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Tóth András 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 18 fő képviselőből 13 fő jelen 
van, így a képviselő-testület határozatképes. 

Az  írásos  meghívóban  szereplő  napirendi  pontokra  teszek  javaslatot.  Mint  a  meghívóból 
kiderül  a  rendkívüliséget,  viszonylag  kevés  téma  indokolja,  viszont  tekintettel  arra,  hogy 
december az elég sűrű hónap és nem lenne célszerű az ünnepre hagyni a munkának a nagy 
részét, bátorkodtam a már elkészült javaslatokat is megajánlani a képviselő-testületnek, hogy 
ezen  az  ülésen  tárgyaljuk  meg.  Tehát  ezeket  is  tartalmazza  a  napirendi  ajánlás.  Van-e 
valakinek eltérő indítványa? Ha nincs ki az, aki a napirendi javaslatot elfogadja?

A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi napirendi pontot állapította meg:  

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

1 /a Beszámoló a Részvét Plusz Kegyelet Temetkezési Szolgáltató Kft., valamint Újfehértó 
      Város Önkormányzata között létrejött kegyeleti közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-316/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester

1/b Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló többször módosított 30/2004. 



      (XII. 10.) VKT rendelet módosítására
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-303/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester

2./ Előterjesztés a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű 
     használatának feltételeiről és azok díjalkalmazásáról szóló 9/2008. (II. 29. számú rendelet 
     módosításáról 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-324/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

3./ Előterjesztés A KEOP-7.1.2.0.-2008-0217 azonosítószámú, „Újfehértó-Bököny 
     szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” előkészítő szakaszában benyújtásra kerülő köztes 
     Részletes Megvalósítási Tanulmány és Költség-haszon elemzés dokumentumhoz     
     kapcsolódó nyilatkozatról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-312/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

4./a Előterjesztés Városi tanuszoda, tornacsarnok és szabadidő központ építésével kapcsolatos
       ingatlanrendezésről
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-309/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester

4/b. Előterjesztés Városi tanuszoda és tornacsarnok építésével kapcsolatos határidő-
      módosításáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-322/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester

5./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek használati jogának 
    térítésmentes átengedéséről
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-313/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

6./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata 2009. évi összesített közbeszerzési tervének 
     módosításáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-321/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

7./ Előterjesztés „Rákóczi-Part-Budai Nagy Antal utcák burkolati felújítása” tárgyú általános 
     egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyásáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-319/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester
8./ Előterjesztés „Újfehértó, Vasvári Pál út burkolati felújítása” tárgyú általános 
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     egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyásáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-320/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

9./ Előterjesztés Újfehértó Város Képviselő-testületének 2010. évi Munkatervéről 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-315/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester

10./ Előterjesztés a Zajti Ferenc Kulturális Központ 2010. évi Munkatervének jóváhagyásáról 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-310/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester

11./ Beszámoló a Zajti Ferenc Kulturális Központ 2009 évi tevékenységéről
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-311/2009. 
       Előadó: Tóth András polgármester

12./ Beszámoló az önkormányzati havi újság megjelentetéséről, szerkesztéséről
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-307/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester

13./ Beszámoló az Újfehértói Önkéntes Tűzoltóság 2009. évi munkájáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-302/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester

14./ Beszámoló a bizottságok 2009. évben végzett munkájáról 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-317/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester

15./ Beszámoló Újfehértó Város egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-304/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester

16./ Tájékoztató Érpatak Község Önkormányzata és Újfehértó Város Önkormányzata által 
      létrehozott Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot fenntartó Társulás 2009. évi 
      tevékenységéről 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-305/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester

17./ Tájékoztató Érpatak Község Önkormányzata és Újfehértó Város Önkormányzata által 

3



      létrehozott Pedagógiai Szakszolgálatot fenntartó Társulás 2009. évi tevékenységéről 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-306/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester

18./ Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladtok 2009. évi ellátásáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-314/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester

19./ Tájékoztató a 2009-ben biztosított pénzbeni szociális ellátásokról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-323/2009. 
      Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

1/a napirendi pont megtárgyalása
1/a Beszámoló a Részvét Plusz Kegyelet Temetkezési Szolgáltató Kft., valamint Újfehértó 
      Város Önkormányzata között létrejött kegyeleti közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-316/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és többségi szavazással javasolja a beszámoló elfogadását. 
Van-e kérdés? 

Budai János
A beszámoló vége felé van arról szó, hogy minden évben magasabb kötelezettségeket kell, 
hogy teljesítsenek. A lakosság részéről különböző elvárások érkeznek, vajon milyen elvárások 
érkeznek a lakosság részéről. 

Tóth András
Tud-e valaki válaszolni? Vélhetően arról van szó, hogy a temetőüzemeltetéssel kapcsolatosan 
vannak a lakosoknak észrevételei, viszont azoknak az észrevételeknek a teljesítése vélhetően 
nincsen  benne  a  szolgáltatási  szerződésben.  Van  egy kettősség,  a  szolgáltatónak  van  egy 
kötelezettsége, ugyanakkor a társadalomnak van egy elvárása. Lehet, hogy az a kettő közötti 
különbséget azt éppen az önkormányzatnak kellene teljesítenie olyan szinten, amilyen szinten 
erre lehetőség van. Gondolom, hogy olyan jellegű észrevételek, ami bizonyos figyelmességet, 
vagy többletbefektetést igényelne, ami viszont nincs benne a szolgáltatási szerződésben. 

Gyermánné Szabó Katalin
Temetésen  voltam idősebbekkel  és  azt  észrevételezték,  hogy  hiába  nagyon  igényességről 
beszél a temető fenntartó, de ilyen girbe-gurba sorokat még nem láttak. Régen, aki nem értett 
hozzá sokkal jobban megoldotta és sokkal jobban odafigyelt, és tényleg így van, főleg az új 
sorokon,  hogy  az  egyik  így  van,  a  másik  úgy,  főleg  a  ravatalozó  másik  oldalán. 
Gondolkodtam  azon,  hogy  a  díjemeléssel  kapcsolatosan,  hogyan  foglaljak  állást,  hát 
szerintem  nagyon,  nagyon  nagy  szegénység  van  és  a  szegény  családok  is  méltóképpen 
szeretnék  elbúcsúztatni  a  hozzátartozóikat,  elbúcsúzni  tőle.  Én  úgy gondolom,  hogy nem 
feltétlenül fontos, hogy díjemelést szavazzunk meg minden évben. A szolgáltató részéről is 
lehet egy kis lemondás, mert azért elég magasak ezek a díjtételek. 
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Tóth András
Ez a következő napirendi pont lesz, de én nem ellenkezem, hiszen összefüggnek a dolgok, 
nem ellenkezem, hogy összevontan tárgyaljuk, de talán maradjunk a beszámolónál egyelőre. 

Molnárné Mészáros Ágnes
Egy észrevételem lenne, hogy azt az előtetőt nem lehetne lefedni? Több temetésen voltam, és 
mindenki szinte ezt kéri, hiszen esett az eső és akkor azzal nem nyertünk semmit, mert szép, 
de le kellene fedni, hogy ne ázzanak. 

Tóth András
Az  építésznek  volt  a  filozófiája,  egyrészt  esztétikai  megoldásként  javasolta,  másként 
növényekkel való felfuttatás. Valószínűleg a praktikum azt kívánja, hogy lefedni, - de azon is 
el kell gondolkodni, hogy ez az épületen mennyit javítana, vagy rontana. Funkciójában egy 
többletfunkciót kapnánk, viszont építészetileg meg nem. Temetőnél nem biztos, hogy csak a 
funkció  a  lényeg.  Ezen  el  kell  gondolkodni,  amikor  annak  idején  a  tervezővel  erről 
beszélgettünk, akkor Ő ragaszkodott ahhoz, hogy ne legyen befedve. 

Molnárné Mészáros Ágnes
Mert benn kevesen férünk, ha sokan vagyunk, sokszor előfordult, hogy áztunk. 

Tóth András
Mondom az építésznek volt az a filozófiája, hogy inkább esztétikai funkciót töltsön be. 

Szabóné Belme Ildikó megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 14 főre 
változott. 

Tóth András
Van-e még egyéb kérdés, ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a beszámolót 
elfogadja? 

A képviselő-testület 14 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

280/2009. (XII. 08.) számú 

h a t á r o z a t a

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

szóló beszámoló elfogadásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

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

1/b napirendi pont megtárgyalása
1/b Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló többször módosított 30/2004. 
       (XII. 10.) VKT rendelet módosítására
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-303/2009. 
       Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
A  szolgáltató  kezdeményezésére  és  a  fogyasztói  érdekképviseletnek  a  véleményét  is 
valamilyen szinten figyelembe véve született meg. Két alternatíva van előttünk, - az első az, 
amikor  az  önkormányzatot  illető  díjaknál  javasoltam  10  %-os  emelést,  a  másik  pedig 
tartalmazza  a  szolgáltató  által  kért  szintén  10  %-os  emelést  is.  Azt  azért  Gyermánné 
képviselő-Asszony előbbi felszólalásához hozzá kell tenni, hogy mi meghatározzuk a díjakat, 
ez minden szolgáltatóra vonatkozik.  Ez a jelenlegi üzemeltetőnek a bevétele lesz,  teljesen 
mindegy lesz, hogy ki a temetkezési szolgáltató, hiszen más is végezheti a temetkezést, ezt 
kell hogy megfizesse a szolgáltató felé. Tehát ezek a díjak beépülnek a temetésnek a díjában 
és semmiféle garancia nincs, hogy ha mi nem emeljük ezeket a díjakat, akkor ez nem fog 
díjemelést  jelenteni.  Tehát  ez  semmifajta  önkorlátozást  nem  fog  kikényszeríteni  a 
szolgáltatóból, hogy mi most nem fogunk díjat emelni. Mivel szabadáras maga a tevékenység, 
ezért amit el tud fogadni a piacon azt fogja elfogadtatni. A másik a mi részünk a sírboltoknak 
a megváltása, meg a sírhelyeknek a megváltása, itt úgy gondolom, hogy kicsi adósságunk van, 
mert  évekkel ezelőtt  nem volt  semmi. Még inflációt  követő emelés sem. Egyébként ezzel 
kapcsolatosan hadd mondjam el, hogy mivel a temető 25 évvel ezelőtti, itt már a 25 évek 
lejártak.  Jeleztem  a  szolgáltatónak  az  új  megváltással  kapcsolatosan  keresse  meg  a 
temettetőket, mert itt újabb 25 évnek kell indulnia és ha nem történik meg az újraváltás, akkor 
a sírhely fölszámolható, illetve ismét kiosztható. Tehát akkor az „A” alternatíva akkor csak 
egy 10  %-os  emelést  tartalmaz  csak  az  önkormányzati  bevételekre,  a  „B”  pedig  mind  a 
kettőre. Az érdekképviselet, csak az „A” alternatívát támogatja, de rosszul fogalmaz, mert az 
„A” alternatíva elfogadása esetén az átlagterhelés lényegesen kevesebb, mert ha azt mondjuk, 
hogy bizonyos tételeknél 10 %, bizonyos tételeknél 0, akkor az átlagban biztos, hogy nem 10 
%. A Pénzügyi  Bizottság többségi  szavazattal  az  „A” alternatívát  támogatja,  az  Ügyrendi 
Bizottság nagyon megosztott  szavazattal  egyiket  sem támogatja.  Van-e ezzel  kapcsolatban 
kérdés,  észrevétel,  vélemény?  Ha nincs  a  napirendi  pont  vitáját  lezárom.  Először  az  „A” 
alternatívát teszem föl szavazásra. Ki az, aki az előterjesztés mellékletéhez kapcsolódó „A” 
alternatívát elfogadja? 

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadta és az 
alábbi rendeletet alkotta meg:

33/2009. (XII. 08.)

r e n d e l e t e

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

1
1. §.

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

2. §.

A rendelet  2010.  január  01.  napján  lép  hatályba,  ezzel  egyidejűleg  a  köztemetőről  és  a 
temetkezés  rendjéről  szóló  többször  módosított  30/2004.  (XII.10.)  VKT  rendelet 
módosításáról szóló   16/2005. (X.12.) VKT rendelet 3.§.-a, a 22/2005. (XII.15.) rendelet, a 
17/2006. (IX.14.) rendelet  1.§.  – sírhelydíjakra vonatkozó - 1. pontja valamint a 34/2008. 
(XII.15.)  rendelet hatályát veszti.

33/2009. (XII. 08.) számú rendelet melléklete 

Temetkezési díjak
1. A temetési helyek díjai: 

Sírbolthely díja (60 évre) 
- 3 személyes sírbolthely 60 000.-Ft 
- 6 személyes sírbolthely 80 000.-Ft 
- 9 személyes sírbolthely 100 000.-Ft 

Sírhelyek díja (25 évre) 
- Egyes felnőtt sírhely  9.000 .- Ft 
- Kettős felnőtt sírhely 17 500.-Ft 
- Gyermek sírhely (10 éves korig)  2.000.- Ft 

Urnafülke használati díja (10 évre)  6 000.- Ft 

12. Temető fenntartási hozzájárulási díj:           1.800.-Ft/nap 

3. Temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj (szolgáltatás igénybevétele esetén) 

Hűtési díj Ft/nap 2.685.-Ft 
Ravatalhasználati díj 3.890.-Ft 

Sírnyitás: 
a) Felnőtt sírhely 11.375.-Ft 
b) Gyermek sírhely 9.100.-Ft 
c) Urna földbe temetés esetén 5.690.-Ft 
Hantolás: 
a) Felnőtt sírhely 6.980.-Ft 
b) Gyermek sírhely 5.580.-Ft 
c) Urna földbe temetés esetén 3.490.-Ft

A díjak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Buczkó Ágnes elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 13 főre változott. 
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2. napirendi pont megtárgyalása
2./ Előterjesztés a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvíz, illetőleg a közüzemi csatornamű 
     használatának feltételeiről és azok díjalkalmazásáról szóló 9/2008. (II. 29. számú rendelet 
     módosításáról 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-324/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Az  előterjesztés  a  Nyírségvíz  által  javasolt  díjtételt  kívánja  elfogadtatni.  Nekem  szóbeli 
kiegészítésem nincs.  Az Ügyrendi  Bizottság  többségi  szavazattal  javasolja  az  elfogadását, 
gondolom Ők mérlegelték, hogy milyen kötelezettségei vannak az önkormányzatnak, ha nem 
fogadja  el.  Viszont  a  Pénzügyi  Bizottsággal  nem tudom,  hogy  mi  történt,  mint  szakmai 
bizottság egyhangúlag elutasította az elfogadását. Vélhetően más motivációi voltak, mint a 
költségvetés fölötti őrködésnek a motivációja. Van-e a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, 
észrevétel, vélemény?

Puhola Józsefné
Köszönöm szépen a szót! Mint minden emeléssel kapcsolatban aggályaim vannak. Tudom, 
hogy az önkormányzatnak kell akkor megfizetni, ha nem szavazzuk meg. De azért, hogy a 
lakosság felé megy ez a megszorítás, meg mindenféle emelés, a megszorítás, az életszínvonal, 
meg a fizetés csak lefelé megy minden szinten, csökken. Én ezt nem tudom tiszta szívvel 
támogatni. 

Tóth András
Ezzel kapcsolatosan elég tárgyilagos szeretnék lenni. Nem minden szinten csak az emelésről 
van szó, ha Képviselő-asszony visszaemlékszik, akkor mi is igyekszünk föltárni a lehetőséget, 
önkormányzati szinten, amivel többletet tudunk adni a helyi lakosoknak. Éppen a fizetésekkel 
kapcsolatosan, ha megnézzük az adóemeléseket, éppen az ellenkezője lesz a jövő évben ezzel 
kapcsolatosan.  Egy olyan időszakot élünk, ami sem az ország,  sem a város számára nem 
ideális. Majd mindenki mérlegelje, hogy hogyan fog dönteni, meg hát mindenki mérlegelje, 
hogy Ő hogyan látja a város likviditási helyzetét, mert nagyon szépen bevállal dolgokat, csak 
akkor majd, ha fogjuk látni a jövő évi költségvetésben ennek a következményeit, akkor majd 
mondani  kell  rá  valamit,  hogy  hogyan  fogjuk  megoldani  ezeket  a  vállalásokat,  amiket 
vállalunk. 

Gyermánné Szabó Katalin
Természetesen megérti az ember, hogy a szolgáltató is szeretné a szolgáltatást ellátni, csak az 
a  probléma, hogy ha az embernek problémája van nem is tudja orvosolni, mert egyszerűen 
nem tudja elintézni. Ha csőtörés van, vagy bármi más, semmit nem vesz figyelembe. A másik 
az, hogy – mos kaptam meg a számlát – és még véletlenül sem lehet tudni, hogy hogyan 
számolják el, mert úgy számolják el, hogy egyszerűen nem lehet rajta eligazodni. Nem lehet 
tudni, hogy miért fizetek, összeszámoltam a saját csekkeimet, ami rajta volt azon a számlán, 
és sokkal többet fizettem be és mégis sokkal többet követelnek a számlán. Nekem állandóan 
problémám van a Nyírségvíz Zrt-vel.  Lehet  megszavazni az emelést,  de nem csak az én 
véleményem  ez,  hogy  nem  lehet  boldogulni  velük,  nem  lehet  elintézni  dolgokat.  Nincs 
méltányosság.  Ez nem csak az én problémám, hallottam már másokat is. 

Tóth András
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Szeretnék adni egy más megvilágítást. Szét kellene választani azt, ami folyik a Nyírségvíz 
Zrt. Közgyűlésén, meg ami az ottani döntés alapján annak a következménye. Annak idején 
tettem egy ilyen javaslatot, hogy jöjjünk ki abból a szervezetből, nem sikerült kijönni. Ha 
sikerült  volna  kijönni,  akkor  mi  meghatározhattuk  volna,  hogy  mi  milyen  módon 
üzemeltetjük  és  még  fokozottabb  lett  volna  a  felelősségünk,  hogy  milyen  színvonalú 
szolgáltatást nyújtunk. Most ott vagyunk, hogy nem sikerült kijönnünk, tehát ez az esélyünk 
elúszott. Viszont arra, jelen pillanatban semmilyen lehetőségünk, nincs, hogy a Szindikátusi 
Szerződést  megváltoztassuk,  tehát  az  ott  elfogadott  díjakat  kell  alkalmazni.  Mert  ha nem, 
akkor nekünk, mint önkormányzatnak, fizetési kötelezettségünk van. Akkor is, ha elégedettek 
vagyunk a szolgáltatással, akkor is, ha nem vagyunk elégedettek. Itt magával a szolgáltató 
személyében való változás lenne esetleg ezeknek a problémáknak az orvosolására lehetőség. 
Én is megkaptam a számlát, viszonylag könnyen ki tudtam számolni. Szerintem egyszerű. 

Molnárné Mészáros Ágnes
Az a kérdés, hogy most a lakosságra hárítjuk át, vagy az önkormányzat fogja kifizetni. Az a 
véleményem,  hogy  az  önkormányzat  már  nem  tud  többet  vállalni,  ezt  mindenképpen  a 
lakosságra kell hárítani. 

Tóth András
Néhány évvel  ezelőtt  volt  ilyen  filozófiai  indoklás,  hogy ha  most  mi  nem fogadjuk  el  a 
magasabb  díjtételt,  akkor  azoknak  fogunk  magasabb  effektív  magasabb  önkormányzati 
támogatást  adni,  akik  több  vizet  használnak.  Tehát  az  a  szerencsétlen  helyzetben  lévő 
fogyasztó, aki kevesebb vizet használ kevesebb támogatást fog kapni, mint aki lubickol, -aki 
az  uszodáját  tölti  fel.  Akkor  találjunk  ki  azt,  hogy  valami  egyedei  támogatási  rendszert 
találjunk  ki,  akár  egy  alapítványt.  Mert  a  Nyírségvíznél  is  van,  akár  a  támogatási 
rendszerünkbe is nyúljunk bele és rászorúltsági elv alapján támogassuk. A szocializmusban 
volt, hogy meg volt támogatva a húsnak az ára, -emlékszik rá mindenki, bár én még gyerek 
voltam- hogy az kapta a több támogatást, aki több húst evett. Valahogy ez is úgy van, hogy 
minél  több  szolgáltatást  vesz  igénybe  valaki,  annál  több  támogatást  kap,  ha  mi  az 
önkormányzat helyette fizeti ki azt az emelést.  

Tóth János
Gyermánné  Szabó  Katalin  képviselő-asszonnyal  egyetértek,  vegyük  tudomásul,  hogy 
mindenféle szolgáltatónak ki vagyunk szolgáltatva. Úgy könyvelnek,  számláznak, abszolút 
követhetetlen a számlázásunk. Amit hiányolok, egy olyan érdekvédelem, ami a fogyasztók 
érdekét képviseli. 

