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J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 02-án 17 órai kezdettel a 
Közéleti Kávéház (4244 Újfehértó, Fő tér 3. sz.) helyiségében megtartott  r e n d k í v ü l i 
n y i l v á nos ülésről. 

Jelen  voltak  :   Tóth  András,  Banka  Attila,  Budai  János,  Elek  László,  Juhász  Istvánné, 
Molnárné  Mészáros  Ágnes,  Nagy József,  Nagy Sándor,  Puhola  Józsefné,  Puskás  László, 
Ricska Zsolt, Suhaj István,  Szilágyi Antalné, Tóth János képviselők

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
       

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 13 egyhangú igen szavazattal az alábbi napirendi pontot állapította meg:

Napirendi pontok

1./ Előterjesztés „TIOP 1.1.1/07/1-2008-0490  Újfehértó Város Önkormányzata Intelligens 
     Iskola Program projekt és TIOP 1.1.1/09/1-2010-0168  Tanulói Laptop Program Újfehértón 
     projekt keretében számítástechnikai eszközök beszerzése” tárgyú általános, egyszerű 
     közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlat elbírálásáról 
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-184/2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester

2./ Előterjesztés „Újfehértó, gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem” tárgyú hirdetmény nélküli,  
     tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-185/2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester



3./ Előterjesztés  a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 
     Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-186/2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester

4./ Tájékozató a kötvénykibocsátás lehetőségéről, illetve projekt finanszírozásról 
     ingatlanfedezet biztosításáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-158/2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester

1. napirendi pont megtárgyalása
1./ Előterjesztés „TIOP 1.1.1/07/1-2008-0490  Újfehértó Város Önkormányzata Intelligens 
     Iskola Program projekt és TIOP 1.1.1/09/1-2010-0168  Tanulói Laptop Program Újfehértón 
     projekt keretében számítástechnikai eszközök beszerzése” tárgyú általános, egyszerű 
     közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlat elbírálásáról 
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-184/2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester

Tóth András
Most kiküldtük azt a határozati javaslatot, amit a Bíráló Bizottság részére javasoltam, hogy 
javasolja a képviselő-testület részére elfogadni. A Bíráló Bizottság egyetértett az előterjesztői 
állásponttal. Két nyertes pályázat, amikor már megvan kötve a szerződés, a másik amikor még 
nincs. Ezért egy feltételes közbeszerzésről beszélünk. Ennek megfelelően van megfogalmazva 
a határozati javaslat is. Az egyiknél gyakorlatilag megkötésre kerülhet a szerződés, a másiknál 
a támogatási szerződés aláírásának a függvénye a szerződés megkötése. 150 körüli laptop, 
meg száznegyven-egynéhány munkaállomás  a  két  projektben  ami  beszerzésre  fog  kerülni 
reményeim szerint.  Van-e kérdés,  észrevétel,  vélemény? Ha nincs  a napirendi  pont  vitáját 
lezárom. Ki az, aki az 1. számú határozati javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület az 1. számú határozati javaslatot 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

144/2010. (IX. 02.) számú

h a t á r o z a t a

„TIOP 1.1.1/07/1-2008-0490  Újfehértó Város Önkormányzata Intelligens Iskola 
Program projekt és TIOP 1.1.1/09/1-2010-0168  Tanulói Laptop Program Újfehértón 

projekt keretében számítástechnikai eszközök beszerzése”

tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlat elbírálásáról

az I. rész vonatkozásában

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
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1./ A  „TIOP  1.1.1/07/1-2008-0490   Újfehértó  Város  Önkormányzata  Intelligens 
Iskola Program projekt és TIOP 1.1.1/09/1-2010-0168  Tanulói Laptop Program 
Újfehértón  projekt  keretében  számítástechnikai  eszközök  beszerzése”  tárgyú 
általános, egyszerű közbeszerzési eljárást az I.  rész vonatkozásában eredményesnek 
nyilvánítja,  és  összességében  legelőnyösebb  ajánlatként  az Albacomp 
Számítástechnikai Zrt. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) ajánlatát fogadja el 
a következők szerint:

- ajánlati ár nettó: 36.598.383. Ft
- az előírt teljesítési határidőhöz képest, korábbi teljesítési határidő vállalása: 1 nap

