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J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Készült: Újfehértó  Város  Képviselő-testületének  2010.  július  22-én  850 órai  kezdettel  a 
Közéleti Kávéház (4244 Újfehértó, Fő tér 3. sz.) helyiségében megtartott  r e n d k í v ü l i 
nyilvános ülésről. 

Jelen voltak  :   Tóth András, Budai János, Buczkó Ágnes, Gyermánné Szabó Katalin, Juhász 
Istvánné, Kovács Sándor, Nagy József, Nagy Sándor, Puhola Józsefné, Ricska Zsolt, Suhaj 
István, Szabóné Belme Ildikó, Szilágyi Antalné képviselők

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző
           Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője

 
A Polgármesteri Hivatal részéről jelen volt: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető

Tóth András 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 18 fő képviselőből 13 fő jelen 
van,  így  a  képviselő-testület  határozatképes.  A  meghívóban  szereplő  napirendre  teszek 
javaslatot.  Van-e  ezzel  kapcsolatban  kérdés,  észrevétel,  vélemény?  Ki az,  aki  a  napirendi 
pontokat elfogadja? 

A  képviselő-testület  12  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  (1  nem 
szavazóval) az alábbi napirendi pontot állapította meg:

N a p i r e n d

1./ Előterjesztés költségvetési szerveket érintő hatékonyabb és költség takarékosabb működést 
     szolgáló racionalizálásáról szóló döntések megerősítéséről
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-153./2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester

1. napirendi pont megtárgyalása
1./ Előterjesztés költségvetési szerveket érintő hatékonyabb és költség takarékosabb működést 
     szolgáló racionalizálásáról szóló döntések megerősítéséről
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-153./2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester

Tóth András



Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezt a bizottságok nem tárgyalták, mert nem 
tudták  már  fölvenni  a  napirendjükre.  Egyértelmű  a  dolog,  ezt  igazolni  is  tudjuk,  hogy a 
valóságnak megfelel a határozatnak a tartalma. Tehát nem történt olyan intézkedés, ami miatt 
nem lennénk jogosultak a támogatás igénybevételére. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha 
nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  13  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadta  és  az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

127/2010. (VII. 22.) számú

h a t á r o z a t a

Költségvetési szerveket érintő hatékonyabb és költség takarékosabb működést szolgáló
racionalizálásról szóló döntések megerősítéséről

A KÉPVISELŐ TESTÜLET

1./  a  189/2009.  (VII.24.)  számú  határozatában  valamint  a  22/2009.  (VII.24.)  számú 
rendeletében  a  költségvetési  szerveknél  -  az  ide  vonatkozó  hatályos  munkaügyi 
jogszabályokban meghatározott határidők figyelembe vételével, 2009. július 31. napjával a 
Polgármesteri Hivatalban 5 fő, a Zajti Ferenc Kulturális Központban 1 fő, a Lengyel Laura 
Óvodában  6  fő,  2009.  augusztus  31.  napjával,  az  Újfehértói  Általános  Művészeti  Iskola, 
Pedagógiai  Szakszolgálat és Szakiskolában 1 fő,  összesen  - 13 fő álláshelyet  szüntetett 
meg.

2./ nyilatkozik, hogy az 1./ pontban megjelölt álláshelyek megszüntetésének végrehajtására 
sor került  és az érintett intézményekben 2009. július 24. (a döntéshozatal) napját követően 
létszámbővítés nem történt.

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester

Mivel  egyéb  kérdés,  észrevétel  vélemény  nem  hangzott  el,  Tóth  András  polgármester  a 
rendkívüli nyilvános ülést 9 órakor bezárta. 

K. m. f. 

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