Tóth András
Nagyon monopolhelyzetben  vagyunk,  ha nem lennénk monopolhelyzetben,  akkor  egészen 
más lenne. Mert ott versenyeznek egymással, és oda fog menni a szolgáltatást igénybe vevő, 
ahol jobb ellátást kap.  Amíg ilyen monopolhelyzetben vagyunk, nem tudunk mit csinálni. 
Visszatérve a Nyírség-víz Közgyűlésére, ha a közgyűlés úgy dönt, hogy ennyi jövedelmet 
akar magának produkálni, akkor nyilvánvalóan az átképzésnél ezt figyelembe kell venni. Ezen 
is  nagyon  sokat  vitatkoztunk,  hogy egy önkormányzatnak  miért  kell  profitot  termelni  és 
leadózni a Magyar Állam felé. Erre részlegesen el lehet fogadni azt az érvet, hogy bizonyos 
uniós  támogatásnál  a  jövedelemszintje  be  van  kódolva,  tehát  anélkül  nem  lehet  elérni 
támogatást. A következő napirendnél megint el fogom ezt mondani.  

Kovács Sándor
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Kicsit  másképp  látom  ezt  a  dolgot.  Részben  utalnék  a  temetőszolgáltatásra,  az  ivóvíz, 
szennyvíz dolgokra. A temetkezésnél is a mi halottainkat, a mi területünkön temetik el. Itt a 
víznél is a mi területünkön részben a Nyírség-víz, részben az önkormányzat pénzén épült ki ez 
a szennyvízhálózat. Az, hogy most ilyen kényszerpályán van az önkormányzat, hogy a között 
dönthetünk, hogy ki viseli a tehet, az annak köszönhető, hogy annak idején a szerződés nem 
kellőképpen körültekintéssel lett megkötve. Azt tudom, hogy annak idején próbáltunk kiválni, 
de nincs már semmi lehetőség, hogy kiváljunk? Így akkor minden évben végig kell menni, mi 
adtunk piacot, egy megélhetést a szolgáltatónak és lenyeljük azokat az emeléseket, amiket ki 
fognak számlázni a lakosoknak, rajtunk fog csattanni, mert úgy fog visszamenni, hogy mi 
nem védjük a lakosainkat, hanem, csak hagyjuk emelni ezeket a tételeket. 

Tóth András
Komoly  konfliktusokat  vállaltan  fel  a  Nyírség-vízben  is,  azok  miatt  is,  hogy  azokat  a 
törekvéseket  próbáljam  meg  érvényesíteni,  amik  megfogalmazódtak  a  részünkről  is.  De 
egyszerűen,  annak  idején  megszületett  döntésekkel  kódolta  magát  a  város,  -  akkor  még 
kívülálló  voltam,  még önkormányzati  képviselő sem voltam,  friss  országgyűlési  képviselő 
voltam 98-ban,  föltettem a kérdést  az akkori  képviselő-testületnek,  hogy ugyan miért  kell 
apportálni a nyárfás szikkasztót a Nyírség-vízbe, magyarázzák meg, és onnantól kezdve vége 
volt: Ugyanis onnantól kezdve a Nyírség-víz megcsinálta a saját maga fejlesztését, most már 
nem tudunk mit csinálni, hiszen az nem is a város beruházásában van,  abszolút nem tudunk 
szabadulni  a  rendszerből.  Van  egyezségünk,  van  egységes  díjtétel,  ami  a  szindikátusi 
szerződésben  van,  -  „Együtt  sírunk,  együtt  nevetünk.”,  aminek  a  lényege  az,  hogy  a 
nyíregyháziak sokkal többet fizetnek, mint ami a nyíregyházi szolgáltatás díja, és a kicsiket 
karolják föl. Csak ezt nem fogják tudni sokáig csinálni és most  a KEOP-os pályázatok, amik 
vannak,  azok vetik  föl  azt  a  kérdést,  hogy óriási  a  különbség  a  fejlesztésnél  az  egységre 
visszaszámolva. Ez vetíti föl megint ezt a problémát, hogy – na ezt át kell gondolni ezt az 
egységes díjpolitikát. Mert ahol egy egységbe kerül a befektetés, az a település, miért kell 
hogy partner legyen megfizetni akár a díjaknak akár más módon, azoknál a településeknél 
mondjuk ahol három egységbe került ez a dolog. Az unió is kéri, hogy felejtsük el az egységes 
díjpolitikát, és ez lesz vita alap és már mondtam a  vezérigazgató Úrnak is, hogy na itt lesz a 
lehetőség a szindikátusi szerződést át kell alakítani, de csak egyhangúlag tudjuk átalakítani, 
ha ilyen igény lesz,  hogy differenciált  díjpolitikát  kell folytatni,  azt  mondjuk, hogy ebben 
lehet konszenzus,  de vegyük elő a szindikátusi  szerződés többi pontjait  is.  Összességében 
akkor lesz lehetőség  elmozdulásra. Ameddig a 45 önkormányzat közül egy is van, aki azt 
mondja,  hogy  nem  hajlandó  a  szindikátusi  szerződés  egyetlen  betűjének  a 
megváltoztatásához, akkor nem lehet belenyúlni. Az szól arról, hogy „Együtt sírunk, együtt 
nevetünk.”, hidd el Kovács képviselő Úr, hogy megpróbáltuk ezt körüljárni jogilag, ahogyan 
csak lehet, de a partnersége a többi önkormányzatnak is kell, hogy ezeket az érdekeinket is 
érvényesítsük. Nyilván a települések pozíciói különbözőek, vélhetően a települések között is 
más-más az érdek. És ez kőkemény gazdasági érdeke, amit politikától függetlenül kell, hogy 
képviseljenek az önkormányzatok. Nyílván valóan egy Nyíregyháza, az teljesen jól van, mert 
az  Ő  tulajdoni  hányada  és  dominenciája  Őt  feljogosítja  arra,  hogy  Ő  kőkeményen 
nyíregyházi  érdekeket  képviseljen.  És  ha  itt  politikai  változás  van,  akkor  is  az  akkori 
vezetésnek lehet majd a nyíregyháziak érdekében gesztust  gyakoroljon a többi települések 
irányába, illetve csak nagyon korlátozottan. Összetett ez a dolog, nagyon összetett, jogilag 
nem látok most semmi lehetőséget, de viszont látok arra lehetőséget, hogy hamarosan nyílik a 
pálya, de hogy abból hogy fogunk kijönni, majd itt a politikának lesz felelőssége. Van-e még 
egyéb észrevétel.  Egyébként, ha tényleg a szegények érdekeit akarjuk képviselni,  akkor el 
kellene  fogadni  ezt  az  emelést,  és  akkor  kimondhatja  azt  a  testület,  hogy gondolkodjunk 
valami kompenzáción: Akár a szociális rendeletünk kiegészítésén és akkor ehhez rendeljünk 
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pénz összeget a költségvetésben. Ennek nem fog örülni a Hivatal, hiszen az megint iszonyú 
munka,  el  lelet  képzelni,  hogy  hány  kérelem  fog  érkezni.  Mérlegelni  kell,  hogy  a 
végrehajtásnak  is  vannak  költségei.  Van-e  még  egyéb?  Ha  nincs  a  napirendi  pont  vitáját 
lezárom. Ki az, aki a rendelet-tervezetet elfogadja? 

A  képviselő-testület  a  rendelet-tervezetet  10  igen  szavazattal,  1  ellenszavazattal,  2 
tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 

34/2009. (XII. 08.)

r e n d e l e t e

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

rendelet módosításáról

Újfehértó Város Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló többször módosított 1990. 
évi  LXXXVII.  törvény  7.  §.  (1)  bekezdésében  és  a  11.§.  (1)  bekezdésében  kapott 
felhatalmazás  alapján,  a  közüzemi  vízműből  szolgáltatott  ivóvíz,  illetőleg  a  közüzemi 
csatornamű használatának feltételeiről  és azok díjalkalmazásáról szóló többször módosított 
9/2008. (II.29.) számú rendeletét ( továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A rendelet 1. sz. mellékletének 1.-4. pontja  helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

1.Alapdíj
1.1 Vízmérővel mért fogyasztás esetén

Vízmérő átmérő Q-max
m3/n aránya

Alapdíj 1 hóra (ft.)

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

1.2 Egyéb fogyasztás esetén
Lakásonként, vízvételi helyenként                                             300                250

2. Változó díj 2010. 01.01. – 2010. 12. 31.
2.1.Ivóvíz szolgáltatás

Lakosság részére              186,– Ft/m3

Közület részére                 215,– Ft/m3  
2.2.Szennyvízelvezetés, tisztítás
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Lakosság részére                    217,- Ft/m3 
Közműves ivóvízellátást igénybevevő
Közület részére                       272,- Ft/m3 

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

4. A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.          

2. §.

Ez a rendelet 2010. január 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a közüzemi vízműből 
szolgáltatott  ivóvíz,  illetőleg  a  közüzemi  csatornamű  használatának  feltételeiről  és  azok 
díjalkalmazásáról szóló 9/2008. (II.29.) számú rendelet módosításáról szóló 31/2008. (XI.28.) 
rendelet mellékletének 1.-4. pontja hatályát veszti.

3. napirendi pont megtárgyalása
3./ Előterjesztés A KEOP-7.1.2.0.-2008-0217 azonosítószámú, „Újfehértó-Bököny 
     szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” előkészítő szakaszában benyújtásra kerülő köztes 
     Részletes Megvalósítási Tanulmány és Költség-haszon elemzés dokumentumhoz     
     kapcsolódó nyilatkozatról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-312/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Egy  nagyon  terjedelmes  dokumentum  van,  amit  digitális  formában  rendelkezésre 
bocsátottunk a testület részére, egy tömörített részt írásos formában megkapták. A Pénzügyi 
Bizottság tárgyalta és egyhangúlag támogatta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja? 

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 13 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:

 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

281/2009. (XII. 08.) számú 

h a t á r o z a t a

A KEOP-7.1.2.0.-2008-0217 azonosítószámú, „Újfehértó-Bököny szennyvízelvezetési és 
tisztítási projekt” előkészítő szakaszában benyújtásra kerülő köztes Részletes 

Megvalósítási Tanulmány és Költség-haszon elemzés dokumentumhoz kapcsolódó 
nyilatkozatról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

nyilatkozik, hogy

1./ üzemeltetési  koncepció  alátámasztásához  az  Önkormányzat  által  nyújtott,  és  a köztes 
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RMT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek

2./a  köztes  RMT-ben  bemutatott  üzemeltetési  koncepciót,  díjpolitikát  és  díjképzést 
megismerte és elfogadja

Határidő. azonnal
Felelős: polgármester

4/a. napirendi pont megtárgyalása
4/a. Előterjesztés Városi tanuszoda, tornacsarnok és szabadidő központ építésével kapcsolatos
       ingatlanrendezésről
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-309/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Igen  összetett  napirendről  van  szó,  javasolom,  hogy  ütemezzük  a  vitát,  illetve  a 
döntéshozatalt.  Több  döntést  kellene  meghoznunk,  ami  jó  lett  volna,  ha  korábban  is 
megszületnek  döntések.  Egyrészt  a  szerződésben,  amikor  annak  idején  megkötöttük,  a 
befektetővel, kellett vállalnunk területhasználatának a biztosítását a projekt időtartamára ez 
igaz mind az uszoda és a tornacsarnok tekintetében is. Erre vonatkozik az első két határozati 
javaslat. Ezt mind a két bizottság támogatta az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság. Ugyancsak 
nem  látok  problémát  a  3.  határozat-tervezetben,  ami  arról  szól,  hogy  a  helyi  építési 
szabályinak miatt, ott egy telekalakítást kellett elvégezni és ott célszerű a  kialakított önálló 
ingatlant  közterületté  nyilvánítani.  Ez  is  úgy  tűnik,  hogy  megértést  talált  mind  a  két 
bizottságon.  Van  egy  vitánk,  amit  próbáltam  a  befektetővel  ecsetelni  a  csapadékvíz-
elvezetéssel  kapcsolatban,  különbözőképpen olvassuk ki  a  szerződésből.  Alapesetben arról 
van  szó,  hogy  a  telekhatárig  nekünk  kell  biztosítani  a  közműcsatlakozásokat.  A 
közműcsatlakozásoknál Ők úgy értelmezik, hogy a csapadékvíz-elvezetésre is vonatkozik ez, 
én  úgy  értelmezem,  hogy  ez  nem,  hiszen  az  engedélyben  is  az  van  benne,  hogy  ez 
elszikkasztja a csapadékot, illetve a helyi rendeletünkben is az van, hogy mindenkinek a saját 
portáján  kell  elhelyezni.  Ha  ez  közterület  lenne  akkor  már  szóba  jöhetne  az,  hogy 
becsatlakozni a befogadó műbe, mint az utakon.. Ebben eltérő az álláspontunk: Azt kérdezem, 
az 5. számú határozat-tervezetben, hogy egyetértenek-e velem, vagy nem. Ha elfogadja azt a 
határozat-tervezetet, akkor azt mondja, hogy igenis nekünk szerepet kell ebben vállalni, ha 
egyetért  velem, akkor  nem fogják támogatni az 5.  sz.  határozat-tervezett.  Ezt  nem igazán 
értették a bizottságok, ezért tartózkodtak. Ha úgy gondolják, hogy igen, nekünk akármi miatt 
ebben szerepet kell vállalni, akár a projekt előrehaladása érdekében azt gondolják, hogy meg 
kellene fontolni, - igazunk van, de inkább haladjon a projekt. Ezt a testületnek mérlegelni kell. 
Azért,  hogy  igazán  döntési  helyzetben  lehessünk  én  megkerestem  a  terület  mögötti 
ingatlantulajdonosát, hogy amennyiben az önkormányzat vevő lenne erre az ingatlanra, akkor 
mennyi  lenne  ennek az  ingatlannak az  ára.  Szerintem összefüggésében kell  kezelni  ezt  a 
dolgot, ha mi úgy gondoljuk, hogy nincs szerepünk a csapadékvíz megoldásában, akkor nem 
kell megvenni az ingatlant. De még akkor is mérlegelhetjük, hogy megvesszük az ingatlant, 
azért  hogy  bővítsük  a  területünket.  Akkor  meg  azt  kell  mérlegelni,  hogy  ha  ilyen  áron 
megvesszük azt az ingatlant, akkor akármelyik szomszéddal nem fogunk tudni megegyezni, 
akkor  ez  lesz  az  alapja  a  kisajátításnak,  hiszen  szomszédos  ingatlanokról  lesz  szó. 
Mérlegelnünk kell, hogy nekünk, ha 1,5 hektáros ingatlant akarunk megszerezni, akkor  ezer-
néhányszáz forintos m2

 ár az nekünk megéri-e, vagy nem, hogy kiegészítsük az ingatlanunkat. 
Ezeket kell mérlegelni. Igazán itt az a probléma, a 4-5 határozati javaslatoknál a döntésnél, 
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hogy nem csak egy szempont lehet. A 4. határozat-tervezetben, a csapadékvíz-elvezetés miatt 
lehet,  hogy nem kellene megvenni,  de meg kellene ahhoz venni,  hogy a terület  bővüljön. 
Ugyanez  igaz  az  5.  határozat-tervezetnél  is,  lehet  azt  mondani,  hogy  a  polgármester  jó 
álláspontot képvisel, ezért nem kell megvennünk azt a területet, de lehet azt is mondani, hogy 
kerüljük  el  a  jogvitát,  és  haladjon  előre  a  projekt,  ezért  elfogadjuk.  Ezért  kellene  bölcs 
döntéseket  hozni  a  testületnek.  Illetve  a  6.  javaslat  arról  szól,  hogy igaz,  megépült  az  az 
objektum a befektető által, de nem kérdezte meg előtte, hogy mennyiért adjuk alatta a földet. 
Szeretné  megvenni  azt  a  részt,  de  a  szabályzatunk  nem  teszi  lehetővé,  úgy  tudná  csak 
megvenni, hogy ha a két épület közé tűzfalat húzna. Ezért én azt mondtam a befektetőnek, 
hogy valahogyan úgy kellene ebben megállapodni, hogy arra is terjedjen ki a földhasználat és 
ha letelik a 15 év, akkor kellene elővenni és átalakítani társasházzá, hiszen fizikailag nem 
tudjuk másképp rendezni. Ezért tettem egy javaslatot, hogy 500 ezer forintos díjmegállapítást 
éves szinten. Az Ügyrendi Bizottságnak volt egy módosító indítványa ezzel szemben, hogy Ő 
vegye meg a szomszédos ingatlant és azt meg adjuk oda. Az én javaslatomban 15 év alatt, 
mai áron számolva 7,5 millió földhasználat és majd 15 év múlva eljutunk oda, hogy mi lesz 
ennek a területnek a sorsa. Vagy 7,5 milliót nyerünk, vagy a javaslat az, hogy vegye meg a 
befektető.  Megpróbáltam összegezni  az  álláspontokat,  és  akkor  az  a  lényege  a  bizottsági 
javaslatnak, hogy akkor 15 évig biztosítanánk a földhasználatot, technikailag ez úgy nézne ki, 
hogy a fölhasználati díjnak a mértékét úgy határoznánk meg, hogy az megegyezne azzal az 
összeggel,  amiért  mi megtudnánk venni a szomszédos teleket és az egy összegben  kerül 
kifizetésre most előre a földhasználati díj. És ezt el kell fogadni a partnernek is. Ha nem akkor 
mehetünk a bíróságra. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Javasolom, hogy akkor először az 
1-3 határozat-tervezetekről döntsünk. Ki az, aki az 1. számú határozat-tervezetet elfogadja? 

A képviselő-testület  az  előterjesztéshez  kapcsolódó  1.  számú határozat-tervezetet  13  igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

282/2009. (XII. 08.) számú 

h a t á r o z a t a

a 1879/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra földhasználati jog alapításáról 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ hozzájárul ahhoz, hogy az Újfehértó Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában 
álló,  az  Újfehértó  belterületi  ingatlan-nyilvántartásban,  1879/2.  hrsz.  alatt 
nyilvántartott,  9442  m2  alapterületű  „beépítetlen  terület”  megnevezésű  ingatlan 
egészére a létesítendő Tanuszoda épület mindenkori tulajdonosa javára 2025. március 
31. napjáig terjedő határozott időtartamra földhasználati jogot alapítsanak a határozat 
mellékletében szereplő Földhasználati szerződés-tervezetben foglalt tartalommal.

2./  Felhatalmazza  a  polgármestert  az  földhasználati  megállapodás  aláírására,  illetve  a 
szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
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Felelős: polgármester

Melléklet a 282/2009. (XII. 08.) számú határozathoz

FÖLDHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

melyet megkötöttek 

egyrészről:
Újfehértó Város Önkormányzata 
(székhely:  4244  Újfehértó,  Szent  István  út  10.,  képviselő:  Tóth  András  polgármester, 
adószám:  15404792-2-15,  önkormányzati  törzsszáma:  404794.),  mint  földhasználati  jogot  
engedő,

másrészről: 
THERMA Kereskedelmi,  Uszodatechnika  és  Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű  Társaság 
(székhely:  4029  Debrecen,  Kígyó  u.  19.,  képviselő:  Gál  Sándor  ügyvezető,  Cg.: 
09-09-002748, adószám: 11152417-2-05, KSH törzsszám: 1152417), mint földhasználati jog 
jogosultja, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1./ A szerződő  felek  rögzítik,  hogy  2007.  szeptember  28.  napján  egymással,  illetve  az 
Önkormányzati  Minisztériummal  háromoldalú  megállapodást  és  egyedi  szolgáltatási 
szerződést  kötöttek,  az  Újfehértói  Tanuszoda  „PPP-konstrukció”  keretében  történő 
megvalósítására és annak 15 éves időtartamon keresztül történő üzemeltetésére. 

A jogviszonyban a THERMA Kft.,  mint befektető,  Újfehértó Város Önkormányzata,  mint 
megrendelő vesz részt.  A megállapodások alapján a  THERMA Kft.  kötelezettséget  vállalt 
Újfehértó Város Önkormányzatának igényei alapján, az önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos 
tulajdonát képező 1879/2 hrsz.-ú ingatlanon az Újfehértói Tanuszoda-létesítmény teljes körű 
kivitelezésére  és  annak  15  éven  keresztül  történő  hasznosítására  az  egyedi  szolgáltatási 
szerződésben részletezett feltételek szerint.

2./ A szerződő felek egyedi szolgáltatási szerződésben részletezett megállapodása szerint, a 
THERMA Kft. által létrehozott létesítmény, mint épület, illetve az alatta fekvő önkormányzati 
tulajdonú  földterület  tulajdonjoga  egymástól  elválik,  ekként  az  épület  tulajdonjoga  a 
THERMA Kft.-t, az annak elhelyezéséül szolgáló 1879/2 hrsz. alatt nyilvántartott földterület 
pedig Újfehértó Város Önkormányzatát illeti a létesítést követően is. 
A szerződő felek kifejezetten kizárták a ráépítés jogkövetkezményeinek alkalmazását.

