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Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2009. december 15-én (kedd) du. 16 órai 
kezdettel az Önkormányzati Étterem Különterme (4244 Újfehértó, Eötvös J. u. 25. sz.) 
helyiségében megtartott zárt ülést követő nyilvános ülésről

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

           Dr. Szűcs Andrea TKO vezető

A Polgármesteri Hivatal részéről hangfelvétel alapján a jegyzőkönyvet készítette : 
Pincés Mihályné

Tóth András 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 18 fő képviselőből 15 fő jelen 
van, így a képviselő-testület határozatképes. 

Az írásos meghívóban szereplő napirendi  pontokra teszek javaslatot  azzal  a  módosítással, 
hogy a meghívóban szereplő 2. napirendi pontot követően tárgyaljuk meg a helyi iparűzési 
adóról szóló – bizottsági üléseken, illetve itt a helyszínen kiosztással megkapott előterjesztést, 
javasolom, hogy a napirendi ajánlásban a 3/a. és 3/b. pont alatt szereplő pontok tárgyalását 
cseréjük föl, - úgy látom, hogy a bizottsági döntések miatt is indokolt ez. Illetve, javasolom, 
hogy  a  4/b.  napirendi  pontot  követően  tárgyaljuk  a  likviditási  hitel  felvételről  szóló 
előterjesztést. Van-e valakinel eltérő indítványa?

Gyermánné Szabó Katalin
Kérem, hogy a 6. napirendi pontot vegyük a 3. napirendi pont után. 

Tóth András
Az SzMSz-ünknek van egy filozófiája, először a rendeleteket kell tárgyalnunk, azért állítottuk 
össze. Képviselő Asszony szükség van a minősített többség miatt a szavazatára, legfeljebb az 
5. elé javasolom. Jó lesz így? 

Gyermánné Szabó Katalin
A 3. után kérem. 
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Tóth András
Ki az, aki támogatja, hogy a 3. napirendi pont után tárgyaljuk meg a 6. napirendi pontot?

A képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem 
fogadta el a javaslatot. 

Tóth András
Ki az, aki az általam kiegészített napirendi ajánlást elfogadja?

A  képviselő-testület  13  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  (2  nem 
szavazóval) az alábbi napirendi pontot állapította meg:  

N a p i r e n d i  p o n t o k
1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról
         Száma: 3-329/2009.  
         (Írásbeli előterjesztés alapján)
         Előadó: Tóth András polgármester

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
         Száma: 3-330./2009.
         (Írásbeli előterjesztés alapján)
         Előadó: Tóth András polgármester

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

2./ Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
     7/2009. (II.27.) rendelet módosítására
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-339/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

3./ Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet elfogadására
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-342/2009. 
     Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

4./a) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási 
       Társulással kapcsolatos döntésekről
        (Írásbeli előterjesztés alapján)
        Száma: 3-340/2009. 
        Előadó: Tóth András polgármester

4./b) Előterjesztés A hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló többször 
       módosított 9/2007. (II. 23.) rendelet módosításáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-336/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester
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4./c) Előterjesztés Közszolgáltatási szerződés módosításáról
        (Írásbeli előterjesztés alapján)
        Száma: 3-341/2009. 
        Előadó: Tóth András polgármester

5./a) Előterjesztés A hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló többször 
       módosított 9/2007. (II. 23.) rendelet módosításáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-334/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester

5./b)Előterjesztés Újfehértó városban a települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatás 
        ellátása” tárgyú általános egyszerű közbeszerzési  eljárás eredményéről
        (Írásbeli előterjesztés alapján)
        Száma: 3-332/2009. 
         Előadó: Tóth András polgármester

6./ Előterjesztés likviditási hitel felvételéről
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-343/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

7./ Előterjesztés A DEPONA  PLUSZ Kft vállalkozási szerződés-módosítási kezdeményezéséről
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-333/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

8./ Előterjesztés emléktábla elhelyezéséről
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-335/2009. 
     Előadó: Buczkó Ágnes önkormányzati képviselő

9./ Előterjesztés az Újfehértó - Bököny Víziközmű Beruházási Társulás  alapító 
     okiratának módosításáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-325/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

10./ Beszámoló az Újfehértó – Bököny Viziközmű Beruházási Társulás 2009. évi 
       tevékenységéről 
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-331/2009. 
       Előadó: Tóth András polgármester

11./ Beszámoló Újfehértó Város verseny és tömegsportjának helyzetéről 
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-328/2009. 
       Előadó: Juhász Istvánné alpolgármester

3



12./a) Beszámoló Juhász Istvánné alpolgármester elmúlt időszakban végzett munkájáról
          (Írásbeli előterjesztés alapján)
          Száma: 3-327/2009. 
          Előadó: Juhász Istvánné alpolgármester

12./b) Beszámoló Puskás László alpolgármester elmúlt évben végzett munkájáról
        (Írásbeli előterjesztés alapján)
        Száma: 3-326/2009. 
        Előadó:  Puskás László alpolgármester

13. / Tájékoztató a benyújtott pályázatokról és a lefolytatott közbeszerzésekről
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-338/2009.
       Előadó: Tóth András polgármester

14. / Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-337/2009.
       Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

15./ Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk

1. napirendi pont megtárgyalása
1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról
         Száma: 3-329/2009.  
         (Írásbeli előterjesztés alapján)
         Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli  kiegészítésem,  hogy egyrészt  többször  folytattunk  egyeztetést  a  4.  főút  befejezett 
rekonstrukciós szakaszának átadási ünnepségén, Újfehértót keresték meg, hogy itt szeretnék 
megrendezni  az  átadási  ünnepséget.  Erre  szóló  meghívót  kapták  meg  most  kiosztással  a 
képviselők.  22-én 11 órakor  mindenkit  Tisztelettel  várunk a  Zsindelyes-házban az átadási 
ünnepségen.  Tájékoztatom  továbbá  a  képviselőket,  hogy  a  mai  napon  történt  meg  a 
kerékpárút-  gyalogút  műszaki  átadása,  kisebb  hiányosságok  vannak,  ennek  a  pótlása 
hamarosan meg fog történni. Illetve szintén a mai napon jutott tudomásunkra, hogy a II. ütem 
közel 70 millió forintos támogatásban részesült, bizonyos – nem egyszerű feltételek mellett- 
mert  olyan dolgokat írnak elő feltételként, ami kicsit fölbosszantott bennünket, tervezőktől 
kezdve engem is. Ez azt jelenti,  hogy igen, de bizonyos feltételekkel.  Amilyen előírásokat 
tettek benne, hogy olyan burkolatvastagságot írnak benne elő, mint pld. közutak burkolásánál 
nem szokás, meg kiemelt szegélyt kiépíteni 300 m-en, és 20 cm-es fagyszigetelő réteget kell 
kialakítani, ez vélhetően azért kicsit meg fogja drágítani a beruházást. Ha oda fogunk érni, el 
kell döntenünk, hogy mi lesz a projekttel. A sajáterőből kiindulva szerintem reális esély van 
rá, hogy ha a forrást meg tudjuk szerezni rá, akkor meg fogjuk tudni valósítani a II. ütemet is. 
A  pozitív  döntés  tehát  megszületett,  feltételekkel,  a  közreműködő  szervezetekkel  majd 
egyeztetünk,  hogy  hogyan.  Párhuzamosan  itt  fogják  csinálni  jövőre  a  4912-es 
burkolatrekonstrukcióját,  vannak  olyan  elemek,  amiket  itt  előírtak,  hogy  el  kell  végezni 
burkolat  felújítást,  ami  a  másik  része  kell,  hogy  legyen,  tehát,  megpróbáljuk  majd  a 
támogatási döntést úgy értelmezni, hogy az nekünk is minél inkább jó legyen. Van-e kérdés?
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Buczkó Ágnes
A 4-es Főút kereszteződésénél a kereszt áthelyezésre kerül. Hová kerül? 

Tóth András
Két  helyszín  vetődött  föl,  egyrészt  átlósan,  ami  mellett  végül  lándzsát  törtünk,  -  ugye  a 
körforgalom átlós oldalán, a másik hely a Papp féle ingatlan, ami most kisajátítás alatt van. 
Gyakorlatilag a területnek a fele, ami szükséges a körforgalom kiépítéséhez, és felvetődött az, 
hogy úgy, mint Kiskállóban van, ott van egy feszület felállítva egy portán, beékelve, - egy 
háromszög  alakú  telken  lett  volna  egy  alternatív  elhelyezési  lehetőség,  de  végül  úgy 
foglaltunk  állást,  akik  a  bejáráson  ott  voltak,  hogy  inkább  az  átellenes  oldalban.  Ami 
eredetileg  is  volt  tervezve.  Ha nincs  egyéb,  a  napirendi  pont  vitáját  lezárom.  Ki  az,  aki 
elfogadja a tájékoztatást?

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

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
         Száma: 3-330./2009.
         (Írásbeli előterjesztés alapján)
         Előadó: Tóth András polgármester

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

A képviselő-testület a tájékoztatót 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 

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

Tóth András
Tájékozatom  a  Képviselő-testületet,  hogy  november  19-e  és  a  tegnapi  nap  között 
polgármesterre átruházott hatáskörben az alábbi döntések születtek:

Átmeneti  segélyt  megállapító  35  db,  elutasító  6  db.,  temetési  segélyt  megállapító  2  db, 
elutasító 3 db., köztemetést nem kellett elrendelni. Lakásfenntartási támogatás 37 megállapító, 
12 elutasító, 4 db támogatás megszüntető, 1 korábbi döntés felülvizsgálata volt, részletfizetést 
engedélyeztem 1 esetben. Szociális étkeztetési támogatás- ugye a rendeltünk hatályon kívül 
helyezte a jogcímet- ezért összesen 1069 megszüntető döntést kellett hozni.- Nem kis munka 
volt  ez  az  apparátusnak,  illetve  még  van  200  amit  hamarosan  megkell  hozni.  Kiegészítő 
gyermekétkeztetési  kedvezmény felülvizsgálat-továbbfolyósító  nem volt,  megállapító  5 db, 
helyi  közlekedési  támogatás  4  db megállapító  volt.  A Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága 
rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  20  db  megállapító.  Van-e  –e  kérdés?  Ha  nincs  a 
napirendi pontot lezárom. 
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2. napirendi pont megtárgyalása
2./ Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
     7/2009. (II.27.) rendelet módosítására
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-339/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli kiegészítésem nincs. Mindhárom bizottság tárgyalta az előterjesztést, ezek alapján a 
Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága,  az  Ügyrendi  Bizottság  egyhangúlag,  a  Pénzügyi 
Bizottság szótöbbséggel, de mivel alacsony volt a részvétel és nem volt minősített többség, 
ezért  nem  támogatta.  Többségben  voltak  az  igen  szavazatok  a  Pénzügyi  Bizottságin,  de 
alacsony  volt  a  bizottsági  részvétel,  összességében  nem volt  megfelelő  számú  szavazatot 
Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?

Nagy Sándor
A rendelet-tervezet 1. § utolsó bekezdésében a Polgármesteri Hivatal személyi jellegű juttatás 
előirányzat, illetve munkaadó járuléknövekmény több mint 39 millió forintos nagyságrendű, 
tegnap nem kaptam választ erre.

Tóth András
Közcélúak,  mivel  én  vagyok  a  munkáltató,  tehát  nálunk  vannak  nyilván  tartva.  Ezt  nem 
tudjuk  prognosztizálni,  és  folyamatosanigényeljük  le  a  támogatást  ezért  szoktuk  ezt  így 
beépíteni. Van-e még egyéb? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a rendelet-
tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal  elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta 
meg:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK              

35/2009. ( XII. 16.)

r e n d e l e t  e

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló többször 
módosított 7/2009. (II. 27.) rendelet módosítására

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

1. §.

Bevételi oldalon az „Önkormányzat költségvetési támogatása”: előirányzata emelkedik:
 az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásra leutalt 33.328 eFt-tal 
 rendszeres szociális segély jogcímen 4.422 eFt-tal 
 az időskorúak járadéka jogcímen 2.205 eFt-tal 
 ápolási díj és az utána befizetett járulékok jogcímen 30.164 eFt-tal 
 a normatív lakásfenntartási támogatás jogcímen 13.925 eFt-tal.
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 rendelkezésre állási támogatás 15.678 eFt-tal
Ezzel egyidejűleg kiadási oldalon a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata

 a Személyi jellegű juttatások előirányzata 25.465 eFt-tal, 
 a Munkaadói járulékok 13.701 eFt-tal 
 az Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 60.556 eFt-tal emelkedik. 

2. §.

Az  „Önkormányzat  költségvetési  támogatása”  előirányzaton  belül  a  Központosított  támogatás 
előirányzata a leutalásra került jogcímeken 9.197 eFt-tal emelkedik:

 közforgalmi közlekedési támogatás 3.021 e Ft,
 könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 377 eFt, 
 közműfejlesztési támogatás 27 e Ft
 szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra 5.772 e Ft

Ezzel egyidejűleg emelkednek az alábbi kiadási előirányzatok:
 Polgármesteri Hivatal 

o Működési célú kiadás, egyéb támogatás 3.021 e Ft-tal, 
o Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések 27 e Ft-tal,

 Zajti Ferenc Kulturális Központ „Dologi kiadások” 377 eFt-tal. 
 Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola

o „Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések 1.391 e Ft-tal
o „Dologi kiadások” 3.386 e Ft-tal

 Lengyel Laura Óvoda
o „Dologi kiadások” 995 e Ft-tal.

3. §.

A helyi  szervezési  intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémium évek program,  álláshely 
megszüntetés)  jogcímen  leutalt  7.811  eFt-tal,  és  közoktatási  fejlesztési  célok  támogatására 
teljesítmény  motivációs  pályázati  alapra  utalt  1.786  e  Ft-tal  megemelkedik  a  „Központosított 
támogatások” előirányzata.
A  leutalt  támogatás  felhasználásaként  a  „Személyi  juttatások”  előirányzata  7.329  eFt-tal  és  a 
„Munkaadói  járulékok”  előirányzata  2.268  eFt-tal  emelkedik  intézményi  bontásban  az  alábbiak 
szerint:

Intézmény Személyi juttatások Munkaadói járulékok
Polgármesteri Hivatal 2.575 820
ÁMIPSZ 2.315 739
Lengyel Laura Óvoda 2.086 597
Játékvár Bölcsőde 353 112

4. §.

Támogatás értékű bevételek az alábbi jogcímen kapott támogatásokkal emelkednek: 
 a gyermektartásdíj megelőlegezés 631 eFt, 
 pénzbeli gyermekvédelmi támogatása 8.758 eFt,
 kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 167 eFt
 otthonteremtési támogatás 3.404 e Ft

Ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai:
 az Ellátottak pénzbeli juttatásai 9.556 eFt-tal, emelkednek.
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 Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések 3.404 e Ft-tal

5. §.

Támogatásértékű  működési  bevételek  előirányzata  emelkedik  a  többcélú  kistérségi  társulás  által 
pedagógiai  szakszolgálat  támogatására  lehívott  normatíva összegével  7.244 e Ft  értékben és ezzel 
egyidejűleg ugyanilyen mértékben a „Működési célú hitel” előirányzata csökken.

6. §.

A Képviselő-testület  a  208/2009.  (IX.  03.)  számú határozatával  az  Újfehértó Rendőrőrs  részére  –
robogó  jármű  vásárlásához  -  250  e  Ft  támogatást  biztosított.  A  229/2009.  (IX.  22.)  számú 
határozatában  arról  döntött,  hogy a  Polgármesteri  Hivatal  fejlesztési  kiadásai  terhére  biztosítja  az 
összeget, a „Működési célú kiadás, egyéb támogatás” előirányzata helyett. 

7. §.
A  Képviselő-testület  258/2009.  (X.  28.)  számú  határozatában  döntött  a  balesetet  szenvedett 
tanyagondnoki  gépjármű  pótlásáról  5.000  e  Ft  értékben  növekedik  a  Beruházási,  felhalmozási 
kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, és ezzel az összeggel a bevételi oldalon emelkedik az 
„ Intézmények működési bevétele” előirányzata.

8. §.

Az 1-7- §-ban részletezett előirányzat módosítások következményeként a R. 3.§.-a helyébe az alábbi 
szöveg kerül:

3. §.
A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetését 

2.598.103 eFt. bevétellel
2.924.354 eFt. kiadással 
213.346 eFt működési célú

                                               112.905 eFt fejlesztési célú hitellel

állapítja meg az alábbi bevételi forrásösszetétel mellett:
                       eFt

Önkormányzati finanszírozású intézmények működési 
bevétele

250.381

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 708.470
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 20.000
Központi költségvetési támogatás 1.023.436
Támogatás értékű bevételek 595.816
Hitel  (forrás  kiegészítésre  önhibáján  kívüli, 
forráshiányos önkormányzati támogatási kérelem)

Fejlesztési célú hitel

213.346

112.905

9.§.

Az 1-7 §.ban részletezett előirányzat módosítások következményeként a R. 5.§. (1) helyébe az alábbi 
szöveg kerül:
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5.§.
(1) Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények kiadási előirányzatát, az 

általános tartalékot az alábbiak szerint állapítja meg:
                                       eFt

Személyi jellegű kiadás 759.730
Munkaadói járulékok 245.357
Dologi kiadás 540.523
Működési célú kiadás, egyéb támogatás 83.066
Beruházási,  felhalmozási  kiadások,  pénzügyi 
befektetések

690.199

Általános tartalék
Céltartalék

92.377

Ellátottak pénzbeli juttatásai 295.027
Hiteltörlesztés
Hitel kamatok

178.999
39.076

10.§.

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

11.§.

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

12.§.

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

13.§.

E  rendelet  a  kihirdetés  napján  lép  hatályba,  mellyel  egyidejűleg  az  Önkormányzat  2009.  évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló többször módosított 7/2009.(II.27.) rendeletet 
módosításáról  szóló  19/2009.  (VI.30.)  rendelet  4.§.-a,  a  22/2009.  (VII.24.)  rendelet  5.§-6.§.-a, 
valamint a 24/2009. (IX.07.) rendelet 16.§.-20.§.-a  hatályát veszti.
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1. számú melléklet a 35/2009.(XII. 16.) számú rendelethez
1. számú melléklet 

Újfehértó Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének mérlege

B E V É T E L E K
2009. évi 
előirányzat K I A D Á S O K

2009. évi 
előirányzat

    

I. Működési bevételek  I. Intézményi működési kiadások  
    
1. Intézményi működési 
bevételek 250381 Személyi juttatások 759730
  TB és eü. hozzájárulások 245357

2. Önkorm. Sajátos bevételei  Működési célú kiadás egyéb támogatás 83066
Helyi adók 80000 Ellátottak pénzbeni juttatásai 295027
Átengedett központi adók 610870 Dologi kiadások 540523
Egyéb sajátos bevételek 17600   
  II. Felhalmozási kiadások  
II. Támogatások    
  Fejlesztési kiadások 666094
1. Önkorm. Költségvetési 
támogatás  Fejlesztési célú kiadás, egyéb támogatás 24105
Normatív támogatások 1023436   
  III. Hitel törlesztés  
III. Felhalmozási és tőke jellegű 
bevételek    
  Fejlesztési hitel tőketörlesztés 21013
Ingatlanértékesítés 20000 Fejlesztési hitel kamata 12934
  Váltó kibocsátásból adódó tart 42796

IV. Támogatás értékű bevételek  Fejlesztési kötvény kamata 13649
    
1. Működési célú támogatás 54458 Működési hitel törlesztése 50000
2. Felhalmozási célú támogatás 541358 Működési hitel kamata 6059
  Folyószámlahitel törlesztés 39694

V. Hitelek  Hosszú lejáratú működési devizah törlesztése 25496

  Hosszú lejáratú működési devizah kamata 6434
1. Működési célú hitel 213346 Általános tartalék 92377
2. Fejlesztési célú hitel 112905 Céltartalék 0
Hiány    
Összesen: 2924354 Összesen: 2924354
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2. számú melléklet a 35 /2009. (XII. 16.) számú rendelethez

   4. számú melléklet
Az intézmények 2009. évi kiemelt kiadási előirányzatai 

          

Megnevezés
Személyi 
juttatás

Munkaadókat 
terhelő 
járulékok

Dologi 
kiadások

Működési 
célú 
támogatás 
kiadások

Hitel 
kiadások Tartalék

Ellátottak 
pénzbeni 
juttatásai

Felhalm. 
kiadások Összesen

Polgármesteri Hivatal          
Önkormányzat igazgatási tev. 250777 74219 147400 83066 218075 92377 6000 688568 1560482
Képvis.,  biz.tagok tiszteletdíja 19136 5713       24849
Területi körzeti igazgatási szervek 
tev. 4824 1440       6264
Intézményi vagyon működtetése   107780      107780
Város és községgazdálkodás 55355 13629 48039      117023
Rendszeres és eseti pénzbeni ell.  18034     278709  296743
Eü. Ellátás egyéb feladatai 4471 1323 22664      28458
Étkeztetés   178240      178240
EP választás 885 283 4126      5294
          
"Játékvár" Bölcsőde 15424 4811 545      20780
          
Zajti F. Kulturális Központ 13061 3919 6395      23375
          
Általános, Műv.Iskola és Pedagógiai  
Szakszolgálat 284466 86944 17147    10318 1391 400266
          
Lengyel Laura Óvoda 111331 35042 8187     240 154800
          
          
Önkormányzat kiadásai: 759730 245357 540523 83066 218075 92377 295027 690199 2924354
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Fejlesztési kiadások   és az  európai uniós támogatással megvalósuló programok         3. számú melléklet a 35/2009(XII.16) számú rendelethez
6. számú melléklet
az adatok forintban

  2009 2010

Program megnevezése

Beruházás 
összköltsé
g Saját erő

Hazai 
támogatás

EU-s 
támogatás Összesen Saját erő

Hazai 
támogatás

EU-s 
támogatás Összesen

          
KIS ÖSSZEGŰ FEJLESZTÉS          
Pénztárgép vásárlás 107880 107880   107880     
Jármű vásárlás 3575400 3575400   3575400     
Polgármesteri Hivatal 
számítástechnikai 
eszközbeszerzés 6070000 6070000   6070000     
3655/3 hrsz ingatlan vételi díj 
Dózsa György 65 szám alatt 200000 200000   200000     
Egészségház út kisfeszültségű 
hálózat kiváltása 2640000 2640000   2640000     
Díszkút 2500000 2500000   2500000     

Városközpont rendezése 
SZOSZOK öltöző rekonstrukció 
Településrendezési terv 
módosítása Rezeda út belterület

13839000 
1289000 
1560000 
1812000

13839000 
1289000 
1560000 
1812000   

13839000 
1289000 
1560000 
1812000     

Óvoda számítógép vásárlás 240000 240000   240000     
AMIPSZ informatikai eszközök 1391000 1391000   1391000     
Tanyagondnoki autó beszerzése 5000000 5000000   5000000     
Rendőrségi robogó 250000 250000   250000     
Tanuszoda műszaki ellenőrzás 3125000 3125000   3125000     
PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS:          
Belterületi utak, járdák 
felújításának, építésének 
tervezése 9406000 9406000   9406000     
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Nem nevesített pályázatok 
előkészítése 15000000 15000000   15000000     
          
NYERTES PÁLYÁZATOK          
Gyalog és kerékpárút 157590306 3335901 6045459 102772803 112154163 4543614 2271807 38620722 45436143
Széchenyi út szélesítés 
csapadékvízelvezetés 413099393 20511970 20511970 369215453 410239393 143000 143000 2574000 2860000
Autóbusz váróhelyek építése          
Béke tér és térsége útfelújítás 30278683 15139342 15139341  30278683     
Köztéri illemhely és 12 m3 
szennyvíztároló építése a 
Kisréten 12714637 4342488 8372149  12714637     
Rezeda utca külterületi 
folytatásának felújítása 8992728 1798546 7194182  8992728     
Újfehértó Város Polgármesteri 
Hivatalának korszerűsítésére 15740000 1259200 804489 13676311 15740000     
          
EL NEM BÍRÁLT PÁLYÁZATOK          
Ifjúsági szálláshely létesítése 84333334     33733334  50600000 84333334
          
          
SAJÁT ERŐS 
NAGYPROJEKTEK          
Telek vásárlás, kisajátítás 7969000 7969000   7969000     
          
