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J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 12-én de. 8 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, Buczkó Ágnes, Budai János, Juhász Istvánné,  Kovács Sándor, 
Molnárné  Mészáros  Ágnes,  Nagy József,  Nagy Sándor,  Puhola  Józsefné,  Puskás  László, 
Ricska Zsolt, Suhaj István, Szabóné Belme Ildikó, Szilágyi Antalné, Tóth János képviselők

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

Tóth András 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 18 fő képviselőből 14 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 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi napirendi pontot állapította meg:

N a p i r e n d

1./ Előterjesztés Újfehértó, gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem tárgyú általános, egyszerű 
     közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-156/2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester

2./ Előterjesztés Újfehértó városban belterületi csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése I. 
     ütem kivitelezési munkálatai tárgyú általános, egyszerű közbeszerzési eljárás során 
     beérkezett ajánlat elbírálásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-157/2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester

3./ Előterjesztés a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület hitelfelvételéhez 
     ingatlanfedezet biztosításáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-158/2010.)
     Előadó  :   Nagy Sándor önkormányzati képviselő



4./ Előterjesztés csatorna átereszek átépítéséhez költségvetési keretösszeg biztosításáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-159/2010.)
     Előadó  :   Juhász Istvánné alpolgármester

1. napirendi pont megtárgyalása
1./ Előterjesztés Újfehértó, gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem tárgyú általános, egyszerű 
     közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-156/2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester

Tóth András
A Bíráló  Bizottság  álláspontját  tükröző  határozati  javaslatot  megkapták.  Figyelemmel  a 
forrásszűkére,  kértem a  Pénzügyi  Bizottságot,  hogy tárgyalja  meg  a  kérdést.  A Pénzügyi 
bizottsági  ülésen  olyan  álláspont  alakult  ki,  hogy  nem  látják  a  forrás  biztosítást,  ezért 
kezdeményezték  egy  hirdetmény  nélküli  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását.  További 
kiegészítésem nincs. A Pénzügyi Bizottság elnökétől kérdezem, hogy milyen reális indoka van 
annak, hogy a bizottság ezt az álláspontot alakította ki? 

Nagy Sándor
A Közbeszerzési előkészítő bizottsági ülésen részt vett Jósvai Úr is, mint műszaki ellenőr, 
picit  beletekintettünk  az  ajánlatokba  és  osztotta  azt  a  véleményemet,  hogy  egy  ilyen 
meghívásos eljárás keretében - nyilván itt csak azok jöhetnek szóba, akik érvényes ajánlatot 
tettek ebben a körben- 10 milliós nagyságrendben van reális lehetőség arra, hogy csökkenjen 
ez az ajánlati  összeg,  amit jelen pillanatban megtettek.  A másik része,  hogy miután nincs 
szerződéskötési  kényszer,  tehát  október  végéig  kell  megkötni  a  megkötött  támogatási 
szerződés szerint- vagy addigra kell prezentálni a kiviteli szerződést, és nincsenek határidők a 
meghívásos eljárás keretében,  tehát ezt  nyugodtan le lehet zongorázni két-három hét alatt. 
Igazából ezt mondtam el a Pénzügyi Bizottsági ülésen is, hogy semmiről nem maradunk le, ha 
teszünk  egy ilyen  kísérletet.  Ha  a  hiányzó  17  millióból  5-10-et  le  tudunk  csökkenteni  a 
tárgyalásos  eljárás  kapcsán,  már  akkor  megérte,  ha  ezt  a  kört  még  megfutjuk  ebben  az 
esetben. 

Tóth András
Ha nem sikerül, akkor mit fog jelenteni ez, ha egy forintot sem? Most kimondjuk azt, hogy 
fedezethiány van. Ha mondjuk nem sikerül az ajánlatokat korrigálni,  akkor a fedezethiány 
akkor már nem fog fennállni? Tehát akkor milyen javaslata lesz a Pénzügyi Bizottságnak, ha 
lefolytatjuk ezt a közbeszerzési eljárást. 

Nagy Sándor
Én azt kizártnak tarom, hogy fenntartsa mindegyik ajánlattevő az ajánlatát.

Tóth András
Lehet, hogy zárt ülésen kellene tárgyalni, de azért ennek vannak kockázatai is. Nem tudom, 
hogy  a  bíráló  bizottsági  ülésen  milyen  áron  árazták  be  a  közműkiváltásokat  az  egyes 
ajánlattevők.  Tehát  annak  is  van  realitása,  hogy  a  nyertes  ajánlattevő  alulárazta,  meg  a 
második  is  alulárazta  a  közműkiváltásokat,  ami  mondjuk  két  másik  két  ajánlattevőnél 
szerepel. Mivel ott optikai kábelt kell kiváltani, inkább az közelítheti a realitást. Nem tudom, 
hogy ez szóba került-e a bizottsági ülésen. Én inkább attól félek, hogy – és azért javasoltam, 
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hogy két  ajánlatot  írjunk  be,  hogy nehogy eszébe  jusson  a  legjobb  ajánlattevőnek,  hogy 
ugyanúgy, mint annak idején emlékeztek a buszváróknál, hogy rájött, hogy alul van árazva és 
nem írta alá a szerződést. Nekem inkább ilyen félelmem van. De megfontolásra ajánlom a 
képviselőknek. Amilyen információim van a bizottsági ülésről ott nekem inkább az tűnt, hogy 
nem muszáj itt annyira siettetni a dolgot. Az a kérdésfeltevésbe megfogalmazott állítás, az a 
reális, amit az elején megfogalmaztam. 

Suhaj István megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 15 főre változott. 

Nagy Sándor
A Pénzügyi Bizottság álláspontját fenntartom. 

Tóth András
Ha nincs egyéb a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a Pénzügyi Bizottság módosító 
álláspontjával egyetért?

A képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság módosító álláspontját 11 igen szavazattal, 3 ellen 
szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

129/2010. (VIII. 12.) számú

h a t á r o z a t a

„Újfehértó, gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem” 
tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról 

és új, hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás megindításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ Az „Újfehértó, gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem” tárgyú általános egyszerű 

közbeszerzési eljárás során megállapítja, hogy a benyújtott ajánlatok érvényesek.

2./ Jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 92.§ c) pontja alapján, mivel egyik ajánlattevő sem 

tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő 

ajánlatot, eredménytelenné nyilvánítja, és új, a Kbt. 125.§ (1) bek. szerinti, hirdetmény 

közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás megindításáról dönt.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

2. napirendi pont megtárgyalása
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2./ Előterjesztés Újfehértó városban belterületi csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése I. 
     ütem kivitelezési munkálatai tárgyú általános, egyszerű közbeszerzési eljárás során 
     beérkezett ajánlat elbírálásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-157/2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester

Tóth András
A napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés, észrevétel, 
vélemény? 

Nagy Sándor
Az ajánlattevővel folytatott-e előzetes tárgyalásokat polgármester Úr?

Tóth András
Igen. 

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 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

130/2010. (VIII. 12.) számú

h a t á r o z a t a

„Újfehértó városban belterületi csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése I. ütem 
kivitelezési munkálatai”

tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlat elbírálásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ Az  „Újfehértó városban belterületi csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése I. ütem 
kivitelezési  munkálatai” tárgyú  általános,  egyszerű  közbeszerzési  eljárást 
eredményesnek nyilvánítja, és összességében legelőnyösebb ajánlatként a Magyar Aszfalt 
Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1135 Budapest,  Szegedi út 35-37. Fióktelep: 
Nyíregyházi Területi Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Búza tér 20.) ajánlatát fogadja el a 
következők szerint:

- nettó ajánlati ár: 183. 250. 000.-Ft 

- jótállás időtartama: 36 hónap, 

- késedelmi kötbér mértéke: 500.000.-Ft/nap 
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Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

3. napirendi pont megtárgyalása
3./ Előterjesztés a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület hitelfelvételéhez 
     ingatlanfedezet biztosításáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-158/2010.)
     Előadó  :   Nagy Sándor önkormányzati képviselő

Tóth András
Szóbeli előterjesztése van-e az előterjesztőnek?  

Nagy Sándor
Nincs. 

Tóth András
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, többségi szavazattal támogatta az elfogadását. Van-e kérdés, 
észrevétel, vélemény? 

Juhász Istvánné
A hitelfelvétel  a  működést  fedezné,  hogy  ha  ez  a  működésre  megy  a  hitel,  akkor  mi  a 
biztosíték arra, hogy vissza tudják fizetni és nem kell az önkormányzatnak odaadni ezt? 

Nagy Sándor
Az előző testületi anyagban a tájékoztatóban leírtuk, hogy egy utófinanszírozásról van szó, 
ezeket a költségeket 100 %-ban megtéríti a TS terhére az NVH. Ugyanúgy, mint minden uniós 
forrást,  ami  utófinanszírozott.  Tehát,  most  ami  beállt  gyakorlat  az  az,  hogy 6-8 hónappal 
később kapjuk meg azokat a pénzeket, amiket a működésre költünk. Ezt kell gyakorlatilag 
megelőlegezni, előfinanszírozni. Tehát jelen pillanatban is úgy működik, hogy ez bent van  a 
rendszerben ez a 15 millió forintos hitelkeret, ebből finanszírozzák az egyesület működését, 
és  folyamatosan  ez  most  úgy  van,  hogy  megkapjuk  ezt  technikailag  át  kell  utalni  a 
pénzintézetnek, Ő visszautalja és úgy működik. Tehát utófinanszírozás miatti ez a kérés. 

Tóth András 
Az igazi kérés, azt hiszem arról szólt,  hogy mi a garancia, hogy az államtól megkapja az 
egyesület?  Mivel  június  végétől  nincs  állami  garancia  mögötte?  Mert  akkor,  ha  ez  az 
alapfeltétel igaz, akkor van esélyünk, hogy nem kell beváltani a garanciát. De mi a garancia, 
hogy az államtól meg fogja kapni az egyesület? Látjuk nagyon jól a jelenlegi kormányzatnak 
a technikáit, amiket alkalmaz, tehát én egyáltalán nem veszem készpénznek, hogy ezt ki is 
fogja fizetni – ezeket az összegeket, amire nincs meg az állami garancia. 

Nagy Sándor
Csak annyit a tisztánlátás végett, hogy az állami garancia korábban sem az NVH-s pénzek 
kifizetésére vonatkoztak, az állami garancia arra vonatkozott, hogy ha nem tudná az egyesület 
visszafizetni a forrást, akkor az állam felé ezt be lehet váltani, hiszen a pénzügyi elszámolást 
az NVH bírálja el. 

Tóth András
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Tehát, ha jól értelmezem eddig sem volt garancia, hogy az NVH-tól megkapja az egyesület, 
de arra lehet garancia, hogy az államtól megkapja. Most már se az NVH-tól, sem az államtól 
nincs garancia. Ezért kéne tőlünk garancia, hogy a mögöttes felelősséget azt vállaljuk ezzel 
kapcsolatosan. Magyarul ahhoz, hogy a munkaszervezet működjön, meg az abban dolgozók a 
juttatásaikat  megkapják,  ahhoz lenne szükség arra,  hogy Újfehértó Város  legarantálja  ezt. 
Ugye jól értelmezem? 

Nagy Sándor
Igen. 

Tóth András
Van-e további kérdés?

Puskás László
Polgármester Úrnak van egy alternatív javaslata, ami gyakorlatilag az eredeti előterjesztésről 
szól,  annyi  különbséggel,  hogy nem 2013-ig  adnánk  készfizető  kezességet,  hanem ez  év 
végéig.  Az a  kérdésem,  hogy a  könyvvizsgálói  vélemény,  az  mennyire  egyezik,  hogy ha 
esetleg ezt az előterjesztést látná, vagy látta volna a könyvvizsgáló? 

Tóth András
A  könyvvizsgáló  a  hosszú  távú  kötelezettségvállalásra  emelte  fel  a  szavát,  korlát  az 
államháztartási törvényben erre vonatkozik, a rövid lejáratú kötelezettségvállalásra nem rögzít 
korlátokat  a  két  említett  törvény,  ezért  született  meg  ez  a  módosító  indítvány a  múltkori 
testületi ülésen is. Tehát már a képviselő-testület erről szavazott, hiszen a könyvvizsgálónak 
aggályai  voltak  a  hosszú  távú  kötelezettségvállalást  illetően,  ezért  mondtam azt,  hogy ha 
támogatni  akarja  a  képviselő-testület,  akkor  fordítsuk  át  így  rövid  távúra,  mert  ez  így 
megoldható.  De  ha  elolvassák  az  előterjesztést,  most  is  úgy  van,  ami  tükrözi  az  én 
álláspontomat, - amennyiben a képviselő-testület szeretné ezt legarantálni – akkor inkább ezt 
javasolom, hogy egy ilyen rövid távú garanciát adjunk, mert erre van lehetőségünk, mint egy 
ingatlanunkat  megterheljük.  Az  „amennyiben”  szó  az  azt  is  kifejezi,  hogy  én  az  elmúlt 
testületi ülésen sem támogattam a garancia nyújtását és most sem fogom. Ettől függetlenül 
megfogalmaztam, mert ez egy sokkal kisebb kötelezettségvállalásnak érzem, mint azt, hogy 
egy ingatlanfedezetet adjunk az általam nem látott megtérüléssel bíró kötelezettség mögé. 

Puskás László
Én is azt gondolom, hogy az önkormányzat szempontjából akkor inkább az alternatív javaslat 
ami  elfogadható.  Egyenlőre  akkor  azt  gondolom,  hogy  biztosítva  van  az  egyesületnek  a 
működése, úgyhogy én inkább ezt a javaslatot fogom támogatni. 

Tóth András
Ha nincs egyéb a napirendi pont vitáját lezárom. Először a módosításról szavazunk, -tehát az 
alternatív javaslatról-  ki az, aki egyetért a módosított javaslattal? 

A  képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  10  igen  szavazattal,  3  ellenszavazattal,  2 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

131/2010. (VIII. 12.) számú

h a t á r o z a t a

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület  hitelfelvételéhez készfizető-kezesség 
nyújtásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1.)  A  Nyírség  Vidékfejlesztési  Közhasznú  Egyesületnek  az  európai  uniós  támogatások 
kezelésével  kapcsolatos  működési  költségeinek  finanszírozásához  kapcsolódó 
hitelfelvételéhez  készfizető-kezességet  nyújt  legfeljebb  15  millió  forint  tőke  és  járulékai 
visszafizetésére,  2010.  december  31.  napjáig  azzal,  hogy  a  készfizető  kezesség  tőkére 
vonatkozó mértéke nem lehet nagyobb a pályázatkezeléshez kapcsolódó működési támogatás 
elfogadott, de még ki nem utalt állománya mindenkori összegénél.

2.) felkéri a polgármestert a kezességvállalással kapcsolatosan megkötendő együttműködési 
megállapodás előkészítésére és a Képviselő-testület elé jóváhagyásra való előterjesztésére 

Határidő: folyamatos
 Felelős: polgármester

4. napirendi pont megtárgyalása
4./ Előterjesztés csatorna átereszek átépítéséhez költségvetési keretösszeg biztosításáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-159/2010.)
     Előadó  :   Juhász Istvánné alpolgármester

Tóth András
A múltkori  ülésen  én terjesztettem elő,  de  arra  hivatkozással,  hogy nem látom a  fedezeti 
hátterét,  azt javasoltam, hogy ne tárgyalja a képviselő-testület.  Alpolgármester Asszony az 
előterjesztést  sajátjaként  terjesztette  elő  és  kérte,  hogy  az  ülésre  vegyük  föl.  Szóbeli 
kiegészítése van-e ? 

Juhász Istvánné
Akkor nem voltam itt az ülés elején, lehet, hogy akkor is elmondtam volna az ellenérveimet a 
levétel ellen. Azóta tudjátok, hogy továbbra is nagyon sok eső esett, főleg a Budai Nagy Antal 
utcai, de Rákóczi utcai átereszt is teljesen alámosta a víz, az út teljesen be van hajolva. Félő, 
hogy a  szeptemberi  esőzések,  vagy megindulnak a betakarítások és egy komolyabb súlyú 
jármű alatt beszakad az út. A Rákóczi úti villanyfa, ami az áteresznek a legszélén van teljesen 
alá van mosva. A betontámpillér középen teljesen meg van szakadva és elindult lefelé. Tehát 
én  úgy gondolom,  hogy ebből  akár  baleset  is  bekövetkezhet,  ha  nem tesszük  rendbe  az 
esőzések előtt ezeket. Arról nem is beszélve, hogy ha esetleg kotrásra kerül maga a csatorna, a 
víz folyhatna  - ezek miatt az átereszek miatt nem fog folyni, mert teljesen el van tömődve, 
valószínűleg  a  föld  be  van  szakadva,  és  egyszerűen  nem  mozdul  a  víz.  Elképesztő 
körülmények vannak ott, büdös, mocsaras, lárvával tele. Ott kell tölteni egy estét, és akkor 
láthatjuk, hogy milyen körülmények vannak azokon a szakaszokon és ott emberek élnek ott a 
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környéken. 

Tóth András
A Pénzügyi Bizottság a korábbi ülésén tárgyalta, és azt támogatta egyhangúlag. 

Nagy Sándor
A múltkori testületi ülésen arról volt szó, hogy 1, 50-m-es átereszek kerülnek lerakásra, ha 
egy ilyen magasított áteresz kerülne kiépítésre, mint a Böszörményi úton, az sokkal drágábba 
kerülne?

Tóth András
Sokkal drágább, nagyon komoly alapozás és vasbetonszerelés kell hozzá. A kerékpárút alá 
több mint 3 millió volt ott az áteresznek az építése. Kérdés, hogy indokolt-e, a Dózsa György 
úton lehet, hogy indokolt egy nagyobb teherbírás, de a másik kettőnél nem feltétlenül. Van-e 
még egyéb? Szabad kérnem Kovács Sándor álláspontját ezzel kapcsolatban? 

Kovács Sándor
Egy debreceni céget kértem meg és meg is küldte az ajánlatát a hivatal részére. Nem tudjuk, 
Ők is azt mondják, hogy akkor lehetne megnézni ennek az átereszrendszernek az állapotát, ha 
a víz levonul őszig. De ahogyan kinéz, itt őszig nem fog a víz levonulni. Azért nem érveltem, 
hogy lesz egy szárazabb periódus és nézzük meg, kamerázzák meg, hogy mi itt a gond. Akkor 
fogjuk látni, ha ki lesz bontva. Reménykedem, hogy a kiszedett elemeknek a zömét is be lehet 
majd máshová használni. Nem hiszem, hogy mindegyik össze van törve. Ami ott a Kisréttől a 
Rákóczi útig tart, az félő. És itt már nem a tóval van gond a tározóval, hanem a kanális nem 
képes arra a szintre csökkenni. Ha itt még esik az eső, itt három napig csak duzzad, mert a 
vízgyűjtő  területről  akkor  érkezik  a  víz.  Nem  is  tudjuk  levágni  a  füvet,  20  %  ott  áll 
posványban.  Biztos  vagyok  benne,  hogy ha  betesszük  ezeket  az  átereszeket  is,  hónapok 
lesznek mire le fog vonulni a víz. Azt ne várja senki, hogy ha kicseréljük ezeket és egy héten 
belül innen le fog vonulni a víz. Annyi, hogy biztosak lehetünk benne, hogy két három évig 
legalább azoknál az átereszeknél mozogni fog a víz, vagy nagyobb ütemben. 

Tóth András 
Ezt annak idején nézte a NYÍRSÉGVÍZ is, kinn volt a gépük, próbálták mosatni, elzártuk a 
vizet, fizikailag is próbáltak beavatkozni, egyszerűen nem tudott azzal a műszaki megoldással 
eredményt elérni. Valamifajta vízmozgás mindenképpen van, ilyen közlekedőedényszerűen. 
Azért  így,  mert  a medernek a szintje olyan,  hogy nem tud másképp viselkedni.  Egy sima 
elfolyást  nem tud biztosítani.  Megnéztük a Böszörményi-Rákóczi szakaszt,  időközben már 
olyan széles a víz, nem lehet a parton közlekedni, mert olyan bemosódások vannak, be van 
nőve fával, egyebekkel. Ott tényleg csak olyan megoldás van, amit terveznek, hogy ott X 
métert ki kell sajátítani az ingatlanokból, mert az ott megközelíthetetlen. Ugyanakkor, ha aki 
ezt a munkát el fogja végezi, nem tudom, hogy honnan fogja megkapni rá a pénzt. Ez a másik 
kérdés. 

Juhász Istvánné
Amikor  kértem polgármester  Úrtól  ennek az  újratárgyalását,  akkor  Ő azt  elmondta,  hogy 
Kovács  alpolgármester  Úrnak  az  a  véleménye,  hogy  ezt  mosatással  meg  lehetne  oldani. 
Megkérdeztem azt a vállalkozót, aki segített akkor, és azt mondta, hogy szerinte az útnak a 
rosszabb  állapota  annak  köszönhető,  hogy  akkor  megmozgattuk  alatta  a  földet-  mert 
valószínű, hogy az a betongyűrű ami tartotta ott a földet, az teljesen összeszakadt, és még az 
út alatti  föld is beleomlott.  Szerinte nem kéne piszkálni,  mert  az még nagyobb kárt  okoz. 
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Tehát a Budai Nagy Antal úti aszfalt az beszakad. 

Kovács Sándor
A kérdésed,  hogy honnan lesz elvéve erre pénz,  gondolom az általános tartalék terhére,  a 
„nincsből” fogjuk megszavazni. A másik dolog, biztos vagyok benne, hogy ezeket 40-50 évre 
tették le és nem arra lett tervezve, hogy folyamatos vízborításban vannak ezek az elemek. 
Ugyan be vannak vasalva, de ilyenkor gyorsan korrodálnak ezek a betonelemek. Ha tudunk rá 
forrást teremteni. 

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

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

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

132/2010. (VIII. 12.) számú

h a t á r o z a t a

Csatorna átereszek átépítéséhez költségvetési keretösszeg biztosításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./  A Dózsa György, Budai Nagy Antal  és Rákóczi utcákon levő közúti  csatornaátereszek 
átépítéséhez 7 millió forint összegű költségvetési fejlesztési forrást biztosít az önkormányzat 
2010. évi költségvetésében. 

2./ felkéri a jegyzőt, hogy a fejlesztési keretösszeg átcsoportosításáról a költségvetési rendelet 
módosítása során gondoskodjon.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

Mivel  egyéb  kérdés,  észrevétel,  vélemény  nem hangzott  el,  Tóth  András  polgármester  a 
rendkívüli nyilvános ülést 8 óra 55 perckor bezárta. 

K. m. f. 

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