3./ A  szerződő  felek  rögzítik,  hogy  a  felépítmény  alatta  fekvő  földterülettől  történő 
leválasztását  rögzíteni  fogja  a  Nyíregyházi  Körzeti  Földhivatal  által  záradékolt 
épületfeltüntetési vázrajz.

A változási vázrajz alapján az Újfehértó, Vasvári P. u. 15. számú, 1879/2. hrsz-ú ingatlanon 
létesített felépítmény, önálló épületként „uszoda” megnevezéssel kerül kialakításra.

Jelen megállapodás tárgya az 1879/2. hrsz.-ú ingatlanon létesítendő épület és az alatta fekvő 
földterület  tulajdonjogának egymástól való elválására, illetve önállóságára figyelemmel, az 
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épület tulajdonosa javára földhasználati jog alapítása és szabályainak meghatározása.

4./ Jelen szerződés aláírásával a szerződő felek rögzítik, hogy a kialakításra kerülő ingatlan, 
mint önálló épület az 1/1 arányú tulajdonjoga „épület létesítése” jogcímén a THERMA Kft.-t 
illeti,  melyre  figyelemmel  a  szerződő  felek  kifejezett  hozzájárulásukat  adják,  hogy  ezen 
ingatlan  az  ingatlan-nyilvántartásban  feltüntetésre  és  arra  a  THERMA Kft.  1/1  arányú 
tulajdonjoga „épület létesítése” jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.  

5./ Jelen szerződés aláírásával a szerződő felek Újfehértó Város Önkormányzata 1/1 arányú 
tulajdonában  álló,  az  Újfehértó  belterületi  ingatlan-nyilvántartásban,  1879/2.  hrsz.  alatt 
nyilvántartott,  9442 m2 alapterületű „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan egészére a 
létesítendő  Tanuszoda  épület  mindenkori  tulajdonosa  javára  2025.  március  31.  napjáig 
terjedő határozott időtartamra földhasználati jogot alapítanak.

6./ Jelen  szerződés  aláírásával  Újfehértó  Város  Önkormányzata,  mint  az  1879/2  hrsz.-ú 
ingatlan tulajdonosa a  létesítendő épület  mindenkori  tulajdonosa javára 2025.  március 31. 
napjáig  terjedő  időre  földhasználati  jogot  enged  az  1/1  arányú  tulajdonában  álló 
1879/2  hrsz.  ingatlanra  és  annak  ingatlan  nyilvántartási  bejegyzéséhez  2025.  március  31. 
napjáig hozzájárul.

7./ Jelen szerződéssel alapított földhasználati jog alapján a jogosultat megilleti a földterület 
birtoklása,  használata  és  hasznai  szedésének  joga  a  felépítmény,  azaz  a  létesítmény 
rendeltetésével  összhangban.  A  jogosult  köteles  viselni  a  földterület  fenntartásával 
kapcsolatos terheket, illetve köteles azt karbantartani, állagát megóvni és azt olyan kulturált és 
rendezett állapotban tartani, hogy az megfeleljen a létesítmény céljának, rendeltetésének.

8./ A földhasználati jogot engedő szavatol azért, hogy a földterületen harmadik személynek 
nincs  olyan  joga,  mely  a  jelen  szerződéssel  alapított  földhasználati  jog  gyakorlását 
akadályozná.

9./ A szerződő  felek  rögzítik,  hogy  a  földhasználati  jog  jogosultja  a  létesítmény  PPP-
konstrukcióban  történő  megvalósítására  figyelemmel,  a  jelen  szerződés  tárgyát  képező 
földterület birtokában van, így a birtokbaadás külön rendelkezést nem igényel.

10./ A szerződő  felek  rögzítik,  hogy  jelen  szerződés  2025.  március  31.  napjáig  terjedő 
határozott időtartamra jön létre és a szerződés a határozott időtartam elteltével, azaz 2025. 
március 31. napján megszűnik.

11./ A  szerződő  felek  egybehangzóan  rögzítik,  hogy  a  jelen  szerződéssel  létrehozott 
földhasználati  jogviszony  szorosan  kapcsolódik  az  annak  alapját  képező,  az  Újfehértói 
Tanuszoda-létesítmény  létrehozására  és  üzemeltetésére  vonatkozó  egyedi  szolgáltatási 
szerződésen  alapuló  jogviszonyhoz.  Erre  figyelemmel  a  felek  kifejezetten  megállapodnak 
abban, hogy a szerződés 1./ pontjában hivatkozott egyedi szolgáltatási szerződés megszűnése 
- függetlenül a megszűnés módjától és időpontjától – minden külön jogcselekmény nélkül, 
mint bontó feltétel, a jelen földhasználati jogot alapító szerződés megszűnését eredményezi. 
Jelen földhasználati jogot alapító szerződés rendes vagy rendkívüli felmondás, elállás útján 
történő megszüntetésére nincs mód, az kizárólag a határozott időtartam elteltével, illetve az 
egyedi szolgáltatási szerződés megszűnésével szűnik meg. 

12./ A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megszűnése, illetve megszüntetése 
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esetén  a  földhasználati  jog  jogosultja  köteles  a  megszűnést,  megszüntetést  követő 
15  munkanapon  belül  a  földhasználati  joga  ingatlan-nyilvántartásból  történő  törlésére 
irányuló, minden feltételtől mentes nyilatkozatát a földhasználati jogot engedő részére kiadni.

13./ A  jelen  szerződéssel  alapított  földhasználati  jog  a  jelen  szerződéssel  létrehozott 
jogviszony fennállása alatt a jogosultat ingyenesen illeti meg.

14./ Jelen szerződés megszűnésével az ingyenes földhasználati jog megszűnik. 
Amennyiben  a  szerződés  anélkül  szűnik  meg,  hogy  a  földhasználati  jogot  engedő 
megszerezné az épület,  azaz a létesítmény tulajdonjogát, és ekként a földterület,  illetve az 
épület  tulajdonjoga  továbbra  is  elválik  egymástól,  a  földhasználati  jog  a  Polgári 
Törvénykönyv rendelkezései alapján továbbra is fennáll, azonban az az épület tulajdonosát, 
mint  jogosultat  a  szerződés  megszűnésének időpontjától  kizárólag  ellenérték  fejében illeti 
meg.  
A  földhasználati  jog  ellenértékének  meghatározására  a  felek  kötelesek  jelen  szerződés 
megszűnését követő 60 napon belül egymással megállapodást kötni azzal azonban, hogy a 
földhasználati díjfizetési kötelezettség az épület tulajdonosát az ingyenes földhasználati jog 
megszűnését  követő  naptól  terheli.  A szerződő felek  már  most  rögzítik,  hogy ezen  esetre 
nézve a földhasználati jog ellenértékeként a szerződéskötéskor irányadó piaci árat határozzák 
meg. Amennyiben a földhasználati jog ellenértékében a felek nem tudnak megállapodni, az 
ellenérték meghatározása érdekében bármelyik fél bírósághoz fordulhat. 

15./ A szerződő felek rögzítik, hogy a földterület értékesítése esetén az épület tulajdonosát, az 
épület értékesítése esetén pedig a földterület tulajdonosát elővásárlási jog illeti meg az egyedi 
szolgáltatási szerződésben rögzített eljárási szabályok megtartása mellett. 

16./ A felek  egybehangzóan  kijelentik,  hogy  belföldi  jogi  személyek,  ingatlanszerzési  és 
elidegenítési jogaik korlátozás alá nem esnek.

17./ A szerződő felek jelen szerződés aláírásával megbízzák ….............................................. 
jelen szerződés elkészítésével és az azt követő ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásával.

18./ A felek megállapodnak abban, hogy a jelen okirat elkészítésével kapcsolatos költségek a 
földhasználati  jogot  engedőt,  az  ingatlan-nyilvántartási  eljárással  kapcsolatos  költségek  a 
földhasználati jog jogosultját terhelik.

19./ A földhasználati jog jogosultja kijelenti, tudomással bír arról, hogy a jelen szerződéssel 
alapított  jogának  ingatlan-nyilvántartási  bejegyzéséhez  elengedhetetlenül  szükséges 
30  napnál  nem  régebbi  cégkivonatának,  illetve  képviselője  aláírási  címpéldánya  eredeti 
példányának  Nyíregyházi  Körzeti  Földhivatal  felé  történő  benyújtása  a  szerződéssel 
egyidejűleg. Erre figyelemmel a földhasználati jog jogosultja kötelezettséget vállal arra, hogy 
ezen okiratokat a szerződés hatálybalépésétől számított 8 napon belül a földhasználati jogot 
engedő részére átadja.

20./ A földhasználati szerződés a következő előfeltételek hiánytalan megvalósulása esetén lép 
hatályba: 

A Magánbefektető a Létesítmény vonatkozásában használatba vételi engedéllyel rendelkezik, 
ami jogerőre emelkedett, és a Magánbefektető által létrehozott létesítmény önálló helyrajzi 
számot kapott.
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Jelen  szerződést  a  fent  részletezett  feltételek  hiánytalan  megvalósulása  esetén  a  felek 
kiegészítik az „uszoda” épület, mint önálló ingatlan helyrajzi számával. 

21./ A  jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  elsődlegesen  a  felek  és  az 
Önkormányzati  Minisztérium  által  2007.  szeptember  28.  napján  megkötött  szolgáltatási 
szerződés, ezt meghaladóan pedig a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

22./  Jelen szerződés 8 eredeti példányban került aláírásra, melyből 2-2 példány a szerződő 
feleket  illeti,  2  példány  az  Önkormányzati  Minisztérium  részére  kerül  megküldésre, 
2 példány a Nyíregyházi Körzeti Földhivatal részére kerül továbbításra.

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Újfehértó, 2009. december    ………
 
     .....…........................................     ….................................................
 Újfehértó Város Önkormányzata                    THERMA Kft.
      Tóth András polgármester              Gál Sándor ügyvezető
   - földhasználati jogot engedő -       - földhasználati jog jogosultja - 

Ellenjegyzem:
……….., 2009. ………………..

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

A képviselő-testület  az  előterjesztéshez  kapcsolódó  2.  számú határozat-tervezetet  13  igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

283/2009. (XII. 08.) számú 

h a t á r o z a t a

a 1879/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra földhasználati jog alapításáról 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ hozzájárul ahhoz, hogy az Újfehértó Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában álló, 
az Újfehértó belterületi ingatlan-nyilvántartásban, 1879/2. hrsz. alatt nyilvántartott, 9442 m2 
alapterületű „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan egészére a létesítendő Tornacsarnok 
épület mindenkori tulajdonosa javára 2025. március 31. napjáig terjedő határozott időtartamra 
földhasználati jogot alapítsanak a határozat mellékletében szereplő Földhasználati szerződés-
tervezetben foglalt tartalommal.

2./  Felhatalmazza  a  polgármestert  az  földhasználati  megállapodás  aláírására,  illetve  a 
szükséges további intézkedések megtételére.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Melléklet a 283/2009. (XII. 08.) számú határozathoz

FÖLDHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

melyet megkötöttek 

egyrészről:
Újfehértó Város Önkormányzata 
(székhely:  4244  Újfehértó,  Szent  István  út  10.,  képviselő:  Tóth  András  polgármester, 
adószám:  15404792-2-15,  önkormányzati  törzsszáma:  404794.),  mint  földhasználati  jogot  
engedő,

másrészről: 
THERMA Kereskedelmi,  Uszodatechnika  és  Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű  Társaság 
(székhely:  4029  Debrecen,  Kígyó  u.  19.,  képviselő:  Gál  Sándor  ügyvezető,  Cg.: 
09-09-002748, adószám: 11152417-2-05, KSH törzsszám: 1152417), mint földhasználati jog 
jogosultja, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1./ A  szerződő  felek  rögzítik,  hogy  2007.  augusztus  6. napján  egymással  szolgáltatási 
szerződést  kötöttek,  az  Újfehértói  Tornacsarnok  „PPP-konstrukció”  keretében  történő 
megvalósítására és annak 15 éves időtartamon keresztül történő üzemeltetésére.  

A jogviszonyban a THERMA Kft.,  mint befektető,  Újfehértó Város Önkormányzata,  mint 
megrendelő vesz részt.  A megállapodások alapján a  THERMA Kft.  kötelezettséget  vállalt 
Újfehértó Város Önkormányzatának igényei alapján, az önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos 
tulajdonát  képező  1879/2  hrsz.-ú  ingatlanon  az  Újfehértói  Tornacsarnok-létesítmény teljes 
körű kivitelezésére és annak 15 éven keresztül történő hasznosítására az egyedi szolgáltatási 
szerződésben részletezett feltételek szerint.

2./ A szerződő felek egyedi szolgáltatási szerződésben részletezett megállapodása szerint, a 
THERMA Kft. által létrehozott létesítmény, mint épület, illetve az alatta fekvő önkormányzati 
tulajdonú  földterület  tulajdonjoga  egymástól  elválik,  ekként  az  épület  tulajdonjoga  a 
THERMA Kft.-t, az annak elhelyezéséül szolgáló 1879/2 hrsz. alatt nyilvántartott földterület 
pedig Újfehértó Város Önkormányzatát illeti a létesítést követően is. 
A szerződő felek kifejezetten kizárták a ráépítés jogkövetkezményeinek alkalmazását.

3./ A  szerződő  felek  rögzítik,  hogy  a  felépítmény  alatta  fekvő  földterülettől  történő 
leválasztását  rögzíteni  fogja  a  Nyíregyházi  Körzeti  Földhivatal  által  záradékolt 
épületfeltüntetési vázrajz.

A változási vázrajz alapján az Újfehértó, Vasvári P. u. 15. számú, 1879/2. hrsz-ú ingatlanon 
létesített felépítmény, önálló épületként „tornacsarnok” megnevezéssel kerül kialakításra.

Jelen megállapodás tárgya az 1879/2. hrsz.-ú ingatlanon létesítendő épület és az alatta fekvő 
földterület  tulajdonjogának egymástól való elválására, illetve önállóságára figyelemmel, az 
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épület tulajdonosa javára földhasználati jog alapítása és szabályainak meghatározása.

4./ Jelen szerződés aláírásával a szerződő felek rögzítik, hogy a kialakításra kerülő ingatlan, 
mint önálló épület az 1/1 arányú tulajdonjoga „épület létesítése” jogcímén a THERMA Kft.-t 
illeti,  melyre  figyelemmel  a  szerződő  felek  kifejezett  hozzájárulásukat  adják,  hogy  ezen 
ingatlan  az  ingatlan-nyilvántartásban  feltüntetésre  és  arra  a  THERMA Kft.  1/1  arányú 
tulajdonjoga „épület létesítése” jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.  

5./ Jelen szerződés aláírásával a szerződő felek Újfehértó Város Önkormányzata 1/1 arányú 
tulajdonában  álló,  az  Újfehértó  belterületi  ingatlan-nyilvántartásban,  1879/2.  hrsz.  alatt 
nyilvántartott,  9442 m2 alapterületű „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan egészére a 
létesítendő  Tornacsarnok épület  mindenkori  tulajdonosa javára 2025. március 31. napjáig 
terjedő határozott időtartamra földhasználati jogot alapítanak.

6./ Jelen  szerződés  aláírásával  Újfehértó  Város  Önkormányzata,  mint  az  1879/2  hrsz.-ú 
ingatlan tulajdonosa a  létesítendő épület  mindenkori  tulajdonosa javára 2025.  március 31. 
napjáig terjedő időre földhasználati jogot enged az 1/1 arányú tulajdonában álló 1879/2 hrsz. 
ingatlanra  és  annak  ingatlan  nyilvántartási  bejegyzéséhez  2025.  március  31.  napjáig 
hozzájárul.

7./ Jelen szerződéssel alapított földhasználati jog alapján a jogosultat megilleti a földterület 
birtoklása,  használata  és  hasznai  szedésének  joga  a  felépítmény,  azaz  a  létesítmény 
rendeltetésével  összhangban.  A  jogosult  köteles  viselni  a  földterület  fenntartásával 
kapcsolatos terheket, illetve köteles azt karbantartani, állagát megóvni és azt olyan kulturált és 
rendezett állapotban tartani, hogy az megfeleljen a létesítmény céljának, rendeltetésének.

8./ A földhasználati jogot engedő szavatol azért, hogy a földterületen harmadik személynek 
nincs  olyan  joga,  mely  a  jelen  szerződéssel  alapított  földhasználati  jog  gyakorlását 
akadályozná.

9./ A szerződő  felek  rögzítik,  hogy  a  földhasználati  jog  jogosultja  a  létesítmény  PPP-
konstrukcióban  történő  megvalósítására  figyelemmel,  a  jelen  szerződés  tárgyát  képező 
földterület birtokában van, így a birtokbaadás külön rendelkezést nem igényel.

10./ A szerződő  felek  rögzítik,  hogy  jelen  szerződés  2025.  március  31.  napjáig  terjedő 
határozott időtartamra jön létre és a szerződés a határozott időtartam elteltével, azaz 2025. 
március 31. napján megszűnik.

11./ A  szerződő  felek  egybehangzóan  rögzítik,  hogy  a  jelen  szerződéssel  létrehozott 
földhasználati  jogviszony  szorosan  kapcsolódik  az  annak  alapját  képező,  az  Újfehértói 
Tornacsarnok-létesítmény  létrehozására  és  üzemeltetésére  vonatkozó  egyedi  szolgáltatási 
szerződésen  alapuló  jogviszonyhoz.  Erre  figyelemmel  a  felek  kifejezetten  megállapodnak 
abban, hogy a szerződés 1./ pontjában hivatkozott egyedi szolgáltatási szerződés megszűnése 
- függetlenül a megszűnés módjától és időpontjától – minden külön jogcselekmény nélkül, 
mint bontó feltétel, a jelen földhasználati jogot alapító szerződés megszűnését eredményezi. 
Jelen földhasználati jogot alapító szerződés rendes vagy rendkívüli felmondás, elállás útján 
történő megszüntetésére nincs mód, az kizárólag a határozott időtartam elteltével, illetve az 
egyedi szolgáltatási szerződés megszűnésével szűnik meg. 

12./ A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megszűnése, illetve megszüntetése 
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esetén  a  földhasználati  jog  jogosultja  köteles  a  megszűnést,  megszüntetést  követő  15 
munkanapon belül a földhasználati joga ingatlan-nyilvántartásból történő törlésére irányuló, 
minden feltételtől mentes nyilatkozatát a földhasználati jogot engedő részére kiadni.

13./ A  jelen  szerződéssel  alapított  földhasználati  jog  a  jelen  szerződéssel  létrehozott 
jogviszony fennállása alatt a jogosultat ingyenesen illeti meg.

14./ Jelen szerződés megszűnésével az ingyenes földhasználati jog megszűnik. 
Amennyiben  a  szerződés  anélkül  szűnik  meg,  hogy  a  földhasználati  jogot  engedő 
megszerezné az épület,  azaz a létesítmény tulajdonjogát, és ekként a földterület,  illetve az 
épület  tulajdonjoga  továbbra  is  elválik  egymástól,  a  földhasználati  jog  a  Polgári 
Törvénykönyv rendelkezései alapján továbbra is fennáll, azonban az az épület tulajdonosát, 
mint  jogosultat  a  szerződés  megszűnésének időpontjától  kizárólag  ellenérték  fejében illeti 
meg.  
A  földhasználati  jog  ellenértékének  meghatározására  a  felek  kötelesek  jelen  szerződés 
megszűnését követő 60 napon belül egymással megállapodást kötni azzal azonban, hogy a 
földhasználati díjfizetési kötelezettség az épület tulajdonosát az ingyenes földhasználati jog 
megszűnését  követő  naptól  terheli.  A szerződő felek  már  most  rögzítik,  hogy ezen  esetre 
nézve a földhasználati jog ellenértékeként a szerződéskötéskor irányadó piaci árat határozzák 
meg. Amennyiben a földhasználati jog ellenértékében a felek nem tudnak megállapodni, az 
ellenérték meghatározása érdekében bármelyik fél bírósághoz fordulhat. 

15./ A szerződő felek rögzítik, hogy a földterület értékesítése esetén az épület tulajdonosát, az 
épület értékesítése esetén pedig a földterület tulajdonosát elővásárlási jog illeti meg az egyedi 
szolgáltatási szerződésben rögzített eljárási szabályok megtartása mellett. 

16./ A felek  egybehangzóan  kijelentik,  hogy  belföldi  jogi  személyek,  ingatlanszerzési  és 
elidegenítési jogaik korlátozás alá nem esnek.

17./ A szerződő felek jelen szerződés aláírásával megbízzák ….............................................. 
jelen szerződés elkészítésével és az azt követő ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásával.

18./ A felek megállapodnak abban, hogy a jelen okirat elkészítésével kapcsolatos költségek a 
földhasználati  jogot  engedőt,  az  ingatlan-nyilvántartási  eljárással  kapcsolatos  költségek  a 
földhasználati jog jogosultját terhelik.