2009-ben benyújtott 2010 évi 
pályázatok          
Vasvári Pál út burkolati felújítása      8245083   8245083
Rákóczi-Part-Budai Nagy Antal 
utcák burkolati felújítása      13627179   13627179
Utcabútorok, köztéri elemek 
beszerzése, elhelyezése 
Újfehértó városközpontjában      1547854   1547854
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Gyermekek öröme-A Lengyel 
Laura Óvoda Árvácska úti 
tagintézményének felújítása és 
részleges akadálymentesítése      6305510   6305510
Szemünk fénye -A Lengyel Laura 
Óvoda Mályváskerti 
tagintézményének felújítása és 
részleges akadálymentesítése      3496924   3496924
Kodály Zoltán utcai játszótér 
felújítása, bővítése      2081797   2081797
Az Ady Endre utca szilárd 
burkolattal történő ellátása      11070759   11070759
A Szőlő utca szilárd burkolattal 
történő ellátása      8230830   8230830
A Napsugár tagóvoda "A" 
épületének felújítása és részleges 
akadálymentesítése      3485488   3485488
A Napsugár tagóvoda "B" 
épületének felújítása és részleges 
akadálymentesítése      3497279   3497279
Gépjármű beszerzése az 
Újfehértói Polgárőr Egyesület 
számára      966000   966000
Összesen: 780223361 103861727 58067590 485664567 666093884 100974651 2414807 91794722 195184180
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Javasolt módosítások összesített hatása az egyes előirányzatokra

Megnevezés
Személyi 
juttatás

Munkaadókat 
terhelő 
járulékok

Dologi 
kiadások

Működési 
célú 
támogatás 
kiadások

Hitel 
kiadások Tartalék

Ellátottak 
pénzbeni 
juttatásai

Felhalm. 
kiadások Összesen

Polgármesteri Hivatal          
Önkormányzat igazgatási tev. 2575 820  2771    8681 14847
Képvis.,  biz.tagok tiszteletdíja          
Területi körzeti igazgatási szervek 
tev.          
Intézményi vagyon működtetése          
Város és községgazdálkodás 25465 7863       33328
Rendszeres és eseti pénzbeni ell.  5838     70112  75950
Eü. Ellátás egyéb feladatai          
Étkeztetés          
EP választás          
          
"Játékvár" Bölcsőde 353 112       465
          
Zajti F. Kulturális Központ   377      377
          
Általános, Műv.Iskola és Pedagógiai  
Szakszolgálat 2315 739 3386     1391 7831
          
Lengyel Laura Óvoda 2086 597 995      3678
          
          
Önkormányzat kiadásai: 32794 15969 4758 2771   70112 10072 136476
"
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3. napirendi pont megtárgyalása
3./ Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló rendelet elfogadására
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-342/2009. 
     Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

Tóth András
Az előterjesztőnek szóbeli  kiegészítése  nincs.  Az Ügyrendi  Bizottság  tárgyalta,  egyhangú 
igen  szavazattal  javasolja  a  rendelet  elfogadását.  Van-e  kérdés,  észrevétel,  vélemény?  Ha 
nincs, a napirendi pontot lezárom. Ki az, aki a rendelet-tervezetet elfogadja?

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

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

36/2009. (XII. 16.)

rendelete

a helyi iparűzési adóról 

Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő- testülete a jogalkotásról szóló többször módosított 
1987.  évi  XI.  törvény  10.§.  a.)  bekezdése,  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  többször 
módosított  1990.  évi  LXV.  törvény  16.§  (1)  bekezdése,  a  helyi  adókról  szóló  többször 
módosított 1990. évi C. törvény ( továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdésében, 6.§.-ában  kapott 
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§.
Általános rendelkezések

(1) Az önkormányzat  illetékességi  területén  helyi  iparűzési  adót  vezet  be határozatlan 
időre.

2.§.
Az adó mértéke

(1) Az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:

a) a Htv. 37.§ (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység végzése után 
naptári naponként 0 Ft

b) a Htv. 37.§ (2) bekezdésének b) és  c) pontja szerinti tevékenység végzése 
utáni naptári naponként 5.000 Ft.

3. .§.
Záró rendelkezések 

(1) Ez a rendelet 2010. január 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az 
Újfehértó  Város  Önkormányzat  Képviselő–testületének  többszörösen  módosított  14/2002 
(XII.31.) VKT számú rendelete valamint az e rendeletet módosító 33/2003. (XII.30.) VKT 
rendelet, a 32/2004. (XII.10.) VKT rendelet, a 8/2007. (II.23.) rendelet 11.§. (3) bekezdése.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.



(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 
és  az  adózás  rendjéről  szóló  2003.évi  XCII.  tv.  rendelkezései  -  továbbá,  ha  az  adózás 
rendjéről szóló törvény eltérő szabályokat nem állapít meg - a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. tv. szabályai az irányadók.

4./a) napirendi pont megtárgyalása
4./a) Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási 
       Társulással kapcsolatos döntésekről
        (Írásbeli előterjesztés alapján)
        Száma: 3-340/2009. 
        Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli  kiegészítésem  annyi,  hogy  ez  nyilván  egyenes  következménye  annak,  amikor  a 
képviselő-testület nem osztotta az álláspontomat és azt döntötte, hogy marad a társulásban. A 
Pénzügyi  Bizottság  mindkét  határozat-tervezetet  egyhangúlag  támogatta,  az  Ügyrendi 
Bizottság  az 1.  határozat-tervezetet  nem támogatta  a  2.  határozat-tervezetet  szótöbbséggel 
támogatta.  Azért  kértem  a  napirendi  pontok  cseréjét,  ha  megnézzük  egymásra  épülő 
napirendekről  van  szó.  Ebben  a  napirendben  arról  szól  a  történet,  hogy  gyakorlatilag  a 
társulás döntését a képviselő-testület elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el.  Kicsit 
ellentmondást  éreztem  a  bizottsági  megítélésben,  a  Pénzügyi  Bizottság  egyhangúlag 
támogatja ennek az elfogadását,  ugyanakkor azt a kötelezést,  amit egyhangúlag támogat, a 
következő napirendi  pontban – azt  viszont  nem támogatja,  itt  egyfajta  következetlenséget 
véltem fölfedezni.  Ezért  gondoltam,  ha  így  egymásra  építjük  a  napirendeket,  akkor  talán 
tisztázni fogjuk a félreértés okát. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi 
pontot  lezárom.  Ki  az,  aki  az  előterjesztéshez  kapcsolódó  1.  számú  határozat-tervezetet 
elfogadja?

A  képviselő-testület  az  előterjesztéshez  kapcsolódó  1.  számú  határozat-tervezetet  15 
egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

304/2009. (XII.15.) számú
h a t á r o z a t a

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 
Alapító Okiratának módosításáról  

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1./  -  a  Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei  Szilárdhulladék-gazdálkodási  Társulás  15/2009. 
(XI.18.)  számú  határozatának  megfelelően  -  elfogadja  a  Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei 
Szilárdhulladék-gazdálkodási  Társulás  Alapító  Okiratának  Módosító  Okiratát  a  határozat 
melléklete szerint.

2./ gondoskodik arról, hogy az 1. pontban foglalt döntés a hulladékkezelési közszolgáltatásról 
és a köztisztaságról szóló  9/2007. ( II. 23) számú rendeletben valamint a jelenleg érvényben 
lévő közszolgáltató szerződésben átvezetésre kerüljön.

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester

18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



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

A  képviselő-testület  az  előterjesztéshez  kapcsolódó  2.  számú  határozat-tervezetet  15 
egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

305/2009. (XII. 15.) számú

h a t á r o z a t a

Hulladékártalmatlanítási Közszolgáltató kijelöléséről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény  28. § (2) bekezdése és a Szabolcs-
Szatmár-Bereg  Megyei  Szilárdhulladék-gazdálkodási  Társulás  21/2009.  (XI.18.)  számú 
határozatának  alapján  2010.  január  01-től  10  évre,  azaz  2020.  december  31.-ig 
Hulladékártalmatlanítási  Közszolgáltatónak  az  Észak-Alföldi  Környezetgazdálkodási  Kft-t 
(cg: 15-09-071361 ; székhely: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) jelöli ki.

2./ gondoskodik arról, hogy az 1. pontban foglalt döntés  a hulladékkezelési közszolgáltatásról 
és a köztisztaságról szóló  9/2007. ( II. 23) számú rendeletben valamint a jelenleg érvényben 
lévő közszolgáltató szerződésben átvezetésre kerüljön.

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester

4./b) napirendi pont megtárgyalása
4./b) Előterjesztés a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló többször 
       módosított 9/2007. (II. 23.) rendelet módosításáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      Száma: 3-336/2009. 
      Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Figyelemmel  arra,  hogy ismételten kezdeményezte  a  közszolgáltató  a díjak rendezését,  én 
fölkértem a Pénzügyi  Bizottságot,  hogy készítsen előterjesztést,  és  a  kipontozott  részt  azt 
nevesítse.  Tájékoztatás  szerint  a  Pénzügyi  Bizottságban  nem  volt  olyan  javaslat,  amely 
többséget  kapott  volna,  ezét  polgármesteri  hatáskörben  és  a  közszolgáltató  által 
indítványozott  díjat  terjesztem elő,  aztán majd a testület  állást  foglal.  Ez viszonylag  nagy 
léptékű emelést feltételez, mintegy 209.-Ft + ÁFA. Nagyon érdekes, hiszen az imént fogadta 
el a testület egyhangúlag, hogy kötelezettséget vállalunk arra, hogy a lerakási díjakat azokat 
beépítjük  a  kalkulációba,  ott  5.500.-Ft-tal  kalkulált,  itt  ebben  a  kalkulációban  4.500.Ft- 
szerepel. Arról beszélni kell mindenképpen, hogy azt tudni lehet, hogy az amortizáció, illetve 
a finanszírozásnak a költségei viszont csak 2010. végétől fognak beépülni. Tehát a következő 
év végétől  még brutálisabb lesz a  lerakási  díj.  Nem tudom, hogy milyen  következményei 
vannak, ha a képviselő-testület igazodva a bizottsági állásponthoz nem fogja támogatni ezt. 
Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?
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Szabóné Belme Ildikó
Számoltam, hogy 16,2 %-os az emelés, ami sok, ez megint a lakosságra lesz áthárítva. Azért 
megértem, hogy a vállalkozónak emelnie kell, mert minden drágább lett, de ezt az emelést 
soknak tartom, szerintem egy inflációval egyenlő emelést el tudnék fogadni.

Tóth András
Megint csak arra mutatok vissza, hogy annak idején 14:1 arányban a képviselő-testület úgy 
döntött,  hogy  bemegy  a  rendszerbe,  ennek  az  a  következménye,  hogy  ilyen  díjemelések 
lesznek. Én elhiszem, hogy nagyon kellemetlen ezt megszavazni, de ez a következménye az 
akkori döntésnek. 

Nagy Sándor
Csak  szeretnék  a  tegnapi  Pénzügyi  Bizottsági  ülésre  visszatérni,  jegyző  Úr  ott  volt,  egy 
háromnegyed órás vita bontakozott ki a szolgáltató jelenlévő képviselőjével a díjtételemelés 
vonatkozásában. Elöljáróban azt azért hadd mondjam el, hogy a bizottság többségének az volt 
a  véleménye,  ha  polgármester  Úr  felhatalmazott  bennünket,  -  mint  „szakértelemmel 
rendelkező bizottságot” – a bizottság pedig úgy döntött, hogy a még nagyobb szakértelemmel 
rendelkező polgármester Úrtól várjuk az első javaslatot. Ahhoz tennénk bizottsági véleményt. 
Természetesen nem született az ülésen döntés az emelés mértékére vonatkozóan, egyáltalán. 
Ezen kívül szeretném elmondani,  hogy tegnap a szolgáltató  jelenlévő képviselője próbálta 
levezetni,  hogy miből  adódik ez a nagyságú díjemelés.  Ugyanakkor  néhány tétel  esetében 
azért én vitába szálltam és most is azt mondom, hogy nem indokolt. Én úgy gondolom, hogy 
természetesen  azt  nem  lehet  megtenni,  hogy  ne  emeljen  a  képviselő-testület,  de  teljesen 
korrekt döntés lenne a testület  részéről, hogy erre az átmeneti  időszakra figyelemmel,  egy 
infláció mértéket elérő, (arról lehet vitatkozni, hogy 4-6 % között legyen a díjemelés), de ettől 
magasabb  emelést  abszolút  nem  szeretnénk.  Egyrészt  a  levezetésben  nem  volt  időnk 
megvitatni a szolgáltató képviselőjével,- hiszen Ő hivatkozott a Kormányrendeletre, aminek 
alapján ki kell számolni a hulladékszállítási díjat, nekem ott is fenntartásaim voltak, hogy jól 
vezette-e le,  hiszen akkor  még ettől  magasabb díjnak kellene kijönni.  Hiszen azt  mondta, 
hogy  egy  nyereségtartalmat  nem kalkulál,  ugyanakkor  az  idevonatkozó  Kormányrendelet 
kötelezővé  teszi  minden  szolgáltatónak,  hogy  köteles  nyereség  tartalmat  kalkulálni  a 
megállapított díjtétel vonatkozásában. Illetve itt a lejárt és ki nem fizetett díjak összegében 
azért akkor lett volna korrekt a kérelmet előterjesztő, ha már elmondja, hogy ez a számlázási 
rendből  adódik  elsősorban  és  ez  nem  egy  tartós  és  behajthatatlan  kintlévőség  ebből  a 
szempontból.  Összességében  még  egyszer  azt  javasolom  a  képviselő-testületnek,  hogy 
mérlegeljen. Lehet, ha egy 6 %-os díjtételre teszünk javaslatot ez azt jelenti, hogy 3 hónap 
alatt, több mint 10 %-os díjemelést hajtunk végre, ennek a szolgáltatásnak a területén, hiszen 
októberben 4,5 %-os díjemelést végrehajtottunk. Számszerűsítve a javaslatom akkor 190.-Ft. 

Tóth András
Van-e még észrevétel?  Ha nincs a napirendi  pont vitáját  lezárom. Ki az,  aki a 190.-Ft-os 
díjemelést támogatja?

A képviselő-testület a javaslatot 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 

Tóth András
Ki az, aki ezzel a módosítással elfogadja a rendelet-tervezetet?
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotta meg:
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

37/2009. (XII. 16.) 

r e n d e l e t e  

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

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

1.§.

A rendelet mellékletének (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 
(2)  Újfehértó  Város  Képviselő-testülete  a  települési  szilárd  hulladék  gyűjtésének, 
szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen történő lerakásának és ártalmatlanításának díját 
az alábbiak szerint állapítja meg:

1 db 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény ürítése esetén  az alapszolgáltatás – legmagasabb - díja: 
190.- Ft + ÁFA/Ürítés

2.§.

Ez a rendelet 2010. január 01. napján lép hatályba, amellyel egyidejűleg a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról  és a  köztisztaságról  szóló többször módosított  9/2007. (II.  23.)  rendelet 
módosításáról szóló 26/2009. (IX. 04.) számú rendelet hatályát veszti.

4./c)napirendi pont megtárgyalása
4./c) Előterjesztés Közszolgáltatási szerződés módosításáról
        (Írásbeli előterjesztés alapján)
        Száma: 3-341/2009. 
        Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Ez is összefüggésben van az elfogadott hulladék-társulási döntéssel. Az Ügyrendi Bizottság 
nem támogatta, a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta a határozat-tervezet elfogadását. 
Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs, akkor a napirendi pontot lezárom. Ki az, aki 
elfogadja a határozat-tervezetet? Itt is, akkor 2010. január 1. a hatálya. 

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

 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

306/2009.(XII. 15.)számú
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h a t á r o z a t a

Közszolgáltatási szerződés módosításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. az Újfehértó város önkormányzata és a Nyír-Flop Kft. (4400 Nyíregyháza, Derkovits 
u.  121.)  között  2007.  június  04.-én  aláírt,  települési  szilárdhulladék  kezelési 
közszolgáltatás  ellátása  tárgyában  keletkezett  szerződés  módosítását  a  melléklet 
szerint elfogadja.

2. felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

    Határidő: azonnal
         Felelős: polgármester

Melléklet a 306/2009. (XII. 15.) számú határozathoz

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
III. számú módosítása

Mely létrejött egyrészről Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent István 
u. 10.), Adószám: 15404792-2-15, Képviseletében: Tóth András polgármester, dr. Mátyás 
B. Szabolcs jegyző,  mint  megrendelő, (továbbiakban: megrendelő),  másrészről Nyír-Flop 
Kft.  (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 121..),  Adószám: 10501344-2-15, Cégjegyzékszám: 
15-09-060733,  képviseletében:  Nyesti  Csaba  ügyvezető  igazgató,  mint  közszolgáltató 
(továbbiakban:  közszolgáltató)  között  az  alábbi  helyen  és  napon  a  következő  feltételek 
mellett:

A szerződő felek  megállapodnak abban,  hogy a 2007.  június  4-én kötött  Közszolgáltatási 
Szerződés   „II.  A közszolgáltatás  megnevezése”  pontja  2010.  január  1.  napi  hatállyal  az 
alábbiak szerint módosul:

II. A közszolgáltatás megnevezése

1.) Települési  szilárd  hulladék  összegyűjtésére,  elszállítására,  kezelésére  valamint 
ártalmatlanítására  vonatkozó  helyi  kötelezően  igénybeveendő  kizárólagos 
közszolgáltatás.

2.) Újfehértó  Város  Önkormányzata  a  Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei  Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer I. ütem megnevezésű projektben vesz részt. 
A  településen  begyűjtött  lakossági  szilárdhulladék  lerakással  történő 
ártalmatlanításának  helyszínéül  a  projekt  keretében  megvalósuló  regionális 
hulladéklerakók megépítése esetén, azok műszaki átadását és a Szabolcs-Szatmár-
Bereg  Megyei  Szilárdhulladék-gazdálkodási  Társulás  tulajdonába  kerülését 
követően  az  új  nyíregyházi  hulladéklerakót  jelöli  ki.   A  jelen  szerződésben 
megjelölt  közszolgáltatóval  az  új  lerakó  szabályszerű  rendelkezésre  állása 
időpontjától oda szállíttatja a települési szilárd hulladékot.
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3.) Újfehértó  Város  Önkormányzata  egyben  tudomásul  veszi,  hogy  az  új  lerakó 
belépésétől a hulladékszállítási közszolgáltatási díj kalkulációjába teljes mértékben 
beépül az új lerakó hulladék fogadási díja és annak fizetési feltételei.

A közszolgáltatási szerződés többi pontja változatlan marad. A Közszolgáltatási szerződés III. 
számú módosítása, a 2007. június 4-én kötött Közszolgáltatási szerződéssel együtt érvényes.

Felek ezen közszolgáltatási  szerződés III.  számú módosítását,  mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt képviselőjük útján helybenhagyólag írják alá.

Újfehértó, 2009. december ….

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

    Tóth András     Nyesti Csaba
    Polgármester   Ügyvezető igazgató

5. napirendi pont megtárgyalása
5./a) Előterjesztés a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló többször 
        módosított 9/2007. (II. 23.) rendelet módosításáról
        (Írásbeli előterjesztés alapján)
        Száma: 3-334/2009. 
        Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Így  tartottuk  célszerűnek,  hogy  ugyanazt  a  rendeletünket  két  előterjesztésben  javasoljuk, 
hiszen  így  tudjuk  talán  körülhatárolni  a  témát,  de  itt  a  szennyvízkezelésnek  a  díjával 
kapcsolatosan kértem állásfoglalást. Összefüggésben van a közbeszerzési eljárásunkkal, amit 
a képviselő-testület indított, és előtte december 31. napjával megszüntette a közszolgáltatási 
szerződést, felmondta a jelenlegi szolgáltatóval. Tehát január 1-jétől gondoskodnunk kell a 
közszolgáltató  személyének a  megnevezéséről.  Én azt  kértem,  hogy vagy a  közbeszerzési 
eljárásban megajánlott díjakat emelje rendeleti szintre a képviselő-testület, vagy ha ezt nem 
teszi  meg,  vagy  csak  részben,  akkor  pedig  valamifajta  kompenzációt  biztosítson.  Ehhez 
képest egyik javaslatot sem támogatta sem a Pénzügyi,  sem az Ügyrendi Bizottság, sem a 
díjemelést, sem a kompenzációt. Ez azt jelenti, hogy a következő napirendi pontban- mivel 
pénzügyi fedezet nem áll rendelkezésünkre- nem tudunk eredményes közbeszerzési eljárást 
lezárni. Felteszem a kérdést, hogy akkor január 1-jétől mi lesz? Nem tudni. Tehát van egy 
felmondott  szerződésünk,  jelen  pillanatban  senkivel  nem  tárgyaltam,  hogy  kinek  fogunk 
megbízást adni, vélhetően – mivel rendeletben kell kijelölnünk a szolgáltatót, akkor össze kell 
még  egyszer  ülnünk  az  idén-  ha  találok  valakit  aki  hajlandó  a  képviselő-testület  által 
meghatározott díjért elvégezni a feladatot, ha nem akkor január 1-jétől nem lesz aki ellássa. 
Nagyon szépen kérem,  hogy annak érdekében,  hogy a  közbeszerzésen  tudjunk eredményt 
hirdetni mérlegelje a testület, hogy egy-az egyben elutasítja ezt a díjnövekedést, vagy részben, 
mert  úgy gondolja,  hogy áttudja  hárítani.  Mindenképpen,  ha nem tudja áthárítani  akkor a 
kompenzációról  nyilatkozzon,  hogy  tudjunk  eredményt  hirdetni.  Kicsit  összetett  a  dolog, 
meglátjuk, hogy hogyan tudjuk megoldani a problémát. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?

Szabóné Belme Ildikó
Bennem az a kérdés merült fel, hogy miért büntessük azokat, ahol nincs kiépítve a szennyvíz. 
800 Ft-ról rögtön 1.250.-Ft-ot kellene fizetni m3-enként. Ahol nincs kiépítve ott emeljük, ahol 
meg ki van építve, ott meg csökkentjük az árakat. Pont azokat kellene ösztönözni, aki előtt 
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elmegy a  szennyvíz,  hogy kössenek rá,  aki  előtt  nem megy el,  az  nem tehet  róla,  azt  is 
emeljük, de ne ilyen mértékben. 

Tóth András
A közbeszerzéseknek ez  a  sajátossága,  hogy vannak ajánlatok.  Nem nagyon tudunk mást 
csinálni, vagy elfogadjuk, vagy nem az ajánlatot. Még egyszer mondom, hogy megtehetjük, 
hogy kompenzálunk,  lehet  azt  is  mondani,  hogy  a  kettő  közötti  különbséget  kifizetjük  a 
szolgáltatónak.  Lehet  azt  mondani,  hogy  legyen  900  és  akkor  már  csak  250.-Ft-ot  kell 
kifizetni a szolgáltatónak. Bármit elfogadhatunk, csak ahhoz, hogy a szolgáltatót ki tudjuk 
választani a fedezet az rendelkezésre kell, hogy álljon. Vagy a rendeletben biztosított díjakon 
keresztül, vagy az általunk kifizetett díjakon keresztül. Ezt kell eldönteni. Annak idején nem 
nagyon értettem egyet a jogászainkkal, egy ilyen álláspont volt, ami meg is lett futtatva olyan 
helyen, ahol mondtak rá valamit és a figyelmet felkeltette. Én nem voltam annak híve, hogy 
mondjuk fel ezt a szerződést, és a közbeszerzési eljárást folytassuk le. Határozottan állítom, 
hogy  ráértünk  volna  3  év  elteltével  felülvizsgálni  a  közszolgáltatási  szerződésünket.  A 
képviselő-testület  jogászaink  az  álláspontját  tartotta  helyesnek,  itt  vagyunk  egy  döntési 
szituációban. Majd kitaláljuk, hogy hogyan lesz január 1-jétől.

Nagy Sándor 
Tényleg  úgy  van,  ahogyan  polgármester  Úr  mondja,  megkezdjük  hátulról  jövünk,  és 
igyekszünk  olyan  előterjesztéseket  csinálni,  hogy lehetőleg  a  mezítlábas  halandó  nehezen 
értse meg- most magamat értem ez alatt-. Igyekeztem megnézni, hogy mit lehet vele csinálni, 
úgy gondolom,  hogy  akkor  jár  el  bölcsen  a  testület,  ha  jelen  pillanatban  ezt  a  rendelet-
módosítást  nem  támogatja.  Nem  támogatja  jelen  pillanatban  a  határozat-tervezetet  sem, 
viszont tudomásul veszi ezzel együtt, hogy január 1-jéig egy újabb képviselő-testületi ülést 
össze kell hívni és ad egy felhatalmazást a polgármesternek, hogy kezdjen tárgyalásokat addig 
az időpontig egy újabb közbeszerzési eljárás lezártáig, megbízni valakit ennek a feladatnak az 
ellátásra.  Ha nem fogadjuk most  ezt  az  emelést  el,  akkor  a  jelenlegi  díjtételek  maradnak 
érvényben,  még  akkor  mindig  lehetőség  van  a  december  akár-hanyadikai  testületi  ülésen 
eldönteni, hogy aki elvállalja az átmeneti időszakra a szolgáltatás biztosítását, az megcsinálja-
e azon az áron, ami jelenleg érvényes, vagy valamiféle emelést Ő is kér ennek az egésznek a 
lebonyolítására.  És  akkor  még  mindig  van  lehetőség  eldönteni,  hogy ezt  a  kompenzációt 
odaadjuk, hiszen a szolgáltatásnak működnie kell. Még mindig el lehet dönteni, hogy azt a 
minimális díjemelést a rendeletben átvezetve áthárítjuk a lakosságra, vagy az ott keletkező 
többletköltséget  a  közbeszerzési  eljárás  lezártáig  magára  vállalja  a  képviselő-testület  a 
következő évi  költségvetésben. 

Tóth András
Mi a tárgyalási  alapom a felhatalmazás alapján. A tárgyalási  alap az, hogy a testület  nem 
fogadott  el  díjemelést.  Innentől  kezdve  nekem arra  van  kompetenciám,  hogy  ezt  a  díjat 
megajánljam. Azt kérem a testülettől, hogy akkor mondjátok meg, hogy mennyi az a díj, amit 
úgy gondoljátok, hogy át lehet hárítani. Innentől kezdve január 1-jétől ennyi a szennyvíz díja, 
és  akkor  én  megpróbálok  keresni  szolgáltatót.  Valami  tárgyalási  alap  kell,  úgy érzem ez 
megint bohóckodás. Azért kellene most állást foglalni, hogy mi az a mérték, amit a testület 
elfogadhatónak tart. 2010. január 1-jétől mennyi legyen a szennyvíz? 

Nagy Sándor
Azt gondolom, hogy világos volt  az álláspontom, azt  mondtam, hogy maradjon az ez évi 
szinten. 
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Tóth András
Akkor majd körül fogok nézni, hogy ki vállalja ennyiért. És ha nem vállalja senki, akkor mit 
fogok csinálni, jövök december 31-én, hogy csináljatok valamit? Akkor mit fogtok csinálni, 
mi lesz a döntés? 

Nagy Sándor
Ha azt mondjuk, hogy 10 %-kal megemeljük és 11 %-ot fog kérni az aki meg akarja csinálni, 
akkor is vissza kell hozni a rendeletet. 

Tóth András
A kompenzáció miatt, de akkor is van valami támpont, hogy egyáltalán szóba állnak velem. 

Kovács Sándor
Tisztelt Képviselő-testület!

Volt szerencsém a múlthéten együtt ebédelni a jelenlegi szolgáltató vezetőjével. Valóban igaz 
az,  amit  polgármester  Úr  mond.  Az  a  10  %-os  emelés,  amivel  esetleg  felruházhatjuk 
polgármester  Urat,  hogy folytasson tárgyalásokat,  mert  ezt  meghaladó mértékben mondott 
nekem is díjtétel összeget az, aki éppen most lemaradt formai okok miatt, nem vehetett részt a 
pályázaton.  Az sem vet  ránk jó fényt,  ha január 1-jétől  megáll  a verkli,  vagy éppen nem 
vállalja be a mostani szolgáltató ezen az áron. Nem tudom,  - engem úgy tájékoztatott, hogy 
500 Ft- ot fizet azért, hogy leadja a szennyvizet miközben feléért kivezeti a vezeték- ezt sem 
értem, túlságosan túlzónak tartom ezt az összeget. Nem jártam utána, hogy ez valóban reális, 
vagy irreális. Jelentős összeget fizetnek azért, hogy egyáltalán leönthessék ezt a szennyvizet. 

Tóth András
Akkor ezt a 10 %-os emelést módosító indítványnak vehetem?

Kovács Sándor
Igen. Mind a két díjtételre. 

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

A  képviselő-testület  a  módosító  javaslatot  14  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1 
tartózkodással elfogadta. 

Tóth András
Figyelemmel arra, hogy ez nem biztosít a következő napirendi ponthoz megfelelő fedezetet, 
én azért  fölteszem a kérdést,  és ezt  vitassuk meg,  hogy kompenzációban gondolkodik-e a 
képviselő-testület?  Ezzel  kapcsolatosan  van-e  valakinek  véleménye?  Ha  nincs,  akkor 
végszavazást kérek, ki az, aki a módosított összegekkel elfogadja a rendelet-tervezetet? 

A  képviselő-testület  a  rendelet-tervezetet  14  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

38/2009. ( XII. 16.) 
r e n d e l e t e 
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A hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló többször módosított 
9/2007. ( II. 23) rendelet módosításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

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

1.§.

A rendelet mellékletének (1) bekezdés a.)-b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1)  Újfehértó Város  Képviselő-testülete  a  települési  folyékony hulladék gyűjtésének,  szállításának,  
kijelölt  ártalmatlanító  helyen  való  lerakásának  és  ártalmatlanításának  díját  az  alábbiak  szerint  
állapítja meg:
a) Azon településrészek esetén, ahol az ingatlanok előtt a vezetékes  szennyvízhálózat nincs kiépítve, a 
folyékony hulladék egységnyi térfogatának szolgáltatási díja: 880 Ft/m3+ÁFA.
b) Azon településrészek esetén, ahol  az ingatlanok előtt  a vezetékes szennyvízhálózat  kiépített,  a 
folyékony hulladék egységnyi térfogatának szolgáltatási díja: 1430.- Ft/m3+ÁFA.

2.§.

Ez a rendelet a 2010. január 01. napján lép hatályba, amellyel egyidejűleg a hulladékkezelési 
közszolgáltatásról  és  a  köztisztaságról  szóló  módosított  9/2007.  (  II.  23)  rendelet 
módosításáról szóló 22/2008. (VII.25.) rendelet hatályát veszti.

Tóth András
A következő napirendnél én a B alternatívát teszem fel a képviselő-testületnek, hiszen fedezet 
nem  áll  rendelkezésre,  fedezet  hiányában  akkor  elutasításra  kerülne  az  ajánlat  és  akkor 
eredménytelenné  nyilvánítanánk.  Amikor  legközelebb  jövünk  az  átmeneti  szolgáltatóval, 
akkor meg hoznánk a következő kiírást. 

5./b) napirendi pont megtárgyalása
5./b)Előterjesztés Újfehértó városban a települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatás 
        ellátása” tárgyú általános egyszerű közbeszerzési  eljárás eredményéről
        (Írásbeli előterjesztés alapján)
        Száma: 3-332/2009. 
         Előadó: Tóth András polgármester
Tóth András
Akkor az A alternatívát visszavonom, és a B alternatívát teszem föl szavazásra. Ki az, aki a 
határozat-tervezet B alternatíváját elfogadja?
A  képviselő-testület  a  határozat-tervezetben  szereplő  B  alternatívát  15  egyhangú  igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

307/2009.(XII. 15.)számú

h a t á r o z a t a

„Újfehértó városban a települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatás ellátása” 
         tárgyú általános egyszerű közbeszerzési  eljárás eredményéről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ Az Újfehértó városban a települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatás ellátása 
tárgyú általános egyszerű közbeszerzési  eljárás során megállapítja,  hogy a  NYÍR-
FLOP  Hulladékgazdálkodási  Szolgáltató  és  Kereskedelmi  Kft.  (4400  Nyíregyháza, 
Derkovits u. 121.) ajánlata érvényes.

2./ a fenti közbeszerzési eljárást a Kbt. 92.§ c) pontja alapján, mivel az ajánlattevő nem tett 
az  ajánlatkérő  rendelkezésére  álló  anyagi  fedezet  mértékére  tekintettel  megfelelő 
ajánlatot, eredménytelenné nyilvánítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

6. napirendi pont megtárgyalása
6./ Előterjesztés likviditási hitel felvételéről
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-343/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Új változatban  mellékeltem a határozat-tervezetet,  a könyvvizsgálatnak az észrevétele  van 
benne. Gyakorlatilag 3 szót emeltünk be a határozat-tervezetbe. Ez egy az egyben visszautal a 
törvényi rendelkezésre, hogy milyen célra lehet igénybe venni. Tehát gyakorlatilag nem az 
effektív motivációt írjuk be a határozat-tervezetbe, hanem tekintettel arra, hogy van több mint 
100  millió  forint  ki  nem  fizetett  számlánk  a  közszolgálattal  kapcsolatosan,  ezek 
finanszírozását szolgálná a likvidhitel. A könyvvizsgálat egyetért azzal, hogy lehetőség van 
arra, - ez talán a Pénzügyi Bizottsági ülésen merült föl, hogy zárolás, itt az eltérő célra történő 
kifizetés  az,  ami  bizonyos  szankciókat  von maga  után.  Ez  sem jogszabályellenes,  csak  a 
támogatásnál  lehet  következménye,  hogy  az  előleget  visszafizettetik  velünk,  de  nem 
jogszabálysértő  az  sem.  Itt  pusztán  a  zárolásról  van  szó.  Itt  egy  likviditási  gondnak  az 
áthidalása az, ami problémát jelent, egyszerűen nem látjuk, hogy mennyi  lesz az iparűzési 
adó-feltöltés, nem nagyon mozog a számla. Illetve azt ígérték, hogy a 13 millió forintot a 
Széchenyi úttal kapcsolatosan is elküldik, nem tudjuk, hogy megérkezik-e vagy nem. 21-én 
zárolni fogják a kifizetéseket egészen 5-éig. Azért gondoltam, hogy biztonsággal ki tudjuk 
fizetni az esedékes hitel, illetve váltó tartozásunkat, azért mindenképpen kell ez a biztonság. 
Ha  nem  használjuk  fel,  akkor  az  összeg  csökkenti  a  folyószámlahitel  felhasználását. 
Egyébként a folyószámlahitelünk felhasználásának a kamata magasabb, mint ennek a hitelnek 
a kamata. A Pénzügyi Bizottság nem támogatta, de gondolom, hogy emiatt a bizonytalanság 
miatt,  hogy  lehet-e,  vagy  nem.  Úgy  gondolom,  hogy  ezzel  kiegészítettük  a  határozat-
tervezetet, pontosítottuk a jogszabálynak megfelelően. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?
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Nagy Sándor
Ha jól értelmezem, akkor azt jelenti, ha mégis kifizetésre kerülne, akkor visszakerül még a 
testület elé? Nem mert a szerződést megkötjük. 

Tóth András
Nem, de nincs is értelme, mert a folyószámlahitelünknek nagyobb a kamata. Amikor esedékes 
fizetnivalóm lesz a számláról, akkor célszerű visszatenni, hiszen ez a forrás olcsóbb. Éppen 
azért drágább a folyószámlahitel, mert az óvadék miatt plusz 2 %-os felárral fog számolni a 
bank. 

Juhász Istvánné
Ez a TÁMOP pályázathoz kapcsolódó fizetési  esedékesség az elkövetkezendő hónapokban 
mennyit jelent? 

Tóth András 
Ott van a dátum, nagyon szerény összeg az. A projektmenedzserrel egyeztettem. Nagyon kicsi 
összeg az, februárban lesz egy tétel leszállítva, aminek az esedékessége március vége.

Juhász Istvánné
És akkor azok a ki nem fizetett pld. tankönyvi szállítások, amit már leszállítottak? 

Tóth András 
A TÁMOP-nak minden ki van fizetve. Egyéb tankönyv nincs kifizetve, az kétségtelen. Van-e 
még  egyéb?  Ha  nincs  a  napirendi  pont  vitáját  lezárom.  Nyilván  gyakorlatilag  én  szinte 
minden kifizetést   felfüggesztettem addig, amíg nem látom, hogy miből tudom a hiteleket 
kifizetni és még brutálisabban föl fogom akkor, ha a képviselő-testület nem járul hozzá ehhez 
az átmeneti megoldáshoz. Mert a váltó az ki lesz fizetve, de a hitelt azt nem tudom. De, hogy 
minden egyéb mögé van sorolva nálam az biztos. Majd erre is legyen tekintettel a képviselő-
testület, ha meghozza a döntését. Van-e még egyéb?

Nagy Sándor
Tisztelt képviselő-társaim!
Ha  nem  tette  volna  az  utolsó  kétmondatos  megjegyzését  polgármester  Úr,  akkor  nem 
szólaltam volna meg. Nyilván azt nehezen viseli el az ember, hogy ha próbálják fenyegetni, 
vagy presszionálni bizonyos döntés meghozatalánál. Ezzel együtt én most azt kérem, hogy 
szavazzuk meg, mert sokkal nagyobb problémák lesznek. 

Tóth András
Ezt nem fenyegetésnek meg pressziónak szántam, ne tudjátok meg, hogy milyen élmény volt 
az elmúlt félév. Nem akarom még ezt az élményt fokozni. Sőt már mondom, hogy nem tetsző 
költségvetést  fogok  behozni  a  képviselő-testületnek,  mert  egyszerűen  nem  tudok  mást 
csinálni. Olyan költségvetést fogok behozni, ami arra fog irányulni, hogy tudjunk élni. Mert 
holnapután is van, nem csak holnap.  Van-e még egyéb? Ha nincs a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület a határozat-tervezet 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

308/2009.(XII. 15.)számú

h a t á r o z a t a

Likviditási hitel felvételéről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

1./  az  Önkormányzat  közszolgáltatási  feladataihoz  kapcsolódó esedékes  fizetési 
kötelezettségeinek biztosításához legfeljebb 25,0 Millió Ft likviditási hitel felvételéről dönt, 
melynek biztosítékául a 68800013-11078627 sz. elkülönített számlán betét fedezetet biztosít, 
egyben hozzájárul a betét zárolásához és az óvadéki szerződés megkötéséhez.
A hitel felvételére 2009. 12. 30-ig van lehetőség, visszafizetése legkésőbb 2010. 03. 31-én 
esedékes. A hitel kamata legfeljebb évi 9 százalék.

2./ a hitel visszafizetéséhez szükséges forrást az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében 
biztosítja.

3./  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1./  pontban  elfogadott  hitelfelvétellel  kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 

Határidő: 2009.12.30.
Felelős: polgármester 

7. napirendi pont megtárgyalása
7./ Előterjesztés A DEPONA  PLUSZ Kft vállalkozási szerződés-módosítási kezdeményezéséről
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-333/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Üdvözlom a DEPONA PLUSZ KFT képviselőit!

Szóbeli  kiegészítésem  nincs.  Az  Ügyrendi  Bizottság  tárgyalta  az  előterjesztést,  az  A 
alternatívát javasolja elfogadásra. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?

Gyermánné Szabó Katalin
Nem tudtam értelmezni, hogy a Széchenyi út és a 4-es útra csatlakozás csomópont kiépítése, 
pontosan mit takar.

Tóth András
Kell egy lekanyarodó sávot kiépíteni Nyíregyháza felől. Ez azt jelenti, hogy szélesíteni kell a 
pályát,  viszont ott van egy gázvezeték. A gázvezetéket nekünk át kell pakolni, a napokban 
érkezett meg az engedély hozzá. Viszont már kivitelezési munkát nem tudunk csinálni, ilyen 
értelemben nem tudtuk biztosítani munkaterületet ezen a területen a kivitelezőnek. A többi 
területen én úgy gondolom és az volt az álláspontom, hogy azért mert a 4-es útnál nem tudtam 
50 m-t  biztosítani,  ne  kelljem már  2,5  km-rel  arrébb  erre  hivatkozással  nem elvégezni  a 
munkát – ez volt az én álláspontom. Az hallottam, hogy az Ügyrendi Bizottsági ülésen ilyen 
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vélekedések  voltak,  hogy  most  nem  jelenti  ez,  hogyha  nem  fogadnánk  el  ezt  a 
kezdeményezést, hogy belehajtjuk a munkába a kivitelezőt. Hát nem jelenti, neki garanciális 
kötelezettsége van.  Ha most  rossz munkát  fog végezni az ki  fog bukni a garanciális  időn 
belül, tehát neki nem érdeke, hogy kényszeraszfaltozással menjen ebbe az irányba. Egyébként 
a  képviselő-testület,  ha  akarja  méltányolja  a  kérést,  ha  akarja,  akkor  meg  osztja  az  én 
álláspontomat. Én azért terjesztettem elő, úgy mint a tanuszodával kapcsolatosan a képviselő-
testület vagy velem ért egyet, vagy nem. 

Gyermánné Szabó Katalin
Én egyet értek. A másik kérdésem, kivettük a körforgalom megépítését, mivel nem tudtuk az 
ingatlanokat megvásárolni. Ez most már okafogyott és nem is valósulhat meg mostanában?

Tóth András
Azt  is  leírtam,  hogy  jelenleg  a  szerződésben  benne  van,  kezdeményeztük,  a  kivitelező 
kezdeményezte bizonyos többletmunkáknak a beépítését, mi meg kezdeményeztük ezeknek a 
munkáknak  a  kivételét.  Mind  a  kettő  be  van  árazva  és  ezt  megfuttatjuk  a  támogató 
szervezettel. Az Ő rábólintásától függ, hogy mit tudunk betenni a projektbe és mit nem. 

Nagy Sándor
Azon ritka alkalmak egyike jött el, amikor megint azt kell, hogy mondjam, hogy egyetértek 
polgármester  Úrral  a  javaslatot  illetően.  A  következők  miatt.  Aki  végignézte  ennek  a 
munkának  a  tavasz  óta  folyó  intenzitását,  én  úgy  gondolom,  hogy  igazán  nem  lehet 
méltányolni, hogy most utolsó pillanatban akarunk határidőt módosítani, hiszen hetek teltek 
el, hogy igazából két-három gépen kívül nem volt más az egész utcaszakaszon. Én mindennap 
láttam a munkák intenzitását, én úgy gondolom, hogy abszolút semmi indok nincs rá. A másik 
aminek örülök, hogy ha a többletmunkák kontrolálásra kerülnek, mert ismerve az útépítésben 
meglévő állapotokat és a közbeszerzés körüli problémákat én úgy gondolom, hogy nagyon 
oda kell figyelni a testületnek,  illetve a műszaki ellenőrnek, hogy melyek lesznek azok  a 
többletmunkák, amik indokoltak a közbeszerzési vállaláshoz képest. 

Tóth András
Az is illetve ez az uniós projekt elszámolás egy nagyon új dolog. Nagyon kegyetlen dolog. 
Amit  leművelnek,  -  nem  csak  velünk,  hanem  általában  a  pályázókkal  a  közreműködő 
szervezetek  azt  –  én  brutálisnak  tartom.  Általában  így  van,  remélem,  hogy  a 
vidékfejlesztésnél  nem  így  lesz.  Ott  talán  nem-  bár  ott  is  vannak  kedvezőtlenebb 
tapasztalataim, ami pld. a 4-es úton megépített négy buszmegálló bürokráciáját illeti, hát nem 
kívánom senkinek. Tehát hasonló itt is. Nagyon összetett dolog és nagyon komoly jogviták 
vannak ezzel  kapcsolatosan,  Én azt  mondtam,  hogy ilyen  körülmények  között  itt  mindent 
kontroláltatni kell és nem tudunk igazán megegyezni a kivitelezőkkel, mert pozíciókat adunk 
föl. Ugyanakkor, ha megint valami jogkövetkezményt fog velünk alkalmazni a közreműködő 
szervezet és a kivitelezővel szemben pedig semmi muníciónk nincs. Én nem mondom, hogy 
nekünk kötelezően ezt a jogkövetkezményt- mint pld, a határidő be nem tartásáról szól- ezt 
érvényesíteni  kell,  mert  nem  biztos,  hogy  érvényesíteni  kell.  De  a  saját  biztonságunk 
érdekében kell ezt a lehetőséget fenntartanunk. 

Demkó Tibor DEPONA PLUSZ KFT Képviselője 
A következő észrevételem lenne a polgármester Úr nyilatkozatára: A szerződés, az egy egész, 
két-háromfelé bontani, nem igazán lehet. Ez egy szerződés. Az tény, hogy mi munkaterületet 
Önöktől a 4-es út csatlakozására nem kaptunk- tehát a gázkiváltással kapcsolatos engedélyes 
tervek nem állnak birtokunkban. Ha most ketté választjuk az eddig elmúlt időszakban történt 
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munkavégzést,  azt  megtehetjük,  hogy  beszélgetünk  róla,  de  szerződés  szerint  akkor  sem 
tehetjük  meg,  mert  egy  egész.  És  akkor  mégis  csak  válasszuk  ketté,  hogy  milyen 
munkavégzés történt és milyen nem. Az aszfaltozási munkálatok a tervezett körforgalomhoz 
elkészültek, az aszfaltozási előmunkálatok minden tekintetben a 4-es útig elkészültek, -tehát 
marás, profilozás, kátyúzás,- a téli időszakra nem egy nomád körülményt hagynánk magunk 
után,  hanem baleseti  szempontokat  figyelembe  véve  egy teljesen  korrekt  állapot  maradna 
utánunk.  Csak  egy  aszfaltszőnyegre  váró  pályaszerkezetről  beszélünk  a  mostani  leállás 
kapcsán.  Mi  két  számlát  beadtunk  és  magyar  vállalkozás  vagyunk-  nem  multi  cégről 
beszélünk.  Van  anyagi  erőforrásunk,  de  azért  egy  ekkora  munkát  meg  is  kell  tudni 
finanszírozni is. Mi még egy fillért nem kaptunk a beruházótól. Tehát nem a rossz szándék 
hajtott  minket  ebbe  az  irányba,  -  illetve  azért  hadd  jegyezzem  meg,  hogy  öthetes 
időintervallumon  keresztül  esett  az  eső  megállás  nélkül.  Ez  visszavetett  bennünket 
mindenben.  Öt  hét  késést  visszahozni  nullára  6-7  hét  munkáját!?  Ez  csak  egy  gyors 
villámreakció volt az Ön által felemlített dologra. Tudom, hogy most össze-vissza kapkodtam, 
egyszer  egy  csomópontra,  egyszer  egy  financiális  dologra  utalok,  egyszer  egy  időjárási 
körülményre,  de  mind  összeomlott  akkor,  amikor  azt  mondjuk,  hogy  december  31-ei 
szerződésmódosítás javaslattal élnénk egy 2010. április végi befejezésre hivatkozva. Március 
15. előtt dolgozni a Magyar Közút területén nem lehet ezen időszak előtt munkát végezni. 
Csak  március  15.  után  lehet  az  első  kapavágást  megtenni,  hogy ha  az  engedélyek  már  a 
birtokunkban lesznek. 

Tóth András
Tehát  ez  módosítás?  Mert  a  levélben  ez  nincs  leírva,  a  szóbeli  egyeztetésünkön,  ami 
november 30-án volt, akkor egy március 31-e hangzott el. Akkor legyen április? 

Demkó Tibor  DEPONA PLUSZ KFT Képviselője
Én azt mondom, hogy ha kapunk egy engedélyes tervet, akkor március 15-én kezdhetjük az 
első kapavágást, és két hét erre a területre nem lesz elegendő, figyelembe véve a betonozási 
technológiát. Két hét az kevés lesz.

Tóth András
Mivel az A alternatíva az a kivitelező álláspontját tükrözi, itt javítsuk ki április 30-ára, ez a 
kivitelező álláspontja. Néhány napos csúszással, de a számlának a ránk eső részét kifizettük. 
Illetve a szállítói finanszírozás az egy érdekes dolog, van támogatási rész, amit közvetlenül a 
támogató szervezet fizet meg. A szerződésünk szerint ez, amikor a támogató által megtörtént 
a szerződés befogadása, innentől kezdve 30. nap. Ez tőlünk annyiban függ, hogy mikor adjuk 
be az elszámolást, de a szerződésünk szerint amikor el lett fogadva az elszámolás, onnantól 
kezdve van 30 napja a támogató szervezetnek, hogy kifizesse az Ő részét. Marad még 10 %, 
amit nekünk kell kifizetni, - mondom, itt egy néhány napos csúszás van, de az első részét már 
annak kifizettük, az ÁFA részét szintén rendeztük az APEH irányába. A következő számlának 
meg még nincs itt az esedékessége. Nem egészen két héttel ezelőtt kaptuk, szintén 30 napos 
fizetési idővel.- csak ennyit a kifizetésről. Jogvita van közöttünk, a vitát majd valaki el fogja 
dönteni,  vagy megegyezünk,  és akkor annak függvénye,  hogy majd egyáltalán  ki – kinek 
tartozik-e valamivel: Kérem a képviselő-testületet, hogy mérlegelje majd, hogy melyik pontot 
fogadjuk el. Elfogadjuk-e a kivitelező kérését és április 30-áig eltoljuk a határidőt, vagy azt 
mondjuk, hogy mi csak abban vagyunk „ludasok,”- és miért kell, hogy befolyásolja az egész 
projektnek  a  lemaradását.  Van-e  még  egyéb  észrevétel,  ha  nincs  a  napirendi  pont  vitáját 
lezárom. Ki az, aki az előterjesztés szerinti  határozat-tervezetben szereplő „A” alternatívát 
elfogadja?
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A képviselő-testület az előterjesztés szerinti határozat-tervezetben szereplő „A” alternatívát 8 
igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

309/2009. (XII. 15. ) számú

határozata

Újfehértó Város Önkormányzata és a Depona Plusz Építőipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. Között Újfehértón, 2009. április 30-án létrejött Vállalkozási Szerződés 

módosításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1./  Újfehértó  Város  Önkormányzata  és  a  Depona  Plusz  Építőipari,  Kereskedelmi  és 
Szolgáltató Kft. Között Újfehértón, 2009. április 30-án, az Újfehértó Széchenyi út szélesítése 
és  teljes  felújítása  csapadékvíz-elevezési  rendszer  és  járda  építése  tárgyában  létrejött 
Vállalkozási Szerződés 3.1. pontjában meghatározott teljesítési véghatáridő 2010. április 30. 
napjára történő módosításához  hozzájárul.

2./  felhatalmazza  a  polgármestert  az  1./  pontban  elfogadott  tartalmú  szerződés-módosítás 
aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Gyermánné Szabó Katalin elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 14 főre 
változott.

8. napirendi pont megtárgyalása
8./ Előterjesztés emléktábla elhelyezéséről
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-335/2009. 
     Előadó: Buczkó Ágnes önkormányzati képviselő

Buczkó Ágnes önkormányzati képviselő
A  bizottsági  üléseken  részt  tudtam  venni  és  mindenhol  az  fogalmazódott  meg,  hogy  a 
kezdeményezést támogatják, csak a helyszínben volt vita. Azért a Római Katolikus Templom 
falára gondoltam, egyrészt azért, mert- nem kell magyarázni- jelképünkről van szó, tehát nem 
egy vers a sok közül, hanem a himnuszunk. Nemzetünk egyik jelképe. Tényleg nem túlzás, 
hogy imádságként  is  mondják.  Másrészt  Kölcsey is  éppen 33  éves  Krisztusi  korban van, 
amikor a verset írta, aztán, amikor Erkel Ferencet a Nemzeti  Színház igazgatója bezárja a 
szobájába, hogy szálljon be a komponálók közé, két óra alatt „hozza össze” a zenéjét, és úgy 
fogalmaz, hogy „Isteni sugallatra jöttek ezek a dallamok” az Ő szívéből és lelkéből. Továbbá 
a  nemzetünknek  sok  évszázadon  keresztül  nem  volt  semmilyen  himnusza,  illetve  attól 
függően,  hogy  a  történelem  viharában  melyik  nációhoz  csatlakoztunk,  itt  a 
császárhimnuszokra gondolok elsősorban, illetve a Boldogasszony Anyánk Himnuszra. Ami 
évszázadokon  keresztül  volt  a  jelképünk.  Meg  is  van  már  a  helyszín,  hiszen  a  Római 
Katolikus Templom a Boldogságos Szűzanya oltalma alatt áll, természetesen az országunk is, 
hiszen mindannyian tudjuk, hogy István király utódlás hiányában a Szűzanyának ajánlotta fel 
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az országot, azt hiszem, hogy azóta is egyedüliek vagyunk ebben. A templomunkban fel is 
van ez írva, hogy az Ő oltalma alatt áll a templom. Továbbá gondolom, hogy ahogyan már 
beszélgettem az iskolák képviselőivel, tanáraival, Ők majd szeretnék, majd valamilyen módon 
megünnepelni ezt a napot, hogy legyen egy olyan tér, bár a január az nem puszta ünneplés 
időszaka, ahol egy osztállyal több gyermek is meg tud állni, hogy a forgalmat ne zavarja és 
úgy tudom plébános Úrtól, hogy rendezés alatt áll majd a terület, nagyobb lesz, megnyitják, 
tehát gyakorlatilag szerves része lesz az egész központnak.  A többi egyház képviselőivel is 
sikerült beszélni és nekik sem volt kifogásuk. Mindazon által, ami elhangzott, ha már a város 
állítja, ha már a város pénzéből, akkor már mégis csak jó lenne a város középületén. Én ennek 
sem  vagyok  ellene,  ha  „ez  az  ára”.  Akkor  természetesen  kerüljön  máshová,  de  én 
természetesen továbbra is azt mondom, hogy a legméltóbb hely egy felszentelt épület falán 
lenne. Köszönöm szépen.

Tóth András
A  Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága  egyhangúlag  támogatta,  az  Ügyrendi  Bizottság 
szótöbbséggel, a Pénzügyi Bizottság nem támogatta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?

Szilágyi Antalné
A bizottsági ülésen azt javasoltam, hogy a Polgármesteri Hivatal falán legyen elhelyezve ez 
az emléktábla, most is ezt javasolom. 

Nagy Sándor
Tisztelt Képviselő-testület!
Tegnap a bizottsági ülésen is elmondtam, hogy a kezdeményezéssel egyetértek, nincs semmi 
probléma vele, én is úgy gondolom, hogy találni kell egy méltó helyet. De azt nehezen tudom 
elfogadni, hogy ha a képviselő-testület kezdeményez egy ilyen dolgot, akkor miért nem oldja 
meg úgy, hogy valamelyik közintézményére. Nem feltétlenül a hivatal ez, lehet valamelyik 
iskola is, csak azt tessenek végiggondolni, hogy miért kell olyan helyzetet teremteni, hogy ha 
ebből  városi  rendezvényeket  akarunk  csinálni?  Én  egyetértek  vele,  legyen,  kell,  fontos  a 
gyerekek neveltetése szempontjából is ez a dolog, de ha az önkormányzat akar ilyet, akkor 
tegyük közterületre,  tegyük önkormányzati  területre,  és akkor nincs vele semmi probléma. 
Egyébként meg ha a Római Katolikus Egyház akar állítani ilyen emléktáblát,  akkor én az 
ellen  sem vagyok,  akkor  állítson  a  Római  Katolikus  Egyházközség  egy ilyet  és  akkor az 
egyház által állított tábla lesz. Köszönöm szépen.

Tóth András 
Eszembe jutott, hogy október 23-án a Zsindelyesházhoz szoktunk járni ünnepelni, ami szintén 
nem középületünk. Van-e még egyéb?

Juhász Istvánné
Nem emlékszem a feliratra pontosan, de a Református Templom oldalán is van egy ilyen 
Bocskai emléktábla, azt nem tudom, hogy a Református Egyház állítatta?

Tóth András
Nem voltam ebben biztos, azért nem mertem erre megesküdni, de szerintem  az a múzeumnak 
volt az akciója 2005-ben, nem a városnak. 
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Juhász Istvánné
Szerintem a városhoz hozzátartoznak ezek,  attól,  hogy egyházi  tulajdonban vannak mégis 
középületszámba mennek ezek a templomok, tehát nem lenne kisajátítva egyik egyházközség 
által sem, ha bárhová helyeznénk. Ez nem jelentene a lakosságnak problémát. 

Kovács Sándor
Szerintem a cél és a helyszín is jó. Ez a központban van. 

Buczkó Ágnes
Mivel  hangozottak  el  más  helyszínek,  mivel  Kölcsey  református  volt,  ugyanakkor  a 
közgondokba beavatkozó azaz, országgyűlési képviselő, már van Kölcsey utca is, elég nagy a 
Mályváskerti  emlékpark  is,  de  jó  lenne  a  központban  elhelyezni  egy  központi  verset. 
Remélem,  hogy  nem  lesz  ez  ára  azért,  hogy  nem  lesz  tábla,  a  január  22-ei  legelső 
megemlékezés. 

Juhász Istvánné
Képviselő-társammal emésztettük magunkat, hogy méltó helyet találjunk ennek a táblának és 
arra jutottunk, hogy az Erkel Ferenc Iskola épülete is alkalmas lehetne ennek az elhelyezésére, 
hiszen jövőre 200 éve született Erkel Ferenc, akkor össze lehetne kapcsolni a centenáriummal, 
illetve az emléktáblának az elhelyezése középületre kerülne. 

Nagy Sándor
Nem elsősorban nekem van gondom, hanem a szülőknek lehetnek fenntartásai  azzal,  hogy 
most – mert nyilván az lenne az érelme, hogy évente ott nagy rendezvényeket tartsunk, ami 
ahhoz kapcsolódik, oda kellene vinni lehetőleg folyamatában minden gyerekünket. Teljesen 
egyetértek  alpolgármester  Asszonnyal.  Tehát  visszavonom  azt,  hogy  a  Polgármesteri 
Hivatalon legyen elhelyezve. 

Juhász Istvánné
Én tartom ezt a javaslatomat.

Tóth András
Az előterjesztő mit szól ehhez?

Buczkó Ágnes
A múzeumot javasoltam, és akkor ott nincs egyik iskolához sem megkötve, jobban kötődik a 
városhoz,  vérzik a szívem, de igen akkor maradjunk a múzeumnál. 

Tóth András
Akkor az előterjesztő megváltoztatta a javaslatát. Most ehhez képest fenntartják-e a módosító 
javaslatot az Erkel Ferenc Iskolát?

Juhász Istvánné
Igen.

Tóth András
Ezek  után,  van  egy  előterjesztői  módosított  álláspont,  hogy  nem  a  templom,  hanem  a 
múzeum, ehhez képest van-e további észrevétel. Ha nincs a napirendi pontot lezárom. Először 
a módosító indítványról szavazunk, ki az, aki az Erkel Ferenc Iskolának- mint helyszínnek a 
megjelölését támogatja?

43



A  képviselő-testület  a  módosító  javaslatot  9  igen  szavazattal,  1  ellenszavazattal,  4 
tartózkodással elfogadta. 

Tóth András
Ki az, aki így a helyszín módosításával együtt elfogadja a határozat-tervezetet?

A  képviselő-testület  a  határozat-tervezetet  az  elfogadott  módosítással  együtt  11  igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

310/2009. (XII. 15. ) számú

határozata

Emléktábla elhelyezéséről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

az előterjesztésben foglaltak szerint emléktábla elhelyezését támogatja a Himnusz tiszteletére 
és a Magyar kultúra napjának emlékére, azzal, hogy az emléktábla helyeként az Újfehértói 
Általános, Művészeti Iskola,  Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola Erkel Ferenc Általános 
Iskolai Tagintézményének épületét határozza meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Nagy Sándor
A  következő  napirend  előtt  egy  mondat  megjegyzést  kérek,  hogy  valószínűleg  nem 
fogalmazódott volna meg bennem ez a verzió az előterjesztés kapcsán, ha az átadott görög 
iskolában  nem  került  volna  sor  olyan  rendezvények  megtartására,  amely  egyébként 
önkormányzati intézményű iskolában nem kerülhetett volna sor. Meg semmi gondom nem lett 
volna azzal, hogy a papság éve alkalmából tartunk rendezvényt, de nem úgy, hogy FIDESZ-es 
igen logó alatt jelenik meg hirdetés a kakasos újságban. És igazából ez volt a kiváltó ok, hogy 
nagyon  meg  kell  gondolni  a  képviselő-testületnek,  hogy  minden  olyan  dologban,  miféle 
döntést hoz. 

Tóth András
Én  alpolgármester  Urat  arra  kértem,  hogy  máskor,  amikor  pártszínekben  szerepel,  akkor 
legyen szíves az alpolgármesteri tisztség mellett a pártfunkcióját is feltüntetni. Szerintem ez 
úgy korrekt,  meg  is  fogadta  alpolgármester  Úr.  Ebben  látszik,  hogy nem önkormányzati 
rendezvény volt, hanem pártrendezvény. Én ennyit kértem. Alpolgármester Úr tolerálta, azt 
mondta, hogy ez adminisztrációs hiba volt, mert nem Ő készítette a meghívót. 

9. napirendi pont megtárgyalása
9./ Előterjesztés az Újfehértó - Bököny Víziközmű Beruházási Társulás  alapító 
     okiratának módosításáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-325/2009. 
     Előadó: Tóth András polgármester
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Tóth András
Szóbeli  kiegészítésem  az  előterjesztéshez  nincs.  Az  Ügyrendi  Bizottság  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,  ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül (1 nem szavazóval) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

311/2009.(XII. 15.)számú

h a t á r o z a t a
  

az Újfehértó - Bököny Víziközmű Beruházási Társulás  alapító okiratának 
módosításáról

 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

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

Az  alapító  okirat  7./  pontja  kiegészül  az  alábbi  2009.  december  31.-ig  alkalmazandó 
szakfeladattal:

901116 Szennyvízelvezetés- és kezelés

2./ felkéri a Társulási Tanács Elnökét, hogy az alapító okiratot jelen módosítással foglalja egységes 
szerkezetbe és a jogszabályban meghatározott határidőben továbbítsa  a MÁK részére, a törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzés végett.

Határidő: azonnal 
                         Felelős: polgármester

10. napirendi pont megtárgyalása
10./ Beszámoló az Újfehértó – Bököny Viziközmű Beruházási Társulás 2009. évi 
       tevékenységéről 
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-331/2009. 
       Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli  kiegészítésem  az  előterjesztéshez  nincs.  A  Pénzügyi  Bizottság  egyhangúlag 
támogatta. Van-e kérdés, észrevétel,  vélemény? A Társulás Pénzügyi Bizottságának ülésén 
elhangzott,  hogy  alaposan,  tételesen  átnézték  a  kiadást  és  megállapították,  hogy  abszolút 
minden korrekt volt, 18 ezer forint felhasználása is. Hat havi, 2.000.-Ft/hó bankszámlaköltség 
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volt egyébként. Ha nincs észrevétel, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozat-
tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 14 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

312/2009.(XII. 15.)számú

h a t á r o z a t a

Az Újfehértó – Bököny Viziközmű Beruházási Társulás 2009. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Az Újfehértó  –  Bököny Viziközmű  Beruházási  Társulás  2009.  évi  tevékenységéről  szóló 
beszámolót az előterjesztésben foglaltak alapján elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Buczkó Ágnes elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 13 főre változott. 

11. napirendi pont megtárgyalása
11./ Beszámoló Újfehértó Város verseny és tömegsportjának helyzetéről 
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-328/2009. 
       Előadó: Juhász Istvánné alpolgármester

Tóth András
Szóbeli  kiegészítésem  az  előterjesztéshez  nincs.  A  Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága 
egyhangúlag támogatta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?

Juhász Istvánné
Egy  kiegészítésem  van  a  megjelent  táblázathoz,  hogy  a  beszámoló  készítése  óta  két 
versenyeredmény  született,  azért  szeretném  elmondani,  mert  nagy  büszkeséggel  tölt  el 
bennünket,  a  november  29-én  Sárospatakon  megrendezésre  került  Árvay  Nemzetközi 
Labdarúgó Tornán a harmadik korcsoportos fiúk torna győztesek lettek, megnyerték a kupát. 
A lányok pedig II. helyezést értek el. Gratulálunk nekik. 

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

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 10 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül (3 nem szavazóval) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

313/2009.(XII. 15.)számú

h a t á r o z a t a

Újfehértó Város verseny- és tömegsportjának helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

A KÉPVISELŐ TESTÜLET

Újfehértó Város verseny- és tömegsportjának helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Juhász Istvánné

12./a) napirendi pont megtárgyalása
12./a) Beszámoló Juhász Istvánné alpolgármester elmúlt időszakban végzett munkájáról
          (Írásbeli előterjesztés alapján)
          Száma: 3-327/2009. 
          Előadó: Juhász Istvánné alpolgármester

Tóth András
Szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez 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  12  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

314/2009.(XII. 15.)számú

h a t á r o z a t a

Juhász Istvánné alpolgármester 2009. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról

A KÉPVISELŐ TESTÜLET
Juhász  Istvánné  alpolgármester  2009.  évben  végzett  tevékenységéről  szóló  beszámolót 
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester

12./b) napirendi pont megtárgyalása
12./b) Beszámoló Puskás László alpolgármester elmúlt évben végzett munkájáról
           (Írásbeli előterjesztés alapján)
           Száma: 3-326/2009. 
           Előadó:  Puskás László alpolgármester
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Tóth András
Szóbeli kiegészítése az előterjesztéshez nincs. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?

Nagy Sándor
Tisztelt képviselő-testület!
Szeretném  világossá  tenni  az  álláspontomat,  hogy  tartózkodtam  mind  a  két  esetben.  Én 
továbbra is méltatlannak tartom azt a helyzetet, mi jelen pillanatban az alpolgármesterek körül 
kialakult.  Csak  halkan  jegyzem  meg,  hogy  a  harmadik,  a  főállásos  alpolgármester 
beszámolójával nem találkozhat a képviselő-testület.  Ugyanakkor az SZMSZ idevonatkozó 
része ezt előírná.  

Tóth András

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

A  képviselő-testület  a  határozat-tervezetet  12  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

315/2009.(XII. 15.)számú

h a t á r o z a t a

Puskás László alpolgármester 2009. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról

A KÉPVISELŐ TESTÜLET
Puskás  László  alpolgármester  2009.  évben  végzett  tevékenységéről  szóló  beszámolót 
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester

13. napirendi pont megtárgyalása
13. /Tájékoztató a benyújtott pályázatokról és a lefolytatott közbeszerzésekről
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-338/2009.
       Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli  kiegészítésem  nincs.  A  Pénzügyi  Bizottság  egyhangúlag  tudomásul  vette.  Van-e 
kérdés, vélemény?  Ha nincs, ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?

A képviselő-testület a tájékoztatót 13 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.

Buczkó  Ágnes  visszaérkezett  az  ülésterembe,  így  a  képviselő-testület  létszáma  14  főre 
változott. 
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14. napirendi pont megtárgyalása
14. / Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       Száma: 3-337/2009.
       Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

Tóth András
Az előterjesztőnek szóbeli kiegészítése nincs. Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja 
a beszámoló elfogadását. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?

Szilágyi Antalné
Tisztelt Képviselő-testület!

A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy a Polgármesteri Hivatal tevékenysége véleményem 
szerint átlagon felüli. A beszámoló részletes, mindenre kiterjedő. Ki van emelve a 3. oldalon a 
szabálysértéssel  foglalkozó  ügyintéző  a  megyei  átlagon  felüli  munkája,  munkájának 
színvonala, éppen ezért már megemlítem a bizottsági ülésen is és javasolni szeretném, az itt 
megnevezett ügyintéző jutalmazását. 

Tóth András 
Ki az, aki a beszámolót elfogadja?

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

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

316/2009.(XII. 15.)számú

h a t á r o z a t a

 Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

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

Tóth András
Van-e a napirendi pont keretében valakinek hozzászólása?

Tóth János
Megépültek a lakossági önerővel az útalapok. Ez annyira rossz állapotban van már, ha egy 
vaddisznó  bejönne  a  vadászok  örömére,  nyugodtan  megfürödhetne  benne.  Egészen  a 
nagykőig  lekopva  nagyon  sok  helyen,  és  nem csak  a  körzetemben,  hadd  ne  soroljak  fel 
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utcákat. Elég sok helyen balesetveszélyes. A lakosság azon része, akik ebbe pénzt helyeztek, 
jogosan fel vannak háborodva. Természetesen nem télen, hanem tavasz folyamán keressük 
meg a lehetőséget egy-két kocsi 0,20-es kő, ami kellene, be lehetne hengerelni. A lakosság 
környezetét nagyfokban javítaná, túl azon, hogy erre elvileg a Közút engedélyezett útalapot. 
Ne hagyjuk tönkre menni.

Tóth András
Nem kell megvárni a tavaszt, a költségvetést nemsokára tárgyaljuk, ha a forrás biztosítva lesz, 
akkor minden további nélkül.

Juhász Istvánné
Szeretném meghívni a képviselő-testületet,  a 18-án este 5 órakor kezdődő a hagyományos 
jubileumi 25. Karácsonyi Hangversenyre, szeretettel várunk mindenkit. 

Kovács Sándor
Az  Árpád  fejedelem  szobor  medencéjét  be  kellene  fedni,  a  medence  szétfagyása 
megnövekszik a következő napokban. 

Tóth András
Ez bennem azt veti föl, hogy akkor miből készült ez, a valami? Én úgy látom a világban, hogy 
több százéves épületek készültek ugyanebből az anyagból és az idő nem nagyon ártott neki. 
Nem tudom. Fölvetődött  ez a téliesítések folyamán, én nem nagyon vagyok híve az ilyen 
lefóliázott  valamiknek.  Elviekben  ennek  olyan  anyagból  kellett  készülnie,  ami  időtálló. 
Intézkedni fogunk akkor a karbantartó irányában, hogy akkor legyen szíves megcsinálni. 

Kovács Sándor
Ahol  hosszabb  távon  gondolkodnak,  ott  készítenek  ponyvából  egy  felzippzározott,  gallér 
részt, minden egyes szobor azon részére, ahol problémák előjöhetnek. Én azt mondom, hogy 
most  lehet,  hogy  ez  néhány  10  ezer  forint,  hogy  bekössük,  de  ha  oldalirányról  a  fagy 
megnyomja ezt a medencét, a kő maga kibírja a fagyást, a medencét kell. 

Tóth András 
Van egy megállapodás a medence tisztítására, majd akkor ebben érvényesítem ezt. 

Szilágyi Antalné
A Bajcsy-Zsilinszky út tereprendezéséről érdeklődnék.

Tóth András
Ha lesz forrás rá, akkor csináljuk.

Buczkó Ágnes
Megköszönöm  Képviselő-társaimnak  a  tábla  elhelyezésével  kapcsolatos  véleményüket, 
szívem szerint  új  szavazást  kérnék az  elhelyezés  miatt,  de  sajnos  látok rá  reményt,  hogy 
máshová kerül, - mármint a múzeumra- ez engem elszomorít eléggé, de legalább elkészül és 
tudomásul veszem, hogy ennek ez volt az ára. Köszönöm szépen.

Tóth András
Lehet, hogy majd a következő testület áthelyezi.
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Nagy Sándor
Tisztelt Képviselő-társaim!

A körzeti falugazdásszal tárgyalt-e ma polgármester Úr?

Tóth András
Igen, azt mondtam, hogy áttekintem a rátosoknak a listáját és megpróbálok olyan szakmai 
felkészültséggel rendelkező embert biztosítani közcélúként a gazdáknak segítő személyként. 
Lehet, hogy akik addig csinálták, nem jöhetnek szóba, de vannak olyan képzett szakemberek, 
akik néhány nap alatt el tudják sajátítani.  Közgazdász diplomával és hasonló képzettséggel 
rendelkező emberek vannak, akik meg tudják tanulni ezt néhány nap alatt. Lesz majd új.

Van-e még egyéb észrevétel? Ha nincs a napirendet lezárom.

Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Tóth András polgármester Úr a 
nyilvános ülést 17 óra 40 perckor  bezárta. 

K. m. f. 

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