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J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16 órai kezdettel  az 
Önkormányzati Étterem (4244 Újfehértó, Eötvös József u. 25. ) helyiségében megtartott zárt ülést 
követő nyilvános ülésről. 

Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Banka Attila, Budainé Veres Ágnes, Elek László, 
Gyermánné  Szabó  Katalin,  Leveleki  József,  Puskás  László,  Suhaj  István,  Szilágyi  Péter, 
Szűcs Lászlóné, Tamás Lászlóné, Tóth János képviselők. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea TKO 
vezetője, Mocsár Csaba kisebbségi önkormányzat elnöke

Meghívottként jelen vannak: jelenléti ív szerint

A Polgármesteri Hivatal részéről: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető

Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket.

Nagy Sándor
Megállapítom, hogy a megválasztott  12 fő képviselőből 12 fő jelen van,  így a képviselő-
testület  h a t á r o z a t k é p e s.  

A  képviselő-testületi  ülés  meghívóját  37-66/2010.-es  számon  kapták  meg.  Az  írásos 
meghívóhoz képest javasolom, hogy a meghívóban szereplő 13. napirendi pont tárgyalására 
további egyeztetések miatt ne kerüljön sor, ezt előterjesztőként visszavonom. Tájékoztatom 
Képviselő-társaimat,  hogy  kiosztással  a  napirendekhez  kapcsolódóan  megkapták  az 
Újfehértour Kft. Felügyelő Bizottsága írásos véleményét a kft. tarifaemelésével kapcsolatos 
javaslatra vonatkozóan. Javasolom, hogy az írásos meghívó 5. napirendi pont után, 6. és 7. 
számrenddel  tárgyalja  meg  a  képviselő-testület  napirendként  az  Előterjesztés  az  orvosi 
rendelő felújításához pénzösszeg biztosításáról  szóló anyagot,  ezt  kiosztással  az ülés  előtt 
megkapták,  melynek  száma  34-236/2010.,  valamint  7.napirendi  pontként  tárgyalja  meg  a 
képviselő-testület  az  „Előterjesztés  működési  célú  hitelfelvételéhez  ingatlanfedezet 
biztosításáról”,  ezt  szintén  kiosztással  kapták  meg,  34-237/2010-es  számon.  A napirend 
elfogadását  megelőzően szeretném tájékoztatni arról  Önöket,  hogy több napirend esetében 
Nyíregyházáról, illetve távolabbról érkeznek vendégek, szakértők, akik az adott napirendhez 
kapcsolódóan  segítségünkre  lesznek,  ezért  javasolom,  hogy azzal  fogadja  el  a  képviselő-
testület a napirendek sorrendjét, hogy ha megérkeztek a napirendhez a vendégek, azt akkor 
vegyük előre. Jelen pillanatban köszöntöm Pásztor Ferencnét az Újfehértour képviseletében, 



Káté Lajost a temetkezési rendelettel kapcsolatosan, és Éberhard Gábort ügyvezető igazgató 
Urat,  aki  az  Észak-alföldi  Környezetgazdálkodási  Kft.  igazgatója,  aki  a 
hulladékgazdálkodással  kapcsolatos  napirendünkhöz  érkezett.  Ezért  javasolom,  hogy  4. 
napirendként tárgyaljuk a hulladék gazdálkodásos napirendet. Ha még valami változtatásra 
szükség lesz, akkor erre javaslatot fogok tenni. A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, észrevétele, javaslata? 

Ki  az,  aki  az  általam  elmondott  módosításokkal,  kiegészítéssel,  pontosításokkal, 
sorrendcserékkel elfogadja a napirendi javaslatot?