2./ Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására azzal, hogy a szerződés csak a 
TIOP  1.1.1/09/1-2010-0168  kódszámú pályázat támogatási szerződésének aláírásával 
lép hatályba.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth András
Ki az, aki a 2. számú határozati javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület a 2. számú határozati javaslatot 13 egyhangú igen szavazattal elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

145/2010. (IX. 02.) számú

h a t á r o z a t a

„TIOP 1.1.1/07/1-2008-0490  Újfehértó Város Önkormányzata Intelligens Iskola 
Program projekt és TIOP 1.1.1/09/1-2010-0168  Tanulói Laptop Program Újfehértón 

projekt keretében számítástechnikai eszközök beszerzése”

tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlat elbírálásáról

a II. rész vonatkozásában
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ A  „TIOP  1.1.1/07/1-2008-0490   Újfehértó  Város  Önkormányzata  Intelligens 
Iskola Program projekt és TIOP 1.1.1/09/1-2010-0168  Tanulói Laptop Program 
Újfehértón  projekt  keretében  számítástechnikai  eszközök  beszerzése” tárgyú 
általános,  egyszerű közbeszerzési  eljárást  a II.  rész vonatkozásában eredményesnek 
nyilvánítja,  és  összességében  legelőnyösebb  ajánlatként  az  Albacomp 
Számítástechnikai Zrt. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) ajánlatát fogadja el 
a következők szerint:
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- ajánlati ár nettó: 13 672 000 Ft
- az előírt teljesítési határidőhöz képest, korábbi teljesítési határidő vállalása: 1 nap

2./ Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

2. napirendi pont megtárgyalása
2./ Előterjesztés „Újfehértó, gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem” tárgyú hirdetmény nélküli,  
     tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-185/2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester

Tóth András
Az eljárás indításáról a képviselő-testület korábbi ülésen határozott, amikor eredménytelenné 
nyilvánította  az  eljárást.  A kerékpárút  II/1-es  ütem vonatkozásában kimunkálásra  került  a 
tárgyalásos eljárás feltétele, ezt terjesztettem a Bíráló Bizottság elé. A Bizottság egyetértett az 
abban közölt feltételekkel. Az eljárás azt is jelenti, hogy a projekt egy fél évet fog csúszni, 
nem fog elkezdődni a beruházásnak a kiviteli szakasza. Viszont a következő év végére tolódik 
a befejezés. A Mályváskerti évnyitón én azt mondtam, hogy azért reményeim szerint biztos 
vagyok benne, hogy a következő tanévre már a kerékpárúton tudnak jönni. De az sem kizárt, 
hogy már az évzáróra is úgy tudnak jönni. Fizikai megvalósítás azért nem túl sok időt vesz 
igénybe. Így legalább idő lesz a csapadékvíz-rendszert mellé kiépítsük a másik projektben. 
Van-e kérdés, észrevétel,  vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját  lezárom. Ki az,  aki 
elfogadja a határozati javaslatot? 

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

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

146/2010. (IX. 02.) számú

h a t á r o z a t a

„Újfehértó, gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem” 

tárgyú hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Az „Újfehértó, gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem” tárgyú Kbt. 252.§ (1) bek. b) pontja 
szerinti  hirdetmény  nélküli,  tárgyalásos  közbeszerzési  eljárásban  az  ajánlattételi  felhívást  a 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
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3. napirendi pont megtárgyalása
3./ Előterjesztés  a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 
     Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-186/2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester

Tóth András
Én kicsit  „semlegesként” előterjesztője vagyok az anyagnak, alapvetően a projektben való 
részvétellel  nem  igazán  értek  egyet.  Bízom  benne,  hogy  mindenki  tájékozódott  a 
módosításokról, amit a Társulás közgyűlése elhatározott. Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és 
többségi szavazattal támogatta a határozati javaslat elfogadását. 

Tóth János 
A társulási  megállapodás  3.  oldalán  olyat  találtam,  hogy  14  település  felsorolva,  köztük 
Újfehértó  is-  ilyen,  hogy  komposztálótelep,  építési  törmelék  lerakó  építése.  A másik  a 
hulladékátrakó állomás létesítése. Újfehétó, Namény, Csenger, Fehérgyarmat, Nyírbátor. 