19./ A földhasználati jog jogosultja kijelenti, tudomással bír arról, hogy a jelen szerződéssel 
alapított  jogának  ingatlan-nyilvántartási  bejegyzéséhez  elengedhetetlenül  szükséges 
30  napnál  nem  régebbi  cégkivonatának,  illetve  képviselője  aláírási  címpéldánya  eredeti 
példányának  Nyíregyházi  Körzeti  Földhivatal  felé  történő  benyújtása  a  szerződéssel 
egyidejűleg. Erre figyelemmel a földhasználati jog jogosultja kötelezettséget vállal arra, hogy 
ezen okiratokat a szerződés hatálybalépésétől számított 8 napon belül a földhasználati jogot 
engedő részére átadja.

20./ A földhasználati szerződés a következő előfeltételek hiánytalan megvalósulása esetén lép 
hatályba: 

A Magánbefektető a Létesítmény vonatkozásában használatba vételi engedéllyel rendelkezik, 
ami jogerőre emelkedett, és a Magánbefektető által létrehozott létesítmény önálló helyrajzi 
számot kapott.
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Jelen  szerződést  a  fent  részletezett  feltételek  hiánytalan  megvalósulása  esetén  a  felek 
kiegészítik a „tornacsarnok” épület, mint önálló ingatlan helyrajzi számával. 

21./ A  jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  elsődlegesen  a  felek  és  az 
Önkormányzati  Minisztérium  által  2007.  szeptember  28.  napján  megkötött  szolgáltatási 
szerződés, ezt meghaladóan pedig a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

22./  Jelen szerződés 6 eredeti példányban került aláírásra, melyből 2-2 példány a szerződő 
feleket illeti, 2 példány a Nyíregyházi Körzeti Földhivatal részére kerül megküldésre. 

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Újfehértó, 2009. december    ………
 
     .....…........................................     ….................................................
 Újfehértó Város Önkormányzata                    THERMA Kft.
      Tóth András polgármester              Gál Sándor ügyvezető
   - földhasználati jogot engedő -       - földhasználati jog jogosultja - 

Ellenjegyzem:
……….., 2009. ………………..

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

A képviselő-testület  az  előterjesztéshez  kapcsolódó  3.  számú határozat-tervezetet  13  igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

284/2009. (XII. 08.) számú 

h a t á r o z a t a

önkormányzati ingatlan átminősítéséről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. az Újfehértó belterület  1879/1 hrsz-ú,  326 m2 területű,  az ingatlan-nyilvántartásban 
kivett közűt művelési ágú ingatlant közterületté minősíti.

2. felkéri  a  jegyzőt  az  1.  pontban érintett  vagyon  átminősítésével  kapcsolatos  eljárás 
lefolytatására, a szükséges intézkedés megtételére. 

Határidő: azonnal
 Felelős:  jegyző

Tóth András
Most akkor jönne a 4-5, határozati javaslat. Célszerű lenne először az 5-össel foglalkozni, az a 
kérdés,  hogy  nekünk  szerepet  kell  e  vállalnunk  a  csapadékvíz-elvezetésben.  Van-e  ezzel 
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kapcsolatban kérdés, észrevétel vélemény?

Gyermánné Szabó Katalin
Van-e a Vasvári Pál úton csapadékvíz-elvezés?

Tóth András
Akár van, akár nincs fölfelé nem folyik a víz. Itt ez a probléma, itt nincs más megoldás, csak 
oda hátra bevezetni, szikkasztani, vagy ha megoldható akkor bevezetni. 

Kovács Sándor
Nekem nem új keletű ez a probléma, ha visszaemlékszel én tavasz óta próbáltam közvetíteni 
közötted és a partner között. Te azóta is „Kötöd az ebet a karóhoz.”, hogy a szerződés ezt 
tartalmazza,  csak  előrelépés  nincs  ezzel  kapcsolatosan.  Megint  azt  látom,  hogy  kicsit 
elkéstünk, hogy tisztázzuk, meddig dobálgatjuk a labdát. Ha rövid időn belül nem tudjátok 
tisztázni, akár a következő soron kívüli testületi ülésre, hogy igen Ők vállalják, akkor nem 
tartózkodással szavaznánk, mert akkor támogatni kellene, hogy kihúzzuk a fejünket ebből a 
költségből. Március 31-ig átadás van, addig ki kell építeni ezt a dolgot. Nehogy megint jogi 
vita legyen ebből. 

Tóth András
A következő napirendi pontnál mellékeltem egy levelet. Abban benne van, hogy kibontja a 
befektető, hogy problémák vannak a csapadékvíz-elvezetéssel. A telektulajdonossal felvették 
a kapcsolatot, ennek a terhét ránk akarják hárítani. Igazság szerint, hogy nem haladunk ezzel 
kapcsolatosan már ki van ütve, hiszen a befektető is meg akarja csinálni, csak azt a költséget 
nekünk kellene fizetni, én azt mondom, hogy a szerződés szerint nem nekem kell azt csinálni, 
nem látom azt,  hogy ez  rekesztené  meg a  projektet.  Ha a  testület  úgy dönt,  hogy ebben 
nekünk szerepet kell vállalni, akkor annak költségeit is nekünk kell vállalni. 

Kovács Sándor
Későbbi napirendi pontban mind a két beruházásnál egyébként is eltoljuk március 31-ig. Ha 
jogos,  ha  nem,  akkor  mi  is  teszünk  már  egy  gesztust,  hogy  minőségi  munkával  tudják 
befejezni ezt, akkor legyenek szívesek csont nélkül ezt átvállalni. 

Tóth András
A határidő módosításnál az a probléma, hogy a gázt és a villanyt nem tudtuk produkálni. 
Megkerestük az áramszolgáltatót, több mint két hónap telt el azóta, hogy datálta a levelét, 
addig, amíg mi megkaptuk a levelét, tehát ott fizikailag is fönnáll, hogy nem tudjuk teljesíteni 
a vállalásunkat. Tehát a kötbér nem állja meg a helyét, hiszen nem tudtam azt produkálni. Az 
sem mellékes,  hogy a  fizetendő  díjakat  mikortól  kell  fizetni.  Próbálok  az  önkormányzat 
érdekei mellett következetesen kiállni, én úgy látom, hogy nem a mi dolgunk a csatorna. 

Budai János
A befektető miért nem akarja elfogadni, hogy szikkasztással oldja meg? 

Tóth András
El akarja, csak a költségeit nem akarja.  

Juhász Istvánné
Ha úgy döntünk, hogy nem a mi pénzünkön fog megépülni ez a csapadékvíz-elvezetés, akkor 
ez nem veszélyezteti a beruházást, nem áll le, csak akkor jogi útra terelődhet és a bíróság 
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dönti el.

Tóth András
Ez nem nekünk kockáztat, csak a befektetőnek. Ha, erre hivatkozik, hogy azért csúszott, mert 
nem  biztosítottam  számára  a  csapadékvíz-elvezetéshez  szükséges  vállalásomat,  ha  perre 
megyünk, akkor úgy gondolom, hogy nekünk nincs kockázat ebben a dologban. 

Gyermánné Szabó Katalin
Feltétlen ki kell építeni ezt a csapadékvíz-elvezetést, én a szikkasztást, nem tudom elképzelni. 
Elég sáros ez a terület, nem tudom, hogy hova lehet elvezetni, csak a csatornába lehet bekötni. 
Arról is kellene beszélni, hogy lesz-e ez a csatorna tisztítva, eddig sem volt.  Nem tudom, 
hogy mikor volt utoljára ez tisztítva. Nagy probléma ez a városban. 

Tóth András
Azért  nem kaptunk  annak  idején  az  egész  városra  szóló  csapadékvíz-elvezető  rendszerre 
engedélyt,  mert  nincs jól  kiépítve a befogadó rendszer.  Addig minden egyes  kis  projektre 
engedélyt kell kérni. 

Molnárné Mészáros Ágnes
Amikor úgy volt, hogy a sóstón lesz, akkor úgy volt, hogy nem lehet szikkasztóval, hanem 
külön víztározóval kell megoldani, ami kb. 100 millió forint, most meg megengedik, hogy 
szikkasztó legyen?

Tóth András
Ott egészen más a helyzet, az objektum egészen más, az egésznek a csapadékvíz-elvezetését 
kellett kezelni.  Itt  is feltételekkel engedi, figyelemmel kell lenni, ha van egy nagy esőzés, 
akkor össze kell gyűjteni a csapadékot a portán és amikor lefolyt az árhullám a csatornában, 
akkor lehet, csak beleengedni a csatornába. 

Kovács Sándor
Ebben kellene először állást foglalni, tehát az 5. határozat-tervezetben, mert hogy ha téged 
támogatunk, akkor már eleve oka fogyottá válik a 4. határozat-tervezet. 

Tóth András
Nem biztos, mert úgy is dönthetünk, hogy területet bővítünk. Ha nincs egyéb, akkor az 5. 
határozat-tervezettel kapcsolatos vitát lezárom. Ki az, aki támogatja az 5. számú határozat-
tervezet? 

A képviselő-testület az 5. számú határozat-tervezetet 0 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal, 3 
tartózkodással (1 nem szavazóval) nem fogadta el. 

Tóth András
Akkor visszatérünk a 4. határozati javaslathoz. Mivel nem fogadta el a testület, hogy azt a 
területet megvegyük azért, hogy a csapadékvíz problémáját megoldjuk. Lehet más motívum 
is,  mivel  annak érdekében, hogy a területet  bővítsük,  megvesszük annyiért,  amennyit  kér, 
illetve ellenajánlatot fogalmazunk meg. Ha megvesszük annyiért, illetve nem vesszük meg és 
ellenajánlatot fogalmazunk meg, akkor innentől kezdve ha nem tudunk megegyezni, akkor 
amikor később területet akarunk szerezni a szomszédoktól, akkor figyelemmel kell lenni arra, 
hiszen az lesz a kisajátítás alapja. Meg kell fontolni azt a kérdést. Az a kérdés, hogy megéri-e 
nekünk  az  a  terület  három millióért,  illetve  akarunk-e  mellette  még  másfél  hektárt,  ami 

24



valószínűleg ugyanolyan áron lesz. Kérdés, hogy látunk-e lehetőséget, hogy olcsóbban meg 
tudjuk venni, vagy teszünk ellenajánlatot. Én most így látom. Azt is mondhatjuk, hogy nem 
kell nekünk az a terület. 

Nagy József
Kell nekünk, mert akkor később a parkolással lesz gondunk, ha úgy nézem, akkor úgy is meg 
lehet építeni a szikkasztót, hogy ott marad egy útra való hely és ott a csatorna partján ki lehet 
menni az 55 lakáshoz, és lesz nekünk  út és ott bővíthetünk.

Tóth András 
Amikor foglalkoztunk a rendezési tervvel, akkor eleve úgy húztuk meg a vonalat, hogy ott 
lesz egy parkoló és zöld terület kialakításra szolgáló rész. Ez a szándékunk már megnyilvánult 
abban, hogy elfogadjuk a rendezési tervet, kérdés az, hogy most el kell-e ebben indulni, vagy 
ráérünk még. 

Kovács Sándor
Terület arányosan nem sok, ha kinn lenne az utcafronton. De, mint legelő?!. 

Tóth András
Ez már nem legelő, ez kivett terület, ez már át van minősítve. 

Kovács Sándor
Akkor  duplázzuk  meg  a  külterületi  legelő  árát,  akkor  is  azt  mondom,  hogy  milliós 
nagyságrendű terület, 300 e Ft-nál többet nem ér ez a terület. Érhet, nekünk, de tízszeres árat 
nem szabad ezért a területért. Ha most ezért 3 milliót adunk, akkor Zsíros Úr, ha megtudja, 
három-négyszeresét  fogja  kérni.  Én hármat  javasolok,  de félmillió  forinttól  többet  ezért  a 
területért nem szabad megajánlani. Kíváncsi vagyok a polgármester Úr javaslatára. 

Tóth András 
Jelen pillanatban a belátható perspektívát, ha nézem, akkor anyagilag akkor semmit nem ér. 
Mert akkor lenne oké, ha ezt tovább tudnánk vinni. Viszont tudunk belőle precedenst csinálni. 
Akkor  azt  mondom,  hogy  B  alternatívában  ajánljuk  meg  500  E  Ft-ot,  amit  javasoltál, 
vélhetően ezt nem fogják elfogadni, viszont erre már tudok alapozni egy kisajátítást. Mert ez 
úgy kezdődik, hogy a képviselő-testület tesz egy vételi ajánlatot. Akkor kellene nekünk a B 
alternatívában egy kisajátítás irányába elmenni. Ezt bele kell tenni, és olyan ajánlattal tegyük 
ezt meg, ha nem fogadja ezt el. Ezt a hivatal megfogalmazza majd a B alternatívában. Van-e 
még észrevétel,  ha nincs akkor ezt a részét is lezárom. Tehát, akkor a B alternatívában, a 
kipontozott részen 500 eFt. legyen, ami elhangzott. Ki az, aki elfogadja, hogy ezért a területért 
500 ezer forintot kínálunk? 

A képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, (1 
nem szavazóval elfogadta a javaslatot.   

Tóth András 
Ennek tekintetében az „A” alternatívát visszavonom, és a B alternatívát 500 eFt-os vételárral 
és a határidő nem december 31, hanem ameddig szükséges tartjuk fönn, és ha nem fogja 
elfogadni a tulajdonos, akkor a kisajátítás, - ezt fogja majd megfogalmazni a Hivatal-. Ki az, 
aki elfogadja így a B alternatívát?

A képviselő-testület az ismertetett B alternatívát az elhangzottak alapján 13 igen szavazattal 
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egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

285/2009. (XII. 08.) számú
határozata

Városi Tanuszoda, tornacsarnok és szabadidő központ területének bővítéséhez ingatlan 
tulajdonjogának megszerzéséről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./  Vételi  ajánlatot  tesz  Rácz  József,  -az  ingatlan-nyilvántartás  szerint  -  4244.  Újfehértó, 
Széchenyi u. 46. szám alatti lakos tulajdonát képező, Újfehértó, belterület, 1880 hrsz-ú, az 
ingatlan-nyilvántartásban  kivett  beépítetlen  területként  nyilván  tartott,  2433  m2  területű 
ingatlan, tehermentes állapotban történő megvásárlására 500.000.- forint összegért. 

2./ Vételi ajánlatát a határozat kézhezvételétől számított 30 napig tartja fenn.

3./ Az ingatlan vásárlásához szükséges pénzügyi forrást a 2010. évi költségvetési rendeletben 
fejlesztésre elkülönített keret terhére biztosítja.

4./ Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

5./ amennyiben a tulajdonos a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül nem fogadja 
el  a vételi  ajánlatot,  illetve arra nem nyilatkozik,  a kisajátításról  szóló 2007. évi CXXIII. 
törvény  2.§.  c.)  valamint e.)  pontja alapján Városi  Tanuszoda,  tornacsarnok és szabadidő 
központ  területének  bővítése  céljából,  az  Újfehértó  belterület  1880.  hrsz.-ú  ingatlan 
kisajátítását  kezdeményezi.  A  Képviselő-testület  a  kisajátítási  eljárás  lefolytatásához 
szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a polgármestert.

6./ a kisajátítási eljárás esetére nyilatkozza, hogy a kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet 
rendelkezésre áll, amelyet a 2010. évi költségvetés terhére biztosít. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth András
A következő határozat-tervezet a 6., erre vonatkozik, hogy itt megépült a szabadidőrész, alatta 
a földhasználatot kellene rendezni, az alapjavaslat az, hogy éves szinten 500 eFt, legyen a 
földhasználati díj. A bizottsági javaslat az, hogy egy összegben fizesse meg a befektető és az 
összeg pedig egyezzen meg azzal az összeggel, amennyiért a Zsíros Úr ingatlanát meg lehet 
venni. Ezekkel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel vélemény? Ha nincs, akkor ezt a részt 
is lezárom. Ki az, aki módosító javaslatot, mely szerint egy összegben előre és a vételi ár az 
egyezzen meg a  Zsíros Úr ingatlanával? 

A képviselő-testület a módosító javaslatot 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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286/2009. (XII. 08.) számú 

h a t á r o z a t a    

a 1879/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra földhasználati jog alapításáról 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ kezdeményezi hogy az Újfehértó Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában álló, az 
Újfehértó  belterületi  ingatlan-nyilvántartásban,  1879/2.  hrsz.  alatt  nyilvántartott,  9442  m2 
alapterületű „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan meghatározott részére a létesítendő 
Szabadidő központ épület mindenkori tulajdonosa javára 2025. március 31. napjáig terjedő 
határozott  időtartamra  földhasználati  jogot  alapítsanak  a  határozat  mellékletében  szereplő 
Földhasználati  szerződés-tervezetben  foglalt  tartalommal  azzal,  hogy  a  szerződés  13. 
pontjában  meghatározott  földhasználati  díj  összege  érje  el  az  1879/2  hrsz-ú  ingatlannal 
szomszédos  1883  hrsz-ú  ingatlan  tulajdonjogának  az  önkormányzat  részére  történő 
megszerzéséhez szükséges értéket.

2./ Felhatalmazza  a  polgármestert  a  földhasználati  megállapodás  aláírására,  illetve  a 
szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

M  elléklet a 286/2009. (XII. 08.) számú határozathoz  

FÖLDHASZNÁLATI SZERZŐDÉS
melyet megkötöttek 

egyrészről:
Újfehértó Város Önkormányzata 
(székhely:  4244  Újfehértó,  Szent  István  út  10.,  képviselő:  Tóth  András  polgármester, 
adószám:  15404792-2-15,  önkormányzati  törzsszáma:  404794.),  mint  földhasználati  jogot  
engedő,

másrészről: 
THERMA Kereskedelmi,  Uszodatechnika  és  Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű  Társaság 
(székhely:  4029  Debrecen,  Kígyó  u.  19.,  képviselő:  Gál  Sándor  ügyvezető,  Cg.: 
09-09-002748, adószám: 11152417-2-05, KSH törzsszám: 1152417), mint földhasználati jog 
jogosultja, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1./ A szerződő felek rögzítik, hogy 2007. augusztus 6. napján egymással egyedi szolgáltatási 
szerződést  kötöttek  az  Újfehértói  Tornacsarnok  „PPP-konstrukció”  keretében  történő 
megvalósítására és annak 15 éves időtartamon keresztül történő üzemeltetésére.  

Továbbá a felek és az Önkormányzati Minisztérium 2007. szeptember 28. napján aláírt és 
2007. november 8. napján hatályba emelkedett Szolgáltatási Szerződést kötöttek az Újfehértói 
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Tanuszoda Projekt PPP konstrukció keretében történő megvalósítására is.

A THERMA Kft.,  mint  befektető,  a  „PPP  konstrukció”  keretén  kívül  a  1879/2  hrsz.-ú 
ingatlanon saját beruházásban Szabadidő Központ - létesítményt  valósít meg és hasznosít.

2./ Szerződő felek megállapítják, hogy az 1879/2 hrsz.-ú, 9442 m2 területű ingatlan Újfehértó 
Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képezi

3/ A szerződő felek megállapodnak, hogy a THERMA Kft. által létrehozott létesítmény, mint 
épület,  illetve  az  alatta  fekvő önkormányzati  tulajdonú földterület  tulajdonjoga  egymástól 
elválik,  ekként az épület  tulajdonjoga a THERMA Kft.-t,  az  annak elhelyezéséül szolgáló 
1879/2  hrsz.  alatt  nyilvántartott  földterület  pedig Újfehértó Város  Önkormányzatát  illeti  a 
létesítést követően is. 
A szerződő felek kifejezetten kizárták a ráépítés jogkövetkezményeinek alkalmazását.

4./ A  szerződő  felek  rögzítik,  hogy  a  felépítmény  alatta  fekvő  földterülettől  történő 
leválasztását  rögzíteni  fogja  a  Nyíregyházi  Körzeti  Földhivatal  által  záradékolt 
épületfeltüntetési vázrajz.

A változási vázrajz alapján az Újfehértó, Vasvári P. u. 15. számú, 1879/2. hrsz-ú ingatlanon 
létesített  felépítmény,  önálló  épületként  „szabadidő  központ”  megnevezéssel  kerül 
kialakításra.
Jelen megállapodás tárgya az 1879/2. hrsz.-ú ingatlanon létesítendő épület és az alatta fekvő 
földterület  tulajdonjogának egymástól való elválására, illetve önállóságára figyelemmel, az 
épület tulajdonosa javára földhasználati jog alapítása és szabályainak meghatározása.

5./ Jelen szerződés aláírásával a szerződő felek rögzítik, hogy a kialakításra kerülő ingatlan, 
mint önálló épület az 1/1 arányú tulajdonjoga  „épület létesítése” jogcímén a THERMA Kft.-t 
illeti,  melyre  figyelemmel  a  szerződő  felek  kifejezett  hozzájárulásukat  adják,  hogy  ezen 
ingatlan  az  ingatlan-nyilvántartásban  feltüntetésre  és  arra  a  THERMA Kft.  1/1  arányú 
tulajdonjoga „épület létesítése” jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.  