A képviselő-testület a nyilvános ülés napirendjét 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi napirendet állapította meg:

N A P I R E N D 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról
        Száma: 34-222/2010.  
        (Írásbeli előterjesztés alapján)
        Előadó: Nagy Sándor polgármester

           Puskás László alpolgármester

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
         Száma: 34-218/2010.
         (Írásbeli előterjesztés alapján)
         Előadó: Nagy Sándor polgármester

    c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
         Száma: 34-238/2010
         (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással)
          Előadó: Nagy Sándor polgármester és az átruházott hatáskört gyakorló 
                        bizottságok elnökei

2./ Előterjesztés a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés díjairól, valamint alkalmazási 
     feltételeiről szóló 28/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-217/2010.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

3./ Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 30/2004. (XII. 10.) 
    önkormányzati rendelet módosítására
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-216/2010.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

4./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 
      Társulási Megállapodásának elfogadásáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      (Száma: 34-228/2010.)
      Előadó  :   Puskás László alpolgármester
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5./ Előterjesztés a közterületek használatának rendjéről szóló 20/2008. (VII. 25.) 
    önkormányzati rendelet módosításáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-232/2010.)
     Előadó  :   dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

6./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjainak megállapításáról 
    szóló 10/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítására
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-225/2010.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

7./ Előterjesztés az orvosi rendelő felújításához pénzösszeg biztosításáról
       (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással)
       (Száma: 34-236/2010.)
       Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

8./ Előterjesztés működési célú hitelfelvételéhez ingatlanfedezet biztosításáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással)
      (Száma: 34-237/2010.)
      Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

9./ Előterjesztés működési célú hitelfelvételéhez ingatlanfedezet biztosításáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-227/2010.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

10./ Előterjesztés önkormányzati feladatok ellátáshoz szükséges kifizetések finanszírozásáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-235/2010.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

11./ Előterjesztés Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatával kapcsolatos 
       döntésekről
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
       (Száma: 34-234/2010.)
       Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

12./ Előterjesztés „3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás 
      ellátása” tárgyú Kbt. VI. fejezete szerinti általános, egyszerű közbeszerzési eljárás 
      megindításáról, az ajánlattételi felhívásának jóváhagyásáról  
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-229/2010.)
      Előadó  :   Nagy Sándor polgármester
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13./ Előterjesztés „Újfehértó, gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem” tárgyú 
     Kbt. VI. fejezete szerinti általános, egyszerű közbeszerzési eljárás megindításáról, az 
     ajánlattételi felhívás jóváhagyásáról  
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-230/2010.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

14./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 
      Társulási Megállapodásának elfogadásáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      (Száma: 34-228/2010.)
      Előadó  :   Puskás László alpolgármester

15./ Előterjesztés iskola egészségügyi orvosi teendők ellátásáról szóló szerződéskötésről
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      (Száma: 34-231/2010.)
      Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

16./ Előterjesztés pályázat benyújtásáról a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
      Tehetséggondozó Programjában való részvételről
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      (Száma: 34-226/2010.)
      Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

17./ Előterjesztés szerződéskötésről a Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.-vel
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       (Száma: 34-214/2010.)
       Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

18./ Tájékoztató a benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       (Száma: 34-220/2010.)
       Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

19./ Tájékoztató az INNOHÍD Zrt. tevékenységéről
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       (Száma: 34-224/2010.)
       Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

20./ Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk

1. napirendi pont megtárgyalása
1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról
        Száma: 34-222/2010.  
        (Írásbeli előterjesztés alapján)
        Előadó: Nagy Sándor polgármester