Tóth András
Ez  egy  sok  évvel  ezelőtt  kitalált  projekt,  ami  nem  vett  tudomást  az  időközben  történt 
változásokról. Ez még 2006-ban indult, Újfehértó időközben nagyon sok dolgot megcsinált, 
gyakorlatilag  még  a  rekultivációt  is  számon  kérték  most  Újfehértón  amikor  már  nincs 
Újfehértónak  rekultiválandó  területe.  Sőt  önkormányzati  tulajdonban  abból  a  területből 
600.000.m2 van. A többi különböző gazdasági hasznosítású már. Ez egy projekt volt, most ott 
tartanak, hogy a hulladéklerakókat csinálgatják, most ez a nagy biznisz egyenlőre. Nyilván 
ezek a dolgok már nem túl életszerűek. 

Tóth János 
Lesz majd ok, vagy lehetőség, hogy kilépjünk ebből? 

Tóth András
Lehetőség  már  nem  nagyon  lesz.  Kizárással  lehet,  csak  a  kondíciók  egyre  rosszabbak. 
Teljesen  mindegy,  hogy  hogyan  szállunk  ki.  Annak  idején  a  fejét  beledugta  a  fejét  az 
önkormányzat  a  hurokba,  egy  olyan  módosítás  el  lett  fogadva,  amikor  itt  mindenki 
mindenkiért  felel,  meg  a  részünkért,  kötvénykibocsátás  volt  arányosan,  meg  hogy  ne 
okozzunk a másiknak kárt,  mert  ha kárt  okozunk akkor felelősséggel tartozunk,  -  ilyenek 
miatt nem biztos, hogy ki tud szállni Újfehértó ebből. A lokálpatriotizmusunknak vagyunk az 
áldozata,  annak  idején  amikor  évekkel  ezelőtt  hívtak  bennünket  a  Hajdú-Bihar  Megyei 
projektbe  95  %-os  támogatás  mellett  –  mi  azt  mondtuk,  hogy nem,  mert  mi  szabolcsiak 
vagyunk  és  mi  majd  a  szabolcsi  projektet  megcsináljuk.  Most  már  lényegesen  kisebb 
támogatási  intenzitással  kecsegtetnek  bennünket,  a  másik  projekt  már  régen  készen  van, 
működik is, majdnem versenyképes árakat kínáltak nekünk, amikor a hulladékszállításnak a 
közbeszerzése folyt - a jelenlegi szolgáltatói árakhoz- és akkor nem kalkuláljuk még bele, 
hogy egy megépülő új rendszernek a megépítése,  meg az amortizációnak a megtérülése a 
díjakba mit fog jelenteni. Egy-két éven belül a Böszörményi lerakónak az árai, meg az ahhoz 
kapcsolódó  szolgáltatások árai  lényegesen  alacsonyabbak  lesznek,  mint  ebben  a  Szabolcs 
Megyei hulladékprogramban az árak. Annak idején mondom a lokálpatriotizmusunk volt, ami 
talán  egy kicsit  túlzott  volt.  Elég  kedvező  helyzetben  volt  Újfehértó,  itt  lehetett  volna  a 
debreceni  rendszerre  csatlakozni,  hát  ez  a  hajó  már  elment.  Ebből  már  nem  igazán  tud 
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kiszállni a város. Van-e további kérdés? 

Puskás László megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 14 főre változott.

Nagy Sándor
Teljesen felesleges meghozni ezt a döntést, én szeretném, ha egy olyan helyzetbe hoznánk az 
utánunk jövő képviselő-testületet, hogy egy teljesen részletes tájékoztatást, részletes áttekintés 
arról, hogy milyen lehetőségek vannak esetleg még a város előtt. Azt is mondhatnám, hogy a 
választások előtt 20-25 nappal ilyen anyagot benyomni a leköszönő testület elé, talán nem túl 
korrekt. 

Nagy Sándor elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 13 főre változott. 

Tóth András 
Csak azért hoztam be, mert tegnap előtt kaptam egy hívást, hogy letolást kapott Újfehértó egy 
sajtótájékoztatás keretében, mert ez-meg ez, meg ez..  nem történt meg. Kedvem lett volna 
elnök Urat fölhívni, hogy készüljön fel egy sajtótájékoztatóra ha kijön Újfehértóra, mégsem 
tettem  meg,  mert  azt  mondtam,  hogy  legalább  azok,  akik  akarják  ezt  a  projektet,  azok 
érdekében előterjesztem és a testület majd eldönti, hogy mit akar. Egyébként az sem biztos, 
hogy jó megoldás, hogy elodázzuk ennek a kérdésnek a tárgyalását, mert egy új testület meg 
végképp  nincs  képben.  Ha  meg  a  projekt  megvalósításához,  elodázáshoz  szükséges  ez  a 
döntés, akkor meg illik minél hamarabb meghozni, mert akkor meg veszélyezteti a projektnek 
a megvalósítását a hezitálás, meg a nem megszavazás. Van-e még egyéb észrevétel? Ha nincs 
a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozati javaslatot? 

A  képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  6  igen  szavazattal,  1  ellenszavazattal,  6 
tartózkodással nem fogadta el. 

4. napirendi pont megtárgyalása
4./ Tájékoztató a kötvénykibocsátás lehetőségéről, illetve projekt finanszírozásról 
     ingatlanfedezet biztosításáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-158/2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester

Tóth András
A  múltkor  alpolgármester  Úr  kérdést  tett  föl  a  két  ülés  közötti  történésekhez  írt 
előterjesztésemmel kapcsolatosan, akkor én tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy jártam 
a Takarékbankban, és kértem egy ajánlatot a korábbi kötvényünk esetleges kiváltására. Akkor 
nagyon  friss  volt  az  információnk.  Utánaszámoltuk  a  számításnak  az  eredményét,  én 
közrebocsátottam, abból egyértelműen látszik a kötvénycsere, nagyon komoly 130-150 millió 
forintos többletterhet  jelentene az önkormányzat számára.  Én ezt  vállalhatatlannak tartom, 
időközben  a  projektmenedzsmenttel  együtt  megkerestük  a  NYÍRSGÉVÍZ  Zrt-t,  hogy mit 
tudnánk kitalálni az Ő még nagyobb mértékű kötelezettségvállalására, vagy szerepvállalására. 
Tulajdonképpen  abban  maradtunk,  hogy  a  pályázatot  még  be  tudjuk  nyújtani,  a  konkrét 
vállalások nélkül  viszont  a  pályázat  nyertessége esetén jövő tavaszra olyan  állapotba  kell 
hozni  a  finanszírozást,  hogy  az  korrekten  kezelhető  legyen.  Időközben  más  bankok  is 
beköszöntek,  hogy  szívesen  beszélgetnének  róla.  Hát  nyilván  részben  piacszerzési 
szándékkal,  hogy esetleg  nyújtanának  valami  lehetőséget  arra,  hogy hogyan  váltsuk  ki  a 
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kötvényünket. Nem tudom, hogy ilyen pénzpiaci viszonyok mellett, amik vannak tudunk-e 
olyan ajánlatot – ezeket a 0,8-as, meg 2 %-os kamatokat ki tudjuk ütni, illetve ettől kedvezőbb 
ajánlatot tudunk-e kapni. Én tájékoztatónak szántam az anyagot, ami vagy megindít valamit a 
testületben, vagy nem indít. Én azt mondom, hogy ezek alapján nem szabad foglalkoznunk a 
kötvény kiváltás, illetve a konvertálás gondolatával. Néhány esetleges módozatot fölvázoltam, 
ebben  viszont  tényleg  úgy  érzem,  hogy  ez  a  testület  kompetens  legyen,  hogy  ezeket  a 
lépéseket  esetlegesen  megtegyük.  Ezek  tényleg  olyan  dolgok,  hogy  biztos,  hogy  a 
társadalomban  is  különböző  vitákat  váltanak  ki,  nem  biztos,  hogy  szokványos  pénzügyi 
technikák,  ezt  át  kell  gondolni  és  tényleg  a  következő  testületnek  kellene  megtenni.  A 
Pénzügyi Bizottság nem kívánt – mivel tájékoztató- a kérdéssel foglalkozni, legalább is elnök 
úr  nem  javasolta,  hogy  ebben  a  témában  összehívjon  bizottsági  ülést.  Van-e  valakinek 
kérdése? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. 

Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Tóth András polgármester Úr a 
rendkívüli nyilvános ülést 17 óra 18 perckor bezárta. 

K. m. f. 

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