6./ Jelen szerződés aláírásával a szerződő felek Újfehértó Város Önkormányzata 1/1 arányú 
tulajdonában  álló,  az  Újfehértó  belterületi  ingatlan-nyilvántartásban,  1879/2.  hrsz.  alatt 
nyilvántartott, 9442  m2 alapterületű „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan  a vázrajzon 
megjelölt területileg körülhatárolt 873 m2 részére a létesítendő  Szabadidő Központ épület 
mindenkori  tulajdonosa  javára  2025.  március  31.  napjáig  terjedő  határozott  időtartamra 
földhasználati jogot alapítanak.

7./ Jelen  szerződés  aláírásával  Újfehértó  Város  Önkormányzata,  mint  az  1879/2  hrsz.-ú 
ingatlan tulajdonosa a  létesítendő épület  mindenkori  tulajdonosa javára 2025.  március 31. 
napjáig  terjedő  időre  földhasználati  jogot  enged  az  1/1  arányú  tulajdonában  álló 
1879/2  hrsz.  ingatlanra  és  annak  ingatlan  nyilvántartási  bejegyzéséhez  2025.  március  31. 
napjáig 873 m2 arányban hozzájárul.

8./ Jelen szerződéssel alapított földhasználati jog alapján a jogosultat megilleti a földterület 
birtoklása,  használata  és  hasznai  szedésének  joga  a  felépítmény,  azaz  a  létesítmény 
rendeltetésével  összhangban.  A  jogosult  köteles  viselni  a  földterület  fenntartásával 
kapcsolatos terheket, illetve köteles azt karbantartani, állagát megóvni és azt olyan kulturált és 
rendezett állapotban tartani, hogy az megfeleljen a létesítmény céljának, rendeltetésének.
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9./ A földhasználati jogot engedő szavatol azért, hogy a földterületen harmadik személynek 
nincs  olyan  joga,  mely  a  jelen  szerződéssel  alapított  földhasználati  jog  gyakorlását 
akadályozná.

10./ A szerződő felek rögzítik, hogy a földhasználati jog jogosultja a jelen szerződés tárgyát 
képező földterület birtokában van, így a birtokbaadás külön rendelkezést nem igényel.

11./ A szerződő  felek  rögzítik,  hogy  jelen  szerződés  2025.  március  31.  napjáig  terjedő 
határozott időtartamra jön létre és a szerződés a határozott időtartam elteltével, azaz 2025. 
március 31. napján megszűnik.

12./ A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megszűnése, illetve megszüntetése 
esetén  a  földhasználati  jog  jogosultja  köteles  a  megszűnést,  megszüntetést  követő  15 
munkanapon belül a földhasználati joga ingatlan-nyilvántartásból történő törlésére irányuló, 
minden feltételtől mentes nyilatkozatát a földhasználati jogot engedő részére kiadni.

13./ A  jelen  szerződéssel  alapított  földhasználati  jog  a  jelen  szerződéssel  létrehozott 
jogviszony fennállása alatt a földhasználati jog jogosultját ellenérték fejében illeti meg.

A földhasználati díj ………………….Ft, mely az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII.  törvény  (Áfa  törvény)  86.  §  (1)  bekezdés  l)  pontja  alapján  jelenleg  tárgyi 
adómentes.

A földhasználati jog jogosultja a földhasználati díjat a Polgármesteri Hivatal által megküldött 
számla alapján egy összegben jelen szerződés hatálybalépését követő               15 napon belül 
köteles  megfizetni Újfehértó Város Polgármesteri Hivatalának  68800013-11039141 számú 
költségvetési számlájára. 

A földhasználati  jogot  engedőt  a  Jogosult díjfizetési  kötelezettsége nem teljesítése esetére 
megilleti  a  szerződés  azonnali  felmondási  joga.  Az  azonnali  felmondási  jog  gyakorlása 
következtében a Jogosult köteles az eredeti állapotot helyreállítani. 

14./ Jelen szerződés megszűnésével a földhasználati jog megszűnik. 

15./ A szerződő felek rögzítik, hogy a földterület értékesítése esetén az épület tulajdonosát, az 
épület értékesítése esetén pedig a földterület tulajdonosát elővásárlási jog illeti meg.

16./ A felek  egybehangzóan  kijelentik,  hogy  belföldi  jogi  személyek,  ingatlanszerzési  és 
elidegenítési jogaik korlátozás alá nem esnek.

17./ A szerződő felek jelen szerződés aláírásával megbízzák ….............................................. 
jelen szerződés elkészítésével és az azt követő ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásával.

18./ A felek megállapodnak abban, hogy a jelen okirat elkészítésével kapcsolatos költségek a 
földhasználati  jogot  engedőt,  az  ingatlan-nyilvántartási  eljárással  kapcsolatos  költségek  a 
földhasználati jog jogosultját terhelik.

19./ A földhasználati jog jogosultja kijelenti, tudomással bír arról, hogy a jelen szerződéssel 
alapított jogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez elengedhetetlenül szükséges 30 napnál 
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nem régebbi  cégkivonatának,  illetve  képviselője  aláírási  címpéldánya  eredeti  példányának 
Nyíregyházi  Körzeti  Földhivatal  felé  történő  benyújtása  a  szerződéssel  egyidejűleg.  Erre 
figyelemmel a földhasználati jog jogosultja kötelezettséget vállal arra, hogy ezen okiratokat a 
szerződés  hatálybalépésétől  számított  8  napon belül  a  földhasználati  jogot  engedő részére 
átadja.

20./ A földhasználati szerződés a következő előfeltételek hiánytalan megvalósulása esetén lép 
hatályba: 

A Magánbefektető a Létesítmény vonatkozásában megkapta a használatba vételi engedélyt, 
ami jogerőre emelkedett, és a Magánbefektető által létrehozott létesítmény önálló helyrajzi 
számot kapott, 

Jelen  szerződést  a  fent  részletezett  feltételek  hiánytalan  megvalósulása  esetén  a  felek 
kiegészítik a „szabadidő központ” épület, mint önálló ingatlan helyrajzi számával. 

21./ A  jelen  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Polgári  Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadóak.

22./  Jelen szerződés 6 eredeti példányban került aláírásra, melyből 2-2 példány a szerződő 
feleket illeti, 2 példány a Nyíregyházi Körzeti Földhivatal részére kerül megküldésre.              

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Újfehértó, 2009. december    ………
 
     .....…........................................     ….................................................
 Újfehértó Város Önkormányzata         THERMA Kft.
      Tóth András polgármester            Gál Sándor ügyvezető
   - földhasználati jogot engedő -       - földhasználati jog jogosultja - 

Ellenjegyzem:
……….., 2009. ………………..

Gyermánné Szabó Katalin elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 12 főre 
változott. 

4/b. napirendi pont  megtárgyalása
4/b. Előterjesztés Városi tanuszoda és tornacsarnok építésével kapcsolatos határidő-
      módosításáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-322/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Még  egyszer  mondom,  hogy  a  másik  kettőnél  még  nem  tudtuk  produkálni  a  közmű-
csatlakozásokat.  Emiatt  úgy gondolom,  hogy emiatt  méltányos,  ha  a  határidő  módosítást 
elfogadjuk.  Az  ÁSZ vizsgálatát  követően  –  ezt  is  leírtam,-  hogy kezdeményezte,  hogy a 
szerződésben pontosítsuk, ez azt jelenti, hogy lekésőbb a zárás 2025. március 31.-ét követően 
nem lehet, eddig kaphatunk támogatást a projektre. Ez azt jelenti, hogy 2010. március 31-ét 
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lehet megjelölni az átadás időpontjának, ettől függetlenül az átadás hamarabb is megtörténhet. 
Én javasolom a testületnek, hogy a 2010. március 31-ét fogadják el, -kötbért azt nem tudunk 
érvényesíteni, ameddig a csatlakozásokat nem oldjuk meg. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, 
egyhangúlag  javasolta  az  elfogadását.  Van-e  kérdés,  észrevétel,  vélemény?  Ha  nincs,  a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet?

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

287/2009. (XII. 08.) számú 

h a t á r o z a t a

Városi tanuszoda és tornacsarnok építésével kapcsolatos határidő-módosításról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ A  PPP  konstrukció  keretében  megvalósításra  tervezett  Tanuszoda-Tornacsarnok 

vonatkozásában  a  magánbefektető  által  megjelölt  körülmények  miatt  támogatja,  hogy  a 

szolgáltatási  szerződésben  megjelölt  üzemeltetés  kezdési  határideje  módosításra  kerüljön, 

lehetőség szerint mielőbbi, de legkésőbb  2010. március 31-ei időpontra.

2./ Az  1./  pontban  megjelöltek  alapján  a  magánbefektetővel  közösen  kezdeményezi  az 

Önkormányzati  Minisztérium  PPP Projektirodájánál  a  Tanuszoda  Szolgáltatási  Szerződés 

módosítását.

3./ Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szerződés  módosítások aláírására,  illetve  a  szükséges 

további intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

5. napirendi pont megtárgyalása
5./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek használati jogának 
     térítésmentes átengedéséről
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-313/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Erről korábban beszéltünk, hogy a sporttelep továbbfejlesztésére célszerű más szervezeteket is 
bevonni,  hiszen  ők  is  pályázhatnak.  Ehhez  kell  nekünk  biztosítani  a  földterületek 
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hasznosítását. Nem követi azt a logikát, mint amikor a Lovasbarátok Egyesületének az elmúlt 
ülésen odaadtuk a területet,  ez sokkal kedvezőbb az önkormányzatnak, mert  a tulajdonjog 
fönn van tartva,  de a  két  szervezet  így is  szeretné megvalósítani  a  projektet.  A Pénzügyi 
Bizottság tárgyalta  és  mind a  két  határozat-tervezetet  támogatja.  Van-e kérdés,  észrevétel, 
vélemény?  Ha  nincs,  a  napirendi  pont  vitáját  lezárom.  Ki  az,  aki  elfogadja  az  1.  számú 
határozat-tervezetet?

A  képviselő-testület  az  1.  számú  határozat-tervezetet  12  igen  szavazattal  egyhangúlag 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

288/2009. (XII. 08.) számú 

h a t á r o z a t a

a 4772/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanból ingatlanrész használati jogának 
térítésmentes átengedéséről „Kerékpáros és ökoturisztikai turistaház”

létesítéséhez

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ hozzájárul ahhoz, hogy az Újfehértó Sportegyesület (4244. Újfehértó, Debreceni u. 38.) az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI.19.) FVM rendelet alapján 
„Kerékpáros és ökoturisztikai turistaház” létesítésére pályázatot nyújtson be, és a beruházást 
az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  Újfehértó  belterület  4772/2  hrsz-ú  ingatlanon 
megvalósítsa.

2./  -  eredményes  pályázati  eljárás  esetén,-  az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyonnal 
kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 32/2008.(XII.15.) számú rendelet 3.§. (5) 
bekezdése alapján, az 1/1. önkormányzati tulajdonban lévő Újfehértó belterület 4772/2 hrsz-ú, 
kivett sporttelep megjelölésű, 1.8976 ha területű ingatlanból  2 500 nm területű ingatlanrészre, 
10  év  időtartamra,   térítésmentesen  használati  jogot  biztosít  az  Újfehértó  Sportegyesület 
(4244.  Újfehértó,  Debreceni  u.  38.)  részére  „Kerékpáros  és  ökoturisztikai  turistaház” 
létesítése (működtetése) céljából.
 
3./  Felhatalmazza  a  polgármestert  az   ingatlanhasználati  megállapodás  előkészítésére  és 
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

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

A  képviselő-testület  az  2.  számú  határozat-tervezetet  12  igen  szavazattal  egyhangúlag 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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289/2009. (XII. 08.) számú 

h a t á r o z a t a

a 4772/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanból ingatlanrész használati jogának 
térítésmentes átengedéséről „Gyermek és ifjúsági tábor”

megépítéséhez

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ hozzájárul ahhoz, hogy a Családjaink Jövőjéért  Újfehértón Egyesület  (4244. Újfehértó, 
Budai  Nagy  Antal  21.)  az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  a  turisztikai 
tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. 
(XI.19.) FVM rendelet alapján „Gyermek és ifjúsági tábor” létesítésére pályázatot nyújtson 
be,  és a beruházást  az önkormányzat  tulajdonában lévő Újfehértó belterület  4772/2 hrsz-ú 
ingatlanon megvalósítsa.

2./  -  eredményes  pályázati  eljárás  esetén,-  az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyonnal 
kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 32/2008.(XII.15.) számú rendelet 3.§. (5) 
bekezdése alapján, az 1/1. önkormányzati tulajdonban lévő Újfehértó belterület 4772/2 hrsz-ú, 
kivett sporttelep megjelölésű, 1.8976 ha területű ingatlanból  2 500 nm területű ingatlanrészre, 
10  év  időtartamra,   térítésmentesen  használati  jogot  biztosít  a  Családjaink  Jövőjéért 
Újfehértón Egyesület (4244. Újfehértó, Budai Nagy Antal 21.)  részére „Gyermek és ifjúsági 
tábor” létesítése (működtetése)  céljából.
 
3./  Felhatalmazza  a  polgármestert  az   ingatlanhasználati  megállapodás  előkészítésére  és 
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6. napirendi pont megtárgyalása
6./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata 2009. évi összesített közbeszerzési tervének 
     módosításáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-321/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli  kiegészítésem  nincs.  A  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  és  a  határozat-tervezetet 
támogatja. 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 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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290/2009. (XII. 08.) számú 

h a t á r o z a t a

Újfehértó Város Önkormányzata 
2009. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1- Újfehértó Város Önkormányzata 2009. évi összesített  közbeszerzési tervének 2009. 
április  1-je utáni  időszakra vonatkozó módosítását  a  melléklet  szerinti  tartalommal 
jóváhagyja, ezzel egyidejűleg az Újfehértó Város Önkormányzata 2009. évi összesített 
közbeszerzési  tervének  módosításáról  szóló  249/2009.  (X.  28.)  számú  határozatot 
visszavonja. 

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
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Melléklet a 290/2009. (XII. 08)  számú határozathoz

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2009. ÉVI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE

2009. április 1-től

S
o
rs

zá
m

Besorolás
(szolgáltatási 
kategória1, 
CPV kód2, 

NACE csoport3)

Közbeszerzés 
megnevezése

Közbeszerzés 
tárgya

Közbeszerzés 
becsült értéke 

(nettó)

Tervezett 
eljárástípus

Időbeli ütemezés Tervezett 
közbeszerzési 
eljárási rend

a közbeszerzési 
eljárás 

megindításának 
tervezett
időpontja

a szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja

vagy a 
szerződés 
időtartama

1. CPV kód:
44.21 23.21-5

Autóbusz 
váróhelyek építése

Építési 
beruházás

77.300.000.-Ft Általános 
egyszerű 
eljárás

2009. június 2009. december Egyszerű eljárási 
rend

Módosítás indoka: Újfehértó Város Önkormányzata, a Közbeszerzési Értesítő 2009/22. számában KÉ-2271/2009. hivatkozási szám alatt ajánlattételi felhívást tett közzé. 
Majd  Újfehértó  Város  Képviselő-testülete  a  97/2009.  (IV.  15.)  számú  határozatával  a  közbeszerzést  eredményesnek  nyilvánította;  a  beérkezett  ajánlatok  közül  a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján kihirdette a nyertes ajánlattevőt. Azonban 2009. április 30.-án a vállalkozási szerződés megkötésére a 
nyertes ajánlattevő visszalépése miatt nem került sor. Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő második helyezett ajánlattevőt nem hirdetett, a közbeszerzés lezárását szolgáló 
szerződéskötés meghiúsult. Ennek következtében, ajánlatkérő ahhoz hogy az „Autóbusz váróhelyek építése Újfehértón” című ÉAOP-3.1.4/B-2008-0011. azonosító számú 
nyertes pályázatában foglaltakat határidőben meg tudja valósítani, új közbeszerzés kiírásáról döntött.  Mivel 2009. április 1-től hatályba lépett a Kbt. módosítása; a korábbi 
Kbt. IV. része 299.§ (1) bek. szerinti közbeszerzési eljárás  helyett a Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatása volt indokolt. 

1 A Kbt. 3.-4. számú mellékletében meghatározott kategóriák
2 CPV (Common Procurement Vocabulary ) jelentése: Közös Közbeszerzési Szószedet, melyet az Európai Bizottság 2151/2003/EK rendelete tartalmaz.
3 A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozása az Európai Közösségekben.
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S
o
rs

zá
m

Besorolás
(szolgáltatási 
kategória4, 
CPV kód5, 

NACE csoport6)

Közbeszerzés 
megnevezése

Közbeszerzés 
tárgya

Közbeszerzés 
becsült értéke 

(nettó)

Tervezett 
eljárástípus

Időbeli ütemezés Tervezett 
közbeszerzési 
eljárási rend

a közbeszerzési 
eljárás 

megindításának 
tervezett
időpontja

a szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja

vagy a 
szerződés 
időtartama

2. CPV kód:
8.0000000-4

TÁMOP-3.1.4-08/
2-2009-0093

 projekt keretében 
pedagógus 

továbbképző 
tanfolyamok 
szervezése

Szolgáltatás 17.686.400.-Ft Általános 
egyszerű 
eljárás

2009. július 2010. június Egyszerű eljárási 
rend

Módosítás  indoka: Az  Önkormányzat NFÜ által  meghirdetett A  kompetencia  alapú  oktatás  innovatív  lehetőségeinek  megteremtése  Újfehértón című 
TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0093 azonosító számú pályázatát az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázat megvalósítása során a 
vonatkozó értékhatárok átlépése miatt közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

4 A Kbt. 3.-4. számú mellékletében meghatározott kategóriák
5 CPV (Common Procurement Vocabulary ) jelentése: Közös Közbeszerzési Szószedet, melyet az Európai Bizottság 2151/2003/EK rendelete tartalmaz.
6 A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozása az Európai Közösségekben.
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S
o
rs

zá
m

Besorolás
(szolgáltatási 
kategória7, 
CPV kód8, 

NACE csoport9)

Közbeszerzés 
megnevezése

Közbeszerz
és tárgya

Közbeszerzés 
becsült értéke 

(nettó)

Tervezett 
eljárástípus

Időbeli ütemezés Tervezett 
közbeszerzési 
eljárási rend

a közbeszerzési 
eljárás 

megindításának 
tervezett
időpontja

a szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja

vagy a 
szerződés 
időtartama

3. CPV kód:
79.42.10.00-1

TÁMOP-3.1.4-08/
2-2009-0093

 projekt keretében 
szaktanácsadói 

szolgáltatás ellátása

Szolgáltatás 9.872.000.-Ft Általános 
egyszerű 
eljárás

2009. július 2010. június Egyszerű eljárási 
rend

Módosítás  indoka: Az  Önkormányzat NFÜ által  meghirdetett A  kompetencia  alapú  oktatás  innovatív  lehetőségeinek  megteremtése  Újfehértón című 
TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0093 azonosító számú pályázatát az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázat megvalósítása során a 
vonatkozó értékhatárok átlépése miatt közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

7 A Kbt. 3.-4. számú mellékletében meghatározott kategóriák
8 CPV (Common Procurement Vocabulary ) jelentése: Közös Közbeszerzési Szószedet, melyet az Európai Bizottság 2151/2003/EK rendelete tartalmaz.
9 A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozása az Európai Közösségekben.
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S
o
rs

zá
m

Besorolás
(szolgáltatási 
kategória10, 
CPV kód11, 

NACE 
csoport12)

Közbeszerzés 
megnevezése

Közbeszerzés 
tárgya

Közbeszerzés 
becsült értéke 

(nettó)

Tervezett 
eljárástípus

Időbeli ütemezés Tervezett 
közbeszerzési 
eljárási rend

a közbeszerzési 
eljárás 

megindításának 
tervezett
időpontja

a szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja

vagy a 
szerződés 
időtartama

4. CPV kód:
30.19.00.00-7

TÁMOP-3.1.4-08/
2-2009-0093

 projekt keretében 
irodaszerek, 

valamint irodai és 
számítástechnikai 

eszközök

Árubeszerzés 7.840.000.-Ft Általános 
egyszerű 
eljárás

2009. július 2010. június Egyszerű eljárási 
rend

Módosítás  indoka: Az  Önkormányzat NFÜ által  meghirdetett A  kompetencia  alapú  oktatás  innovatív  lehetőségeinek  megteremtése  Újfehértón című 
TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0093 azonosító számú pályázatát az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázat megvalósítása során a 
vonatkozó értékhatárok átlépése miatt közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

10 A Kbt. 3.-4. számú mellékletében meghatározott kategóriák
11 CPV (Common Procurement Vocabulary ) jelentése: Közös Közbeszerzési Szószedet, melyet az Európai Bizottság 2151/2003/EK rendelete tartalmaz.
12 A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozása az Európai Közösségekben.
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rs

zá
m

Besorolás
(szolgáltatási 
kategória13, 
CPV kód14, 

NACE 
csoport15)

Közbeszerzés 
megnevezése

Közbeszerzés 
tárgya

Közbeszerzés 
becsült értéke 

(nettó)

Tervezett 
eljárástípus

Időbeli ütemezés Tervezett 
közbeszerzési 
eljárási rend

a közbeszerzési 
eljárás 

megindításának 
tervezett
időpontja

a szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja
vagy a szerződés 

időtartama

5. CPV kód:
90400000-1

Újfehértó városban 
a települési 

folyékony hulladék 
kezelési 

közszolgáltatás 
ellátása 

Szolgáltatás 35.129.600. Általános 
egyszerű 
eljárás

2009. október 2011. december 31. Egyszerű eljárási 
rend

Módosítás indoka: Újfehértó Város közigazgatási területén a települési folyékony hulladékkezelési szolgáltatást kizárólagosan az Újfehértó Városüzemeltetési KHT. végezte. 
Majd  2009.  február    27-én  az  önkormányzat  közszolgáltatási  szerződést  kötött  a  KHT  tulajdonában  lévő  Újfehértói  Kommunális  Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű 
Társasággal 2009. március 01.- 2012. február 29. napjáig terjedő határozott időre. 2009. augusztus 1-jén a Kft. kikerült a KHT. tulajdonából és magánkézbe került. Ezért a 
Kbt. 2/A §-ban foglalt „házon belüli beszerzés esete” már nem áll fenn az önkormányzat és a Kft. viszonylatában, azaz az önkormányzat, mint ajánlatkérő a közbeszerzési 
értékhatár elérése miatt közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles.

13 A Kbt. 3.-4. számú mellékletében meghatározott kategóriák
14 CPV (Common Procurement Vocabulary ) jelentése: Közös Közbeszerzési Szószedet, melyet az Európai Bizottság 2151/2003/EK rendelete tartalmaz.
15 A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozása az Európai Közösségekben.
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S
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m

Besorolás
(szolgáltatási 
kategória16, 
CPV kód17, 

NACE 
csoport18)

Közbeszerzés 
megnevezése

Közbeszerzés 
tárgya

Közbeszerzés 
becsült értéke 

(nettó)

Tervezett 
eljárástípus

Időbeli ütemezés Tervezett 
közbeszerzési 
eljárási rend

a közbeszerzési 
eljárás 

megindításának 
tervezett
időpontja

a szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja
vagy a szerződés 

időtartama

6. CPV kód:
45.23-31.61-5

Újfehértó, Vasvári  

Pál út burkolati 

felújítása

Építési 
beruházás

12.139.724. Általános 
egyszerű 
eljárás

2009. december 2010. december Egyszerű eljárási 
rend

Módosítás indoka: Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács a TEUT-ÉARFT (települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása) 
2009. évi pályázati kiírással összhangban benyújtásra kerülő  Újfehértó, Vasvári Pál út burkolati felújítása című 1500011/09TEUT  azonosító számú pályázatunkat 
támogatásban részesítette. A pályázat megvalósítása során a vonatkozó értékhatárok átlépése miatt közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

16 A Kbt. 3.-4. számú mellékletében meghatározott kategóriák
17 CPV (Common Procurement Vocabulary ) jelentése: Közös Közbeszerzési Szószedet, melyet az Európai Bizottság 2151/2003/EK rendelete tartalmaz.
18 A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozása az Európai Közösségekben.
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S
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rs

zá
m

Besorolás
(szolgáltatási 
kategória19, 
CPV kód20, 

NACE 
csoport21)

Közbeszerzés 
megnevezése

Közbeszerzés 
tárgya

Közbeszerzés 
becsült értéke 

(nettó)

Tervezett 
eljárástípus

Időbeli ütemezés Tervezett 
közbeszerzési 
eljárási rend

a közbeszerzési 
eljárás 

megindításának 
tervezett
időpontja

a szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja
vagy a szerződés 

időtartama

7. CPV kód:
45.23-31.61-5

Rákóczi-Part-Budai 
Nagy Antal utcák 

burkolati felújítása 

Szolgáltatás 19.656.672. Általános 
egyszerű 
eljárás

2009. december 2010. december Egyszerű eljárási 
rend

Módosítás indoka: Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács a TEUT-ÉARFT (települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása) 
2009. évi pályázati kiírással összhangban benyújtásra kerülő  Rákóczi-Part-Budai Nagy Antal utcák burkolati felújítása című 1500012/09TEUT azonosító számú 
pályázatunkat támogatásban részesítette. A pályázat megvalósítása során a vonatkozó értékhatárok átlépése miatt közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

12 igen

19 A Kbt. 3.-4. számú mellékletében meghatározott kategóriák
20 CPV (Common Procurement Vocabulary ) jelentése: Közös Közbeszerzési Szószedet, melyet az Európai Bizottság 2151/2003/EK rendelete tartalmaz.
21 A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozása az Európai Közösségekben.
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7. napirendi pont megtárgyalása
7./ Előterjesztés „Rákóczi-Part-Budai Nagy Antal utcák burkolati felújítása” tárgyú általános 
     egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyásáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-319/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Tegnap  a  Bíráló  Bizottság  tárgyalta,  elfogadásra  javasolta.  A támogatási  szerződés  miatt 
mindenképpen el  kell  indítanunk a  folyamatot,  itt  kicsit  az  időhúzásra is  kell  játszanunk, 
hiszen jó lenne,  hogy ha az érintett  szakaszokon azt  követően csinálnánk meg a burkolat 
felújítást, ha a szennyvíz már le van fektetetve. Itt vannak korlátaink, ezt jelen pillanatban 
csak úgy tudjuk megkötni a támogatási szerződést, hogy ezt a jövő évben mindenképpen el 
kell  számolnunk.  A határidőt  egy kicsit  kifeszítjük és úgy is  van megfogalmazva,  hogy a 
2010-es  költségvetést  ne  terhelje,  hanem  2011-et  az  önerő  finanszírozása.  Van-e  kérdés, 
észrevétel,  vélemény?  Ha nincs,  a  napirendi  pont  vitáját  lezárom.  Ki az,  aki  a  határozat-
tervezetet elfogadja? 

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

291/2009. (XII. 08.) számú 

h a t á r o z a t a

„Rákóczi-Part-Budai Nagy Antal utcák burkolati felújítása”
tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./  „Rákóczi-Part-Budai  Nagy Antal  utcák  burkolati  felújítása”  tárgyú  Kbt.  VI.  fejezete 
szerinti  általános  egyszerű  közbeszerzési  eljárásban  az  ajánlattételi  felhívást  a  melléklet 
szerinti  tartalommal  jóváhagyja  és  a  Közbeszerzési  Értesítőben  történő  megjelentetését 
kezdeményezi.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
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3  .   számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez   

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

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatás

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

X





A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Azonosító kód_______________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

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

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

Postai 
irányítószám:4244 

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Tóth András polgármester

Telefon:

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

Fax:
42/290-003

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

A felhasználói oldal címe (URL): 

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

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

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

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

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

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

Központi szintű                                       Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű X Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]

Közjogi szervezet                                    Egyéb
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I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE

I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

X  Általános közszolgáltatások  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Védelem                                          Szociális védelem

 Közrend és biztonság  Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem  Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg): 
                            

 Egészségügy

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

 Víz 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

 Villamos energia 

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont] 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése 

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] 

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és 
kitermelése 

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]            

 Vasúti szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 
szolgáltatások                                        

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

 Repülőtéri tevékenység 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

 Kikötői tevékenységek 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  

 Postai szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]   

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?            igen  nem X 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Újfehértó, Rákóczi-Part-Budai Nagy Antal utcák burkolati felújítása 

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

a) Építési beruházás                        X b) Árubeszerzés                            c) Szolgáltatás                       

44



Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

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

Építési koncesszió

X Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

 Szolgáltatási kategória           

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

Szolgáltatási koncesszió              

A teljesítés helye
Hrsz: 1891/1

NUTS-kód                  HU-323 

A teljesítés helye 

             
                             
  

             
                             
  

NUTS-kód                  �����

A teljesítés helye 

             
                              
 

             
                              
 

NUTS-kód                  ����� 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása                           x                     Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  

Keretmegállapodás megkötése                       

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                              

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

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel         

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: ��  vagy  hónap(ok)ban: ���
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): 

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

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerződés, Újfehértó, Rákóczi-Part-Budai Nagy Antal utcák burkolati felújítása.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45.23.31.42-6 ����-�  ����-�
További tárgy(ak)

45.23.32.00.-1 ����-�  ����-�
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II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség 
szerint több példány használható)                                                                                                              igen      nem X

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

egy részre                                    egy vagy több részre                     valamennyi részre                               

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

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR 

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

A Part utca és Budai Nagy Antal utca teljes hosszának, a Rákóczi utcának a 0+000 – 0+535 km szelvények 
közötti  szakaszának  korszerűsítése.  A  felújításra  váró  útburkolat  tervezett  területe  4865,21  m2, 
a felújítás tervezett hossza 1242,5 méter, az utak szélessége 3 illetve 4 méter szélesek. A felújítás során a 
burkolatokra min. 4 cm vastag AC-11 jelű aszfaltbeton réteg kerülne.                 

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

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  

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

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

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

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

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

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

VAGY:  kezdés           ����/��/��   (év/hó/nap)   
                                                   ÉS/VAGY
             befejezés       2010/12/05    (év/hó/nap) 

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

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

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

Késedelmi, meghiúsulási kötbér

Jótállás: ajánlattevő vállalása szerint, de legalább a műszaki átadás átvételtől számított 36 hónap.

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

A beruházást  az  Észak-Alföldi  Regionális  Fejlesztési  Tanács és  az  ajánlatkérő  együttesen  finanszírozza.  Az 
ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint. Előleg nyújtására nincs lehetőség. Ajánlatkérő előteljesítést nem 
fogad el.  A vállalkozási  díj  a  Kbt.  305. § (3)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően a vonatkozó jogszabályok és  a 
támogatási  szerződésben  foglaltaknak  megfelelően  kerülnek  kiegyenlítésre.  A  számla  benyújtásával  kapcsolatban 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 36/A §-ban foglaltakra.
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III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Nem követelmény.

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

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

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

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást biztosító szervezet, akivel szemben a Kbt. 
60.§ (1) bekezdésében, a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Kbt. 61.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok 
fennállnak. Nem lehet továbbá ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó vagy erőforrást biztosító szervezet, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró 
okok fennállnak.

Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek az erőforrást nyújtó szervezetével és a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) 
pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak.

A megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkozni 
kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§                          (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdésének a-d) 
pontjaiban  foglalt  kizáró  okok  hatálya  alá  és  jogosult  ezt  igazolni a  Kbt.  63.§  (2)-(5)  bek.  szerint.  Az  ajánlattevő 
nyertessége  esetén az  ajánlattevőnek és  a közbeszerzés  értékének 10%-át  meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetnek az eredményhirdetést követő nyolc napon 
belül a Kbt. 63.§ (2)-(5) bek. és a Kbt. 63/A (1) bek. szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bek., a Kbt. 
61.§ (1) bek. a)-c) pontjának illetőleg a Kbt. 61.§ (2) bekezdésének hatálya alá, ha ezt nem igazolta a Kbt. 63.§ (2)-(5) 
bekezdésében írtak szerint.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 71.§ (3) bek. értelmében nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe 
olyan, a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, aki a Kbt. 60.§ (1) 
bek., a Kbt. 61.§ d) pontja, illetve a Kbt. 61.§ (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá esik.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód:

1./ A Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi 
számlavezető pénzügyi intézmény az ajánlattételi határidő 
lejártától  számított  60  napnál  nem  régebbi  keltezésű 
nyilatkozata az alábbi kötelező tartalommal:

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

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

2./  A Kbt.  66.§ (1)  bekezdés  b)  pontja  alapján az  utolsó 
lezárt  üzleti  évre  vonatkozó  beszámoló  másolatának 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

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

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

2./ ha  az  utolsó lezárt  üzleti  évre  vonatkozó beszámolója 
alapján  a mérleg szerinti  eredménye negatív volt. (külön-
külön megfelelés)
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benyújtása. 

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

1./ A Kbt. 67.§. (2) bekezdés a) pontja alapján az előző két 
évben  (2007.,  2008.)  összesen  teljesített,  a  közbeszerzés 
tárgyára  (útépítés,  útfelújítás)  vonatkozó  építési  munkák 
ismertetése.  A  referenciákat  a  Kbt.  68.  §  (2)  bekezdés 
szerint kell igazolni.

2./ A  Kbt.  67.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  alapján  az 
ajánlattevő  nyilatkozata  a  teljesítéshez  rendelkezésre  álló 
eszközök,  berendezések,  illetőleg  műszaki  felszereltség 
leírásáról.

3./ A Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján a teljesítésbe 
bevonni kívánt szakemberek ismertetése, amely tartalmazza 
a  szakember  nevét  és  képzettsége  megjelölését,  szakmai 
önéletrajzát,  valamint  a  teljesítésbe  bevonni  kívánt 
szakemberek  244/2006.  (XII.5.)  Korm.  rendelet  szerinti 
felelős  műszaki  vezetői  jogosultságát  igazoló  okirat 
másolatát.

4./ A  Kbt.  67.§  (2)  bekezdés  c)  pontja  alapján  a 
teljesítésben  részt  vevő  szakemberek  létszámadataira 
vonatkozó nyilatkozat végzettség, illetve képzettség szerinti 
besorolásban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

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

1./nem  rendelkezik  az  elmúlt  két  évben  (2007.,  2008.) 
összesen  teljesített,  a  közbeszerzés  tárgyára  (útépítés, 
útfelújítás)  vonatkozó nettó        15 millió forint  értékű 
referenciával.

(együttes megfelelés)

2./ nem  rendelkezik  saját  tulajdonú,  vagy  érvényes 
előszerződéssel  vagy  bérleti,  használati  szerződéssel 
lekötött  a munkák megvalósításához szükséges legalább 1 
db aszfalt finisherrel,                1 db tonnás vibrohengerrel, 1 
db lapvibrátorral (együttes megfelelés)

3./ nem  rendelkezik  a  teljesítéshez  alkalmazni  kívánt 
legalább  1  fő  MV-KÉ/A  felelős  műszaki  vezetői 
jogosultsággal rendelkező személlyel. (együttes megfelelés)

4./ nem rendelkezik, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 5 
fővel,  melyből  min.  1  fő  felsőfokú  végzettséggel 
rendelkezik. (együttes megfelelés)

III.2.4) Fenntartott szerződések 

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                                             igen    nem X

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott                                                                                             igen    nem X

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

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

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli X 

Tárgyalásos

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli  
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Tárgyalásos

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK 

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

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                               

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                  X    

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

Részszempont

 1. Ajánlati ár (nettó Ft) 

2. Meghiúsulási kötbér
(a szerződés bruttó értékének %-ában)
3. Jótállás időtartama 
(műszaki átadás napjától számított hónapban megadva)

Súlyszám

90

5

5

Részszempont

4. 
             
          

5. 
             
          

6. 
             
          

Súlyszám

            
  

            
  

            
  

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

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

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

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

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

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató                            Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény       

Hirdetmény száma a KÉ-ben:  �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)                
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)        

Hirdetmény száma a KÉ-ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)                

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje 
Dátum:  2010/02/01  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 11 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen X     nem 

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 24.000.+ 25% Áfa    Pénznem: HUF 

A fizetés feltételei és módja:  Készpénzben az Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala házipénztárában (Újfehértó 
Város  Polgármesteri  Hivatala  I.  emelet  15.  szoba),  illetve átutalással  a  Szabolcs Takarékszövetkezet,  Újfehértói 
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fiókjánál  vezetett  68800013-11039141  számú  számlájára.  A  dokumentáció  árát  Ajánlatkérő  a  Kbt.  54.§  (6) 
bekezdésében meghatározott esetekben téríti vissza.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő 
Dátum: 2010/02/01   (év/hó/nap)                                                                      Időpont: 11 óra

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

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

                                                            X                                    

Egyéb:  -

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

 ����/ ��/��-ig   (év /hó/nap )

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

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum:     2010/02/01   (év/hó/nap)                                                                     Időpont: 11 óra

Helyszín: Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala, 4244 Újfehértó, Szent István út 10. I. em. 14. sz. 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek 

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak. 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

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

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

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

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

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010. február 15. 11 óra

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. március 01. 11 óra

V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás 
időpontja:(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)  

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)

          igen X     nem 

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) 

A dokumentáció  előzetes  telefonegyeztetést  követően  Újfehértó  Város  Polgármesteri  Hivatala  fsz  2.  szobában 
munkanapokon  8.00-12.00  óráig,  illetve  az  ajánlattételi  határidő  utolsó  napján  8.00-11.00  óráig  személyesen 
beszerezhető,  illetve kérésre postai  úton kerül  megküldésre az ajánlattevő részére,  amennyiben a dokumentáció 
ellenértékének megtérítését az ajánlattevő igazolja. 

V.3.5.1)  Az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztásának  bírálati  szempontja  esetén  az  ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 

V.3.5.2)  Az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztásának  bírálati  szempontja  esetén  a  módszer 
(módszerek)  ismertetése,  amellyel  az  ajánlatkérő  megadja  az  V.3.5.1)  pont  szerinti  ponthatárok  közötti 
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pontszámot:-

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?             

    igen X     nem 

V.7) Egyéb információk:

1.) Az  ajánlatokat  1  eredeti  és  1  másolati  példányban  kell  benyújtani  zárt  borítékban 
(csomagolásban).  A borítékon (csomagoláson)  fel  kell  tüntetni  „Rákóczi-  Part-  Budai  Nagy 
Antal utcák felújítása” A borítékon (csomagoláson) más nem szerepelhet.

2.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 70.§ (2) bekezdése, a Kbt. 71.§ (1)    bekezdése a)-b)-c) 
pontjaira, 71.§ (3) bekezdése vonatkozásában tett  nyilatkozatát. 

3.) Az  ajánlatban  az  ajánlattevőknek  nyilatkoznia  kell  arról,  hogy a  kis-  és  középvállalkozásokról,  fejlődésük 
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

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

5.)  Az ajánlattétellel felmerülő valamennyi költség ajánlattevőt terheli.

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

7.)  Az ajánlathoz csatolni kell:

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

8.)  Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83.§ alapján az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel 
biztosítja.

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

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   2009/12/09 (év/hó/nap)

Az ajánlattételi felhívást a Kbt. 6.§ (2) bek. alapján ellenjegyzem:

Újfehértó, 2009. december 9.       
Tóth András

                   polgármester
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A. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

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

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

Postai irányítószám: 
4244

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett:  
Dr. Egyed Adrienn

Telefon: 42-290-001

E-mail: egyeda@ujfeherto.hu Fax: 42-290-003
Internetcím (URL):

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

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

Postai irányítószám: 
4244

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett:  
Dr. Egyed Adrienn

Telefon: 42-290-001

E-mail: egyeda@ujfeherto.hu Fax: 42-290-003
Internetcím (URL):

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

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

Postai irányítószám: 
4244

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett:  
Dr. Egyed Adrienn

Telefon: 42-290-001

E-mail: egyeda@ujfeherto.hu Fax: 42-290-003
Internetcím (URL):

8. napirendi pont megtárgyalása
8./ Előterjesztés „Újfehértó, Vasvári Pál út burkolati felújítása” tárgyú általános 
     egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának jóváhagyásáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-320/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Hasonló módon fogalmaztuk meg, mint az előző napirendnél. A Bíráló Bizottság tárgyalta, 
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elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs, a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja? 

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

292/2009. (XII. 08.) számú 

h a t á r o z a t a

„Újfehértó, Vasvári Pál út burkolati felújítása”
tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ „Újfehértó, Vasvári Pál út burkolati felújítása” tárgyú Kbt. VI. fejezete szerinti általános 
egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívást a melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja és a Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetését kezdeményezi.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

3  .   számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez   
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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.  
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatás

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

X





A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Azonosító kód_______________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

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

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

Postai 
irányítószám:4244 

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Tóth András polgármester

Telefon:

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

Fax:
42/290-003

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

A felhasználói oldal címe (URL): 

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

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

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

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

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

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

Központi szintű                                       Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű X Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]

Közjogi szervezet                                    Egyéb

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE

I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
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X  Általános közszolgáltatások  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Védelem                                          Szociális védelem

 Közrend és biztonság  Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem  Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg): 
                            

 Egészségügy

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

 Víz 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

 Villamos energia 

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont] 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése 

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] 

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és 
kitermelése 

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]            

 Vasúti szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 
szolgáltatások                                        

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

 Repülőtéri tevékenység 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

 Kikötői tevékenységek 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  

 Postai szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]   

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?            igen  nem X 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Újfehértó, Vasvári Pál út burkolati felújítása.

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

a) Építési beruházás                        X b) Árubeszerzés                            c) Szolgáltatás                       
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Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

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

Építési koncesszió

X Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

 Szolgáltatási kategória           

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

Szolgáltatási koncesszió              

A teljesítés helye
Hrsz: 1891/1

NUTS-kód                  HU-323 

A teljesítés helye 

             
                             
  

             
                             
  

NUTS-kód                  �����

A teljesítés helye 

             
                              
 

             
                              
 

NUTS-kód                  ����� 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása                           x                     Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  

Keretmegállapodás megkötése                       

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                              

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

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel         

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: ��  vagy  hónap(ok)ban: ���
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): 

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

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerződés, Újfehértó, Vasvári Pál út burkolati felújítása.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45.23.31.42-6 ����-�  ����-�
További tárgy(ak)

45.23.32.00.-1 ����-�  ����-�
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II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség 
szerint több példány használható)                                                                                                              igen      nem X

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

egy részre                                    egy vagy több részre                     valamennyi részre                               

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

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR 

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

Vasvári Pál utca 300 méteres szakaszának (Szent István utca és Széchenyi utca közötti szakasz) burkolati felújítása. A 
tervezett útszélesség 4 méter, a tervezett felújított útfelület 1.200 m2.                       A felújításra kerülő burkolatra min. 4  
cm vastag AC-11 jelű aszfaltbeton lezárás indokolt, a kátyúk és úthibák kijavítását követően. A meglévő folyóka felújítása 
is szükséges. A teljes és tételes mennyiség a műszaki leírásban kerül meghatározásra

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

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  

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

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

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

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

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

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

VAGY:  kezdés           ����/��/��   (év/hó/nap)   
                                                   ÉS/VAGY
             befejezés       2010/12/05    (év/hó/nap) 

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

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

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

Késedelmi, meghiúsulási kötbér

Jótállás: ajánlattevő vállalása szerint, de legalább a műszaki átadás átvételtől számított 36 hónap.

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

A beruházást  az  Észak-Alföldi  Regionális  Fejlesztési  Tanács és  az  ajánlatkérő  együttesen  finanszírozza.  Az 
ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint. Előleg nyújtására nincs lehetőség. Ajánlatkérő előteljesítést nem 
fogad el.  A vállalkozási  díj  a  Kbt.  305. § (3)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően a vonatkozó jogszabályok és  a 
támogatási  szerződésben  foglaltaknak  megfelelően  kerülnek  kiegyenlítésre.  A  számla  benyújtásával  kapcsolatban 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 36/A §-ban foglaltakra.

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
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Nem követelmény.

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

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

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

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást biztosító szervezet, akivel szemben a Kbt. 
60.§ (1) bekezdésében, a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Kbt. 61.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok 
fennállnak. Nem lehet továbbá ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó vagy erőforrást biztosító szervezet, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró 
okok fennállnak.

Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek az erőforrást nyújtó szervezetével és a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) 
pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak.

A megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkozni 
kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§                          (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdésének a-d) 
pontjaiban  foglalt  kizáró  okok  hatálya  alá  és  jogosult  ezt  igazolni a  Kbt.  63.§  (2)-(5)  bek.  szerint.  Az  ajánlattevő 
nyertessége  esetén az  ajánlattevőnek és  a közbeszerzés  értékének 10%-át  meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetnek az eredményhirdetést követő nyolc napon 
belül a Kbt. 63.§ (2)-(5) bek. és a Kbt. 63/A (1) bek. szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bek., a Kbt. 
61.§ (1) bek. a)-c) pontjának illetőleg a Kbt. 61.§ (2) bekezdésének hatálya alá, ha ezt nem igazolta a Kbt. 63.§ (2)-(5) 
bekezdésében írtak szerint.

Az ajánlattevőnek a Kbt. 71.§ (3) bek. értelmében nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe 
olyan, a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, aki a Kbt. 60.§ (1) 
bek., a Kbt. 61.§ d) pontja, illetve a Kbt. 61.§ (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá esik.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód:

1./ A Kbt. 66.§ (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi 
számlavezető pénzügyi intézmény az ajánlattételi határidő 
lejártától  számított  60  napnál  nem  régebbi  keltezésű 
nyilatkozata az alábbi kötelező tartalommal:

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

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

2./  A Kbt.  66.§ (1)  bekezdés  b)  pontja  alapján az  utolsó 
lezárt  üzleti  évre  vonatkozó  beszámoló  másolatának 
benyújtása. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

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

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

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

1./ A Kbt. 67.§. (2) bekezdés a) pontja alapján az előző két 
évben  (2007.,  2008.)  összesen  teljesített,  a  közbeszerzés 
tárgyára  (útépítés,  útfelújítás)  vonatkozó  építési  munkák 
ismertetése.  A  referenciákat  a  Kbt.  68.  §  (2)  bekezdés 
szerint kell igazolni.

2./ A  Kbt.  67.  §  (2)  bekezdés  b)  pontja  alapján  az 
ajánlattevő  nyilatkozata  a  teljesítéshez  rendelkezésre  álló 
eszközök,  berendezések,  illetőleg  műszaki  felszereltség 
leírásáról.

3./ A Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pontja alapján a teljesítésbe 
bevonni kívánt szakemberek ismertetése, amely tartalmazza 
a  szakember  nevét  és  képzettsége  megjelölését,  szakmai 
önéletrajzát,  valamint  a  teljesítésbe  bevonni  kívánt 
szakemberek  244/2006.  (XII.5.)  Korm.  rendelet  szerinti 
felelős  műszaki  vezetői  jogosultságát  igazoló  okirat 
másolatát.

4./ A  Kbt.  67.§  (2)  bekezdés  c)  pontja  alapján  a 
teljesítésben  részt  vevő  szakemberek  létszámadataira 
vonatkozó nyilatkozat végzettség, illetve képzettség szerinti 
besorolásban.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

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

1./nem  rendelkezik  az  elmúlt  két  évben  (2007.,  2008.) 
összesen  teljesített,  a  közbeszerzés  tárgyára  (útépítés, 
útfelújítás)  vonatkozó nettó        10 millió forint  értékű 
referenciával.

(együttes megfelelés)

2./ nem  rendelkezik  saját  tulajdonú,  vagy  érvényes 
előszerződéssel  vagy  bérleti,  használati  szerződéssel 
lekötött  a munkák megvalósításához szükséges legalább 1 
db aszfalt finisherrel,              1 db tonnás vibrohengerrel, 1 
db lapvibrátorral (együttes megfelelés)

3./ nem  rendelkezik  a  teljesítéshez  alkalmazni  kívánt 
legalább  1  fő  MV-KÉ/A  felelős  műszaki  vezetői 
jogosultsággal rendelkező személlyel. (együttes megfelelés)

4./ nem rendelkezik, a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 5 
fővel,  melyből  min.  1  fő  felsőfokú  végzettséggel 
rendelkezik. (együttes megfelelés)

III.2.4) Fenntartott szerződések 

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                                             igen    nem X

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott                                                                                             igen    nem X

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

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

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli X 

Tárgyalásos

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli  

Tárgyalásos
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IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK 

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

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                               

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                  X    

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

Részszempont

 1. Ajánlati ár (nettó Ft) 

2. Meghiúsulási kötbér
(a szerződés bruttó értékének %-ában)
3. Jótállás időtartama 
(műszaki átadás napjától számított hónapban megadva)

Súlyszám

90

5

5

Részszempont

4. 
             
          

5. 
             
          

6. 
             
          

Súlyszám

            
  

            
  

            
  

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

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

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

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

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

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató                            Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény       

Hirdetmény száma a KÉ-ben:  �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)                
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)        

Hirdetmény száma a KÉ-ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)                

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje 
Dátum:  2010/02/01  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 10 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen X     nem 

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 24.000.+ 25% Áfa    Pénznem: HUF 

A fizetés feltételei és módja:  Készpénzben az Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala házipénztárában (Újfehértó 
Város  Polgármesteri  Hivatala  I.  emelet  15.  szoba),  illetve átutalással  a  Szabolcs Takarékszövetkezet,  Újfehértói 
fiókjánál  vezetett  68800013-11039141  számú  számlájára.  A  dokumentáció  árát  Ajánlatkérő  a  Kbt.  54.§  (6) 
bekezdésében meghatározott esetekben téríti vissza.
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IV.3.4) Az ajánlattételi határidő 
Dátum: 2010/02/01   (év/hó/nap)                                                                      Időpont: 10 óra

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

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

                                                            X                                    

Egyéb:  -

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

 ����/ ��/��-ig   (év /hó/nap )

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

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum:     2010/02/01   (év/hó/nap)                                                                     Időpont: 10 óra

Helyszín: Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala, 4244 Újfehértó, Szent István út 10. I. em. 14. sz. 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek 

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak. 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

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

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

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

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

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010. február 15. 10 óra

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. március 01. 10 óra

V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás 
időpontja:(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)  

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)

          igen X     nem 

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) 

A dokumentáció  előzetes  telefonegyeztetést  követően  Újfehértó  Város  Polgármesteri  Hivatala  fsz  2.  szobában 
munkanapokon  8.00-12.00  óráig,  illetve  az  ajánlattételi  határidő  utolsó  napján  8.00-10.00  óráig  személyesen 
beszerezhető,  illetve kérésre postai  úton kerül  megküldésre az ajánlattevő részére,  amennyiben a dokumentáció 
ellenértékének megtérítését az ajánlattevő igazolja. 

V.3.5.1)  Az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztásának  bírálati  szempontja  esetén  az  ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 

V.3.5.2)  Az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztásának  bírálati  szempontja  esetén  a  módszer 
(módszerek)  ismertetése,  amellyel  az  ajánlatkérő  megadja  az  V.3.5.1)  pont  szerinti  ponthatárok  közötti 
pontszámot:-

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos 
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jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?             

    igen X     nem 

V.7) Egyéb információk:

1.) Az  ajánlatokat  1  eredeti  és  1  másolati  példányban  kell  benyújtani  zárt  borítékban 
(csomagolásban).  A borítékon  (csomagoláson)  fel  kell  tüntetni  „Vasvári  Pál  út  felújítása” 
A borítékon (csomagoláson) más nem szerepelhet.

2.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 70.§ (2) bekezdése, a Kbt. 71.§ (1)    bekezdése a)-b)-c) 
pontjaira, 71.§ (3) bekezdése vonatkozásában tett  nyilatkozatát. 

3.) Az  ajánlatban  az  ajánlattevőknek  nyilatkoznia  kell  arról,  hogy a  kis-  és  középvállalkozásokról,  fejlődésük 
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

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

5.)  Az ajánlattétellel felmerülő valamennyi költség ajánlattevőt terheli.

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

7.)  Az ajánlathoz csatolni kell:

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

8.)  Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83.§ alapján az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel 
biztosítja.

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

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   2009/12/09 (év/hó/nap)

Az ajánlattételi felhívást a Kbt. 6.§ (2) bek. alapján ellenjegyzem:

Újfehértó, 2009. december 9.       
Tóth András

                   polgármester
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B. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

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

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

Postai irányítószám: 
4244

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett:  
Dr. Egyed Adrienn

Telefon: 42-290-001

E-mail: egyeda@ujfeherto.hu Fax: 42-290-003
Internetcím (URL):

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

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

Postai irányítószám: 
4244

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett:  
Dr. Egyed Adrienn

Telefon: 42-290-001

E-mail: egyeda@ujfeherto.hu Fax: 42-290-003
Internetcím (URL):

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

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

Postai irányítószám: 
4244

Ország: HU

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett:  
Dr. Egyed Adrienn

Telefon: 42-290-001

E-mail: egyeda@ujfeherto.hu Fax: 42-290-003
Internetcím (URL):

9. napirendi pont megtárgyalása 
9./ Előterjesztés Újfehértó Város Képviselő-testületének 2010. évi Munkatervéről 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-315/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Egy képviselő  részéről  érkezett  javaslat,  melyek  beépültek  az  üléstervbe.  Mind  a  három 
bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?
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Puhola Józsefné
Azt  szeretném  kérdezni,  hogy  január  után  március  jön,  május  után  augusztus,  a  köztes 
időkben akkor nem is lesz ülés? 

Tóth András
Ha tetszik tudni mondani napirendet, akkor igen, ez a normál testületi ülés, az élet meg hozza 
a  rendkívüli  ülés  anyagát.  Az  SZMSZ-  szerint  februárban  van  ülés,  nekem  meg  nincs 
napirendi javaslatom akkorra. Van egy törvényi minimuma a testületi ülések számának, - ezt 
vetette föl jegyző Úr, - mi 5-öt beterveztünk, a 6. lesz az alakuló ülés. Ha lesz rendkívüli 
ülésre téma, akkor össze fogom hívni a testületet. Ha nincs egyéb a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozat-tervezetet? 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

293/2009. (XII. 08.) számú 

h a t á r o z a t a

Újfehértó Város Képviselő-testületének 2010. évi Munkatervéről 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  a 2010. évi Munkatervét a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: folyamatos 
        Felelős: polgármester

Melléklet a 293/2009.(XII. 08...) számú határozathoz

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2010. ÉVI MUNKATERVE

I.

Általános Szabályok:
1. Testületi ülés helye  : Önkormányzati Étterem Különterme 4244. Újfehértó, Eötvös u. 25. 
2. Testületi ülés kezdési időpontja  : 16.00 óra
3.   A testületi ülés anyagának átadása:  a mellékletben megjelölt időpontban, a Polgármesteri 
Hivatalban 
4.   A testületi ülésre meghívandók: SZMSZ szerint
5. Az előterjesztések törvényességi ellenőrzése: a jegyző feladata

II.

Az ülés tervezett időpontja: 2010. január 28. 

1./ Előterjesztés az Lengyel Laura Óvoda intézményvezetői állására pályázat kiírásáról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Ügyrendi Bizottság

2./ Előterjesztés az óvodai előjegyzés és az iskolai beíratás időpontjának meghatározására  
Előterjesztő: Juhász Istvánné alpolgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
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Véleményező: Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

3./ Előterjesztés a 2010/2011. tanévben induló óvodai csoportok, iskolai első osztályok számának 
meghatározására 
Előterjesztő: Juhász Istvánné alpolgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

4./ Előterjesztés a 2010. évre tervezett kulturális programokról
Előterjesztő: Juhász Istvánné alpolgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

5./ Előterjesztés Újfehértó SZOSZOK költségvetésének jóváhagyására
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: Pénzügyi Bizottság 

6./ Előterjesztés rovásírásos településtábla elhelyezéséről
Előterjesztő: Buczkó Ágnes képviselő
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Bizottság 

7./ Előterjesztés az aradi vértanúk kopjafájának felállításáról
Előterjesztő: Buczkó Ágnes képviselő
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Bizottság 

8./ Előterjesztés köztéri alkotás elhelyezéséről a Hétkereszt úton
Előterjesztő: Buczkó Ágnes képviselő
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Bizottság 

9./ Előterjesztés Kegyhely kialakításáról
Előterjesztő: Buczkó Ágnes képviselő
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Bizottság 

Az ülés tervezett időpontja:  2010. március 25.

1./ Előterjesztés az éves összesített közbeszerzési tervről
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

2./ Előterjesztés az Ujfehértour KFT 2010. évi árbevételi és költségtervének jóváhagyására 
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

3./  Beszámoló  a  civil  szervezetek  részére  2009.-ben  nyújtott  pénzügyi  támogatások 
felhasználásáról
Előterjesztő: polgármester
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Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

4./ Beszámoló a Civilház 2009. évi működéséről 
Előterjesztő: Juhász Istvánné alpolgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező: Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

5./  Előterjesztés  a  helyi  közbiztonság  érdekében  végzett  tevékenységről,  valamint  a  további 
feladatokról a közbiztonsági koncepció alapján
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: Ügyrendi Bizottság

6./ Beszámoló a Polgárőrség 2009. évi tevékenységéről
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: Ügyrendi Bizottság

7./  Beszámoló  az Újfehértó Vasvári  Pál  u.  1.  szám alatti  társasház működéséről,  az alapítói 
jogok  gyakorlásáról  különös  tekintettel  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatra  és  Alapító 
Okiratra
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság

Az ülés tervezett időpontja:  2010. április 29.

1./ Beszámoló a 2009. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet 
végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: minden bizottság

2./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
Előterjesztő: jegyző
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

3./ Előterjesztés a helyi adók beszedésének időarányos teljesítéséről
Előterjesztő: jegyző
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Az ülés tervezett időpontja:  2010. május 27.

1./  Előterjesztés  a  helyi  önszerveződő közösségek 2010.  évi  pénzügyi  támogatásra  benyújtott 
pályázatok elbírálására
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: minden bizottság

2./ Előterjesztés az Ujfehértour KFT 2009. évi gazdálkodásáról 
Előterjesztő: polgármester
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Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

3./  Előterjesztés  Újfehértó  Város  Önkormányzata  2006-2010.  évi  munkaprogramjának 
végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: minden bizottság

KÖZMEGHALLGATÁS: 2010. május 27.

1./ Tájékoztató a város vagyonáról és annak működtetéséről, lezárt és folyamatban levő 
beruházásokról, tervezett fejlesztésekről
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya

2./ Lakossági közérdekű bejelentések, javaslatok, kérdések

Az ülés tervezett időpontja:  2010. augusztus 26.

1./  Előterjesztés  Újfehértó  Város  Önkormányzata  2009.  évi  költségvetése  és  a  költségvetés 
vitelének szabályairól szóló rendelet I. félévi végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: minden bizottság

2./ Beszámoló a 2009/2010. tanév szakmai munkájának értékeléséről, a vizsgaeredményekről
Előterjesztő: Juhász Istvánné alpolgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

3./ Beszámoló a 2010/2011. évi tanévindítás feltételeiről
Előterjesztő: Juhász Istvánné alpolgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 

4./ Beszámoló a város gazdasági társaságokban lévő érdekeltségeiről
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

5./  Tájékoztató  Újfehértó  Város  önkormányzati  társulásokban  való  részvételéről  és  az  ott 
képviselt álláspontról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya

6./ Tájékoztató az Újfehértón működő ( bejegyzett ) civil szervezetek és a helyi önkormányzat 
viszonyáról
Előterjesztő: Juhász Istvánné alpolgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

Alakuló ülés tervezett időpontja:  2010. október 
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1./ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása

2./ A Képviselő-testület eskütétele

3./ A polgármester eskütétele

4./ A polgármester programjának ismertetése

5./  Előterjesztés  Újfehértó  Város  Képviselő-testülete  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról szóló többször módosított 29/2006. (XII.15.) rendelet felülvizsgálatára

6./ Előterjesztés a Képviselő-testület bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztására

7./ A bizottsági tagok eskütétele

8./ Előterjesztés a polgármester illetményének megállapítására

9./ Előterjesztés alpolgármester(ek) megválasztására

10./ Alpolgármester(ek) eskütétele

11./ Előterjesztés az alpolgármester(ek) tiszteletdíjának megállapítására

12./  Előterjesztés  a  helyi  önkormányzati  képviselők  és  bizottsági  tagok  tiszteletdíjáról  szóló 
módosított 35/2007. (XII. 21.) rendelet felülvizsgálatára

13./  Előterjesztés  Újfehértó  Város  Képviselő-testülete  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatáról  szóló  többször  módosított  29/2006.  (XII.15.)  rendelet  átfogó  felülvizsgálatának 
előkészítésére

Az ülés tervezett időpontja:  2010. október 

1./ Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: SZMSZ szerint

2./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági földingatlanok bérleti díjáról 
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: SZMSZ szerint

Az ülés időpontja:  2010. november 

1./ Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelet I.-III. negyedévi végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: SZMSZ szerint

2./ Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára
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Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: SZMSZ szerint

3./  Előterjesztés   a  közüzemi  vízműből  szolgáltatott  ivóvíz,  illetőleg  a  közüzemi  csatornamű 
használatának  feltételeiről  és  azok  díjalkalmazásáról  szóló  9/2008.  (II.  29.) rendelet 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: SZMSZ szerint

4./ Előterjesztés  a menetrendszerinti helyi autóbusz közlekedési díjának, valamint alkalmazási 
feltételeinek megállapításáról szóló rendelet  felülvizsgálatára 

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: SZMSZ szerint

5./  Előterjesztés  az  intézményi  térítési  díjak  megállapításáról  szóló  helyi  rendelet 
felülvizsgálatára
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: SZMSZ szerint

6./ Előterjesztés a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló módosított 30/2004. (XII.10.) 
VKT rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: SZMSZ szerint

7./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjainak megállapításáról szóló 
10/2005. (V.25.) VKT rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: SZMSZ szerint

8./  Előterjesztés  a  közterületek  használatáról  szóló  3/2005  (II.10.)  VKT  rendelet 
felülvizsgálatára
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: SZMSZ szerint

9./ Előterjesztés a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező kiemelt célokról
Előterjesztő: jegyző
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: SZMSZ szerint

10./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról 
Előterjesztő: jegyző
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: SZMSZ szerint

11./ Tájékoztató a benyújtott pályázatokról
Előterjesztő: polgármester
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Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: SZMSZ szerint

Az ülés  tervezett időpontja:  2010. december 

1./ Előterjesztés Újfehértó Város Képviselő-testületének 2011. évi Munkatervének jóváhagyására
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: SZMSZ szerint

2./ Beszámoló a Zajti Ferenc Kulturális Központ 2010. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő:  Társadalmi Kapcsolatok Osztálya 
Véleményező: SZMSZ szerint

3./ Előterjesztés a Zajti Ferenc Kulturális Központ 2011. évi munkatervének elfogadására
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő:  Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: SZMSZ szerint

4./ Előterjesztés Újfehértó Város egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: SZMSZ szerint

5./ Előterjesztés Újfehértó Város verseny- és tömegsportjának helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: SZMSZ szerint

6./ Beszámoló a Köztestületi Tűzoltóság 2010. évi munkájáról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: SZMSZ szerint

7./  Beszámoló a Részvét Plusz Kegyelet  KFT- vel  kötött  kegyeleti  közszolgáltatási   szerződés 
végrehajtásának tapasztalatairól
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: SZMSZ szerint

8./ Beszámoló az önkormányzati havi újság megjelentetésről, szerkesztéséről
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: SZMSZ szerint 

9./ Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok  2010. évi ellátásáról 
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
Véleményező: SZMSZ szerint

10./ Tájékoztató a 2010.-ben biztosított pénzbeni szociális ellátásokról
Előterjesztő: jegyző
Előkészítő: Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
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Véleményező: SZMSZ szerint

Melléklet a  munkatervhez

Újfehértó Város képviselőtestület és bizottságai 2010. évi ülésrendje

jan. márc. ápr. máj. aug. okt. nov. dec.

Képviselő-
testület

(csütörtök)

  16:00 óra

28 25 29 27 26

 Társadalmi 
Kapcsolatok 
Bizottsága

(hétfő) 

14:00 óra

25 22 26 25 23

Ügyrendi
Bizottság

(kedd)

16:00 óra 

26 23 27 25 24

Pénzügyi
Bizottság

(szerda) 
15.00 óra
15:00 óra

27 24 28 26 25

Bizottsági és testületi 
anyagok átadásának 2010. évi időpontjai

Jan. Márc Ápr. Máj. Aug. Szept Okt. Nov. Dec.
péntek

08.00.-16.00.
Polgármesteri 
Hivatalban

22 19 23 21 19 17

10. napirendi pont megtárgyalása
10./ Előterjesztés a Zajti Ferenc Kulturális Központ 2010. évi Munkatervének jóváhagyásáról 
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     (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-310/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Az  előterjesztéshez  szóbeli  kiegészítésem  nincs.  A  Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága 
egyhangúlag elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi 
pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

294/2009. (XII. 08.) számú 

h a t á r o z a t a

A Zajti Ferenc Kulturális Központ 2010. évi Munkatervének jóváhagyásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

a Zajti Ferenc Kulturális Központ 2010. évi Munkatervét a melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal

Melléklet
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11. napirendi pont megtárgyalása
11./ Beszámoló a Zajti Ferenc Kulturális Központ 2009 évi tevékenységéről
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
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       Száma: 3-311/2009. 
       Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Az  előterjesztéshez  szóbeli  kiegészítésem  nincs.  A  Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága 
egyhangúlag elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

Budai János
A nyári  hónapokban  az  ifjúság  részére  nincs  különösebb  program,  mi  az  oka?  Mivel 
foglalkoztatok, akartok-e ezzel foglalkozni? A másik hogy milyen pályázatokat készítettetek?

Buczkó József
Az  intézmény  átszervezését  követően  elég  sok  szabadság  halmozódott  fel  a  dolgozók 
körében, ami abból is ered, hogy időközben még egy dolgozói létszám mínusszal is kellet 
számolni. Tekintettel arra, hogy ennek a felhalmozódott szabadságok ütemezését nem tudtam 
másképp megoldani,  csak a  nyárra ütemezni,  ezt  jeleztem is  a polgármester  Úrnak,  ebből 
következően  nem  volt  kivel  ezt  a  feladatot  elvégeztetni.  Ha  még  hozzáteszem,  hogy  az 
intézményünk napi szinten közművelődési szinten olyan szakemberrel, aki ezzel kellene hogy 
foglalkozzon  nincs,  mivel  a  leépítés  is  érintette  is  Őket,  és  illetve  a  korábbi  elvonás  is 
érintette, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem túl egyszerű a helyzet. Még annak ellenére 
is, ha pillanatnyi átmeneti gazdasági okokból eredő intézmény bezárás is terheli az intézmény 
munkáját.  Gondolok  itt  a  művelődési  ház  fűtés  miatti  bezárására.  Azt  akarom  ezzel 
hangsúlyozni, hogy vannak, voltak kényszerhelyzetek. A másik dolog, hogy fontos kérdés az 
ifjúság és természetesen szeretnénk különösképpen a meglévő egyesületekkel, amelyek széles 
körben törődnek, szerveznek programokat az ifjúság számára, most miután ebben az évben 
ilyen mértékű szabadság kiadás nem lesz, mivel lassan már nincs is kinek és ezt jeleztem az 
alpolgármester Asszonynak, hogy az intézményünk segítséget kíván nyújtani az ilyen jellegű 
programokhoz. A pályázatokkal kapcsolatban, januárral bezárólag az intézménynek volt egy 
nagy  pályázati  lehetősége,  az  oktató  múzeum  témakörében,  eddigi  ismereteim  szerint  a 
pályázatot befogadták, kedvező elbírálás alatt van. Elméletileg a megvalósulás stádiumában 
lenne, de ennek a realitása pillanatnyilag nem tudom tulajdonképpen, hogy micsoda.

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

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 12 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

295/2009. (XII. 08.) számú 

h a t á r o z a t a

A Zajti Ferenc Kulturális Központ 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

a Zajti Ferenc Kulturális Központ 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

12. napirendi pont megtárgyalása
12./ Beszámoló az önkormányzati havi újság megjelentetéséről, szerkesztéséről
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-307/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs, a szerkesztő Úr sem kívánja kiegészíteni. A 
Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága  tárgyalta,  elfogadásra  javasolta  a  határozat-tervezetet. 
Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

Budai János
Annak idején, amikor megbíztuk, én arra emlékszem, hogy megígérte, hogy az egyházakkal 
kapcsolatosan megfelelőképpen fog foglalkozni. Én úgy látom, hogy csak részben sikerült az 
is nagyon szűkszavú, nagyon kevésnek találtam. A másik egy szakmai dolog, ha valami nincs 
helyén szakmailag, akkor kérdezzük meg azt, aki ebben benne van. Gondolok itt a Mária kép 
átvitelével  kapcsolatosan  volt  egy  cikk  és  az  nagyon  félreérthető  volt.  Egyébként  jónak 
találom az újságot. 

Varró Zsolt
Valóban azt ígértem, és igyekeztem azt betartani, hogy többet fogok foglalkozni. Én amikor 
elkezdtem  ezt  csinálni  igyekeztem  megkerestem  a  vezetőket,  felajánlottam  és  kértem  az 
együttműködést,  e-mail  címet  cseréltünk,  több  kevesebb  sikerrel.   Igyekeztem  velük 
kapcsolatot tartani. Jöttek olvasói cikkek, levelek. Sajnálom, hogy ez nem volt elég. Mivel 
rengeteg  más  dolgom  is  volt  ezzel,  nem  tudok  egyszerre  így  mindenre  figyelni,  ha 
megkeresnek egy témával,  akkor  igyekszem megjelentetni,  lényeg,  hogy keressenek meg. 
Megkerestem Kocsis Urat is, és felajánlottam az együttműködést, de semmilyen megkeresés 
nem volt  ,  én ettől  többet  nem nagyon tudok mit  csinálni.  Ha vannak események,  akkor 
kértem,  hogy  küldje  el,  ezzel  nincs  semmi  gond.  A  másik  kérdés,  hogy  a  szakmai 
problémákkal kapcsolatban nem értem, hogy mi is a gond, kérem fejtse ki? 

Budai János
Konkrétan abban a cikkben nem látom, a Mária Kegykép átvitelével kapcsolatosan nem tudok 
különbséget tenni a turizmus, a gyalogos zarándok út között ez nem igazán jól jött vissza. 
Mert igenis van egy konkrét elhatárolódás, egy lényegi megfogalmazás, amiben én úgy látom, 
hogy tévedett. 

Tóth András
Értem,  hogy mi  a  problémád,  de  különbséget  kell  tenni  egy  egyházi  rétegnek  szóló  lap 
tartalma és egy szélesebb rétegnek szóló lap között. Mert igenis teljesen más igényességgel 
kell megfogalmazni azt, amit te kértél  a szerkesztő Úrtól, ha egy egyházi terjesztésben jelenik 
meg és más akkor,  ha egy szélesebb körben szóló lapról  van szó,  mert  igenis ennek van 
turisztikai jellege is.  Nyilván Te az énedből következően többet vártál  a szóhasználatának 
tekintetében,  a  megfogalmazás  tekintetében,  de  megint  mondom,  hogy  ez  nem  csak  az 
egyházi embereknek szóló lap, én így látom. Lehet, hogy jól fogta ezt meg a szerkesztő, lehet, 
hogy kevésbé jól, nyilván  a Te általad megfogalmazott igényeidet nem tudta maradéktalanul 
teljesíteni. 
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Varró Zsolt
Valóban ez több a Mária esemény részből tevődött össze, egész egyszerűen nem hagyhattam 
ki az újságból, de néznem kell azt is, hogy ez egy városi lap, a városlakók széles rétegét kell 
megszólítani. De nem biztos, hogy ez a nagyon komoly esemény érdekli a városlakók nagy 
részét, és ezért akartam összekombinálni a turizmussal, mivel ez egy látványosság is, utalnék 
itt a Zsindelyes Háznál a pálinka lovagrendre. Rengetegen ezért is kimentek. Lehet, hogy ez 
szakmai szemmel nem volt helyén való, akkor ezt egy külön cikkben kellett volna kifejteni, 
de akkor ezt a sok mindent csak egy cikkben így tudtam megjelentetni.  

Budai János
Számomra,  most is azt bizonyította, hogy szakmailag nem érti ennek az egésznek a lényegét, 
tehát, a pálinka lovagrend ottléte semmiképpen nem épülhet erre és ez fordítva is igaz. 

Varró Zsolt
Nekem egy tudósítást kellett írnom, semmiképp nem hagyhattam ki. Én értem mire gondol, de 
szakmailag úgy érzem, hogy minden eseményt meg kell mutatni a lakosságnak, ebben benne 
van a Zsindelyes fiesta is. 

Budai János
Minden esetre én ezt így nem tudom elfogadni. Azért mondom, hogy javasolom, ha nem ért 
egy témához, akkor keressen. Ezt a két eseményt nem lehet együtt kezelni semmi esetre sem. 
Ezt nem tudom elfogadni. 

Szilágyi Antalné
A beszámoló  a  második  oldalának  utolsó  bekezdésében  az  a  négy  szó  számomra  nem 
elfogadható,  hogy nem alacsonyodik  le  egyik  párt  szócsövévé  sem.  Hiszen a  demokrácia 
politikából áll, politizálásból. Ez tudnivaló, hogy ebben az újságban politizálni nem lehet, ezt 
a megfogalmazást, nem tudom elfogadni. 

Varró Zsolt
Ez  így  van,  csak  szerettem  volna  még  erősebbé  tenni,  hogy  amíg  én  vagyok  ennek  az 
újságnak a  szerkesztője,  ezt  még nyomatékosabbá szerettem volna  tenni,  lehet,  hogy egy 
kicsit erős megfogalmazás,  csak ami a városlakók érdeke, de a politizálás nem ide tartozik. 

Tóth András
Azért  a politika és a pártpolitika nem ugyanaz.  A pártpolitikán kívül  van más politika is. 
Képviselő  Asszony  majdnem  egyenlőség  jelet  tett  a  párt  politika  és  a  politika  között, 
szerintem nem szabad. 

Molrnárné Mészáros Ágnes
Meg vagyok elégedve az újság szerkesztéssel kapcsolatban. Az egyházzal kapcsolatban én 
meg úgy érzem,  hogy még majdnem sok is  egy kicsit  az  a  cikk,  ami  megjelenik.  Akkor 
mondhatnánk, hogy ki mivel foglalkozik, akkor abból legyen több. Ezt a szerkesztőre kell 
bízni, hogy mit jelentet meg. Sokszor kimarad  sok minden. Én személy szerint meg vagyok 
elégedve a szerkesztéssel. 

Tóth András
Ez az a műfaj az, „amit nem lehet elég jól csinálni”. 
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Juhász Istvánné
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy ennek az újságnak a számai nem kerültek fel a város 
honlapjára, hogyan valósítható meg, kihez kell fordulni? 

Tóth András
Ha a kommunikációs rendszer jól működne, akkor nem tévedne el a lap, majd megkeressük. 
hogy hol téved el.

Suhaj István 
Én azt kérném, hogy a terjesztésre kellene odafigyelni. Sok helyen van, ahol jelzik, hogy nem 
ér oda el a lap. Erre jobban oda kell figyelni. Volt már rá példa, hogy én sem kaptam.

Juhász Istvánné
Az  a  problémám,  hogy  ha  pénteken  kellene  megjelenni,  akkor  ne  a  következő  héten 
csütörtökön kerüljön oda az újság. Össze kellene hangolni, hogy egyszerre jussanak a lakosok 
az újsághoz.  

Tóth András 
Van-e még egyéb észrevétel, ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a 
határozat-tervezetet? 

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

296/2009. (XII. 08.) számú 

h a t á r o z a t a

az önkormányzati havi újság megjelentetéséről, szerkesztéséről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

az önkormányzati havi újság megjelentetéséről, szerkesztéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Budai János elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 11 főre változott.

13. napirendi pont megtárgyalása
13./ Beszámoló az Újfehértói Önkéntes Tűzoltóság 2009. évi munkájáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-302/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester
Tóth András
Az  előterjesztéshez  szóbeli  kiegészítésem  nincs.  Az  Ügyrendi  Bizottság  tárgyalta 
egyhangúlag elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
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Nekem van annyi pici véleményem, hogy évek óta próbálok kisajtolni egy olyan anyagot, ami 
bemutatja teljes körben, hogy azt a forrást, ami rendelkezésre áll, hogy mire használja föl. 
Annak  érdekében,  hogy  szükséges-e  nekünk  azt  a  11  millió  forintot  adnunk,  hiszen 
közpénzről van szó. Ha nincs egyéb, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozat-
tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

297/2009. (XII. 08.) számú 

h a t á r o z a t a

az Újfehértó Önkéntes Tűzoltóság  2009. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
az Újfehértó Önkéntes Tűzoltóság  2009. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

14. napirendi pont megtárgyalása
14./ Beszámoló a bizottságok 2009. évben végzett munkájáról 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-317/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
A bizottsági beszámolókhoz szóbeli kiegészítés nincs. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha 
nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja? 

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

298/2009. (XII. 08.) számú 

h a t á r o z a t a

a bizottságok 2009. évben végzett munkájáról szóló beszámolók elfogadásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

a.) a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
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b.) az Ügyrendi Bizottság 
c.) a Pénzügyi Bizottság 
 
2009. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: bizottságok elnökei 
Határidő: azonnal

15. napirendi pont megtárgyalása
15./ Beszámoló Újfehértó Város egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-304/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nincs. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta 
egyhangúlag elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

Szilágyi Antalné
Az ügyeleti kocsival kapcsolatban, mi az az elhelyezendő állandó felszerelés, amit ellátással 
kapcsolatban biztosítani kell.

Larachiné Dr. Fekete Borbála kollegiális orvos
Az ANTSZ által előírt bizonyos sürgősségi felszerelés, amit újraélesztéshez, a balesetekhez, 
ami váratlan helyzetben szükséges lehet és az ügyeletes autóban kellene lenni. Annyi nem 
kell, mint a mentőautóban, egy kicsit több mint a szállítómentőben, egy kicsit kevesebb, mint 
az eset kocsiban. Erre azért van szükség, mert amikor jön a hívás, akkor nem minden esetben 
tudjuk, hogy milyen esethez megyünk. 

Molnárné Mészáros Ágnes
Az  ügyeleti  gépkocsin  a  sofőröknek  nem  lehetne,  hogy  alapvégzettsége  legyen 
egészségügyben, hogy az eszközöket át lehessen adni nekik? 
 
Larachiné Dr. Fekete Borbála kollegiális orvos 
A megyében is sok esetben van, hogy mentőápolók a sofőrök. Ők be tudnak szállni, olyan 
területen, ahol szükséges. Nálunk ez pénz hiánya miatt nem megoldható.  Az eszköz átadást 
azt meg fogjuk oldani, hogy az ápolónő átnézi az ügyelet elején. 

Tóth András
Arra nem látok lehetőséget,  hogy ebben a felállásban most ilyen szakmai hátteret tudjunk 
biztosítani. De természetesen, ha lesz a közcélú végzettségűek között valaki, akkor abban a 
percben át fogjuk küldeni. Törekszünk rá. 

Larachiné Dr. Fekete Borbála kollegiális orvos 
Azt elmondom még, hogy ez attól függ, hogy létszám után kap az ügyelet pénzt, és ott ahol 
sofőröket alkalmaznak, ott sokkal nagyobb a létszám az, ami az ügyelethez tartozik.  Ennek 
viszont meg van a hátulütője, hogy sokkal nagyobb területet kell hogy bejárjon, és nagyon 
sokáig orvos nélkül van az akkor az orvosi rendelő. Ezt meg kell alaposan gondolni, mert 
Érpatak is elég messze van, egy óra, amíg odamegyünk és vissza, hogy érdemes-e létszámot 
fejleszteni, mert vannak 30 ezer főnél nagyobb népességet felölelő ügyeletek ahol probléma 
ez. Ez még egy ideális állapot, hogy csak Újfehértó és Érpatakot kell ellátni. 

80



Puhola Józsefné elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 10 főre változott. 

Szilágyi Antalné
Nem vállal-e túl sok feladatot? Két orvosi körzetet visz a Kht. vezetője, sürgősségi osztályt 
visz? 

Larachiné Dr. Fekete Borbála kollegiális orvos 
Még eddig nem roppantam bele. A sürgősségi osztályt soha nem fogom otthagyni, az egyik 
körzetet mindenképpen le fogom adni, de addig előbb ezeket a fejlesztéseket csináljuk meg. 
Úgy gondolom, hogy azt amit az ember szeret azt bírja, nem tűnik fel, hogy sok. 

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

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

299/2009. (XII. 08.) számú 

h a t á r o z a t a

Újfehértó Város egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól szóló beszámoló 
elfogadásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Újfehértó Város egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

16. napirendi pont megtárgyalása
16./ Tájékoztató Érpatak Község Önkormányzata és Újfehértó Város Önkormányzata által 
      létrehozott Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot fenntartó Társulás 2009. évi 
      tevékenységéről 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-305/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
A napirendi  ponthoz  szóbeli  kiegészítésem  nincs.  A Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága 
egyhangúlag  tudomásul  vételre  javasolta.  Van-e kérdés  a  tájékoztatóval  kapcsolatban?  Ha 
nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi? 

A képviselő-testület a tájékoztatót 10 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul vette.

17. napirendi pont megtárgyalása
17./ Tájékoztató Érpatak Község Önkormányzata és Újfehértó Város Önkormányzata által 
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      létrehozott Pedagógiai Szakszolgálatot fenntartó Társulás 2009. évi tevékenységéről 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-306/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
A napirendi  ponthoz  szóbeli  kiegészítésem  nincs.  A Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága 
egyhangúlag  tudomásul  vételre  javasolta.  Van-e kérdés  a  tájékoztatóval  kapcsolatban?  Ha 
nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi? 

A képviselő-testület a tájékoztatót 10 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul vette.

18. napirendi pont megtárgyalása
18./ Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladtok 2009. évi ellátásáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-314/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
A napirendi  ponthoz  szóbeli  kiegészítésem  nincs.  A Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága 
egyhangúlag elfogadásra javasolta. Van-e kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban? Ha nincs a 
napirendi  pont  vitáját  lezárom.  Ki  az,  aki  beszámolóhoz  kapcsolódó  határozat-tervezetet 
elfogadja? 

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:

 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

300/2009. (XII. 08.) számú 

h a t á r o z a t a

a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok 2009. évi ellátásáról szóló 
beszámolók elfogadásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
a./ az Újfehértói SZOSZOK
b./ a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ  újfehértói feladatellátási helye
által  biztosított,  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  feladatok 2009.  évi  ellátásáról  szóló beszámolókat 
elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

19. napirendi pont megtárgyalása
19./ Tájékoztató a 2009-ben biztosított pénzbeni szociális ellátásokról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-323/2009. 
      Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző
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Tóth András
A napirendi ponthoz szóbeli kiegészítése nincs az előterjesztőnek. A Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottsága  egyhangúlag  tudomásul  vételre  javasolta.  Van-e  kérdés  a  tájékoztatóval 
kapcsolatban? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul 
veszi? 

A képviselő-testület a tájékoztatót 10 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul vette.

Mivel  egyéb  kérdés,  észrevétel,  vélemény  nem hangzott  el,  Tóth  András  polgármester  a 
rendkívüli nyilvános ülést 10 óra 20 perckor bezárta. 

K. m. f.

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