           Puskás László alpolgármester

4



Nagy Sándor
A kiküldött  beszámolót  követően  az  azóta  eltelt  időszakra  vonatkozóan  röviden  további 
információkat  szeretnék megosztani  Önökkel.  November  17-én  Tamás  Lászlóval,  az  USE 
vezetőjével tekintettük át a labdarúgás helyzetét, illetve a további finanszírozási és működési 
feltételeket.  Jelen  pillanatban  nem  tudtam  a  szakosztályvezető  részére  részletes,  biztató 
felvilágosítást adni- egyrészt sem a jövő évi finanszírozással kapcsolatban, sem pedig a tárgyi 
feltételek  javítási  lehetőségeiről.  Abban  maradtunk,  hogy  ahogyan  fogjuk  látni  a 
lehetőségeinek, illetve elsősorban az öltözővel kapcsolatos pályázat elbírálásra kerül, akkor 
vissza fogunk térni rá és akkor a testület is fog ezzel a témakörrel találkozni. Ugyanezen a 
napon Debrecenben a Takarékbank Regionális  vezetőjével  folytattam tárgyalást  és  –ennek 
kapcsán Tisztelettel köszöntöm Margittai Sándort, a Takarékszövetkezet képviselőjét, akit az 
elnök Úr azzal bízott meg, mint a számlavezető pénzintézet megbízottja, hogy a Pénzügyi 
Bizottsági,  valamint  a  testületi  ülésen  vegyen részt,  elsősorban azokban a témákban,  ami 
pénzügyi, finanszírozási, működtetésekkel kapcsolatos. A Takarékbank képviselőjével, jegyző 
Úrral  és  a  pénzügyis  kolléganővel  –  egy  újabb  200  millió  forintos  hitelfelvételnek  a 
lehetőségéről folytattunk tárgyalást. November 18-án Budapesten a Belügyminisztériumban, a 
BM  államtitkárának  meghívására  egy  továbbképzésén  vettünk  részt.  Egyrészt  Tállai  Úr 
tájékoztatást  adott  a  közigazgatás  várható  korszerűsítési  kérdéseiről,  az  önkormányzati 
rendszer  korszerűsítés  várható  irányairól,  az  önkormányzatok  főbb  feladatai,  működése, 
hivatalával kapcsolatos- elsősorban polgármesteri hatáskör, jogkörrel kapcsolatosan Bekényi 
József Főosztályvezető Úr adott tájékoztatást.  Amit nagyon vártunk az az önkormányzatok 
gazdálkodására,  polgármester  gazdálkodásával  kapcsolatos  időszerű  kérdésekről  pedig 
Szittáné  Bilanics  Erzsébet  Főosztályvezető  adott  tájékoztatást.  Ezt  követően  a 
katasztrófavédelem,  illetve  az  ORFK  illetékes  munkatársai  szintén  a  polgármester  ezzel 
kapcsolatos feladatairól adott tájékoztatást.  Ezt követően másnap-szombaton- Visegrádon a 
Kisvárosi  Érdekszövetség  tisztújító  közgyűlésén  vettünk  részt.  Megválasztásra  került  az 
elnökség, illetve a Pénzügyi Bizottság. Ha valakit részleteiben érdekel, tudok róla részletes 
felvilágosítást is adni. November 22-én a Raiffaisen Bank illetékes képviselőjével folytattunk 
egyeztetést  a  december  30-én  lejáró  esedékes  váltó  visszafizetés  átütemzés  lehetőségéről, 
hiszen mindenki tudja, hogy december 30-ával a konyhafejlesztéshez kapcsolódóan 44 millió 
forintos váltó visszafizetési kötelezettségünk lesz. Erről részletesen a napirendi pont kapcsán 
el fogom mondani, hogy jelen pillanatban hol tartanak ezek a megbeszélések. Ugyanezen a 
napon- menetközben derült ki, hogy tud fogadni bennünket Bede Úr, illetve Margittai úr a 
Szabolcs Takarék részéről. Egy hosszabb megbeszélést folytattunk általában az önkormányzat 
gazdálkodásához,  hiteleknek  a  visszafizetésének  átütemzésével   és  egyáltalán  az 
önkormányzat  finanszírozhatóságával  kapcsolatos  kérdésekről.  Segítséget  kértünk  abba  az 
irányba, hogy legyenek segítségünkre abban, hogy a Takarékbankkal tudjunk megállapodni az 
újabb működési likvidhitel  felvételéről.  Ugyanezen a napon bizottsági ülések megtartására 
került sor.  Elsősorban a testület elé kerülő anyagokat tárgyaltuk meg. .  november 23-án a 
Közigazgatási Hivatal szervezésében, Nyíregyházán egy újabb képzésén vettem részt, ahol a 
Közigazgatási  Hivatal  munkatársai  elsősorban Dr.  Lakatos  Szabolcs  Főosztályvezető  Úr a 
települési önkormányzatok működésével, a jelenlegi polgármesterek hatáskörével, jogkörével 
a  hivatallal  kapcsolatos  feladataival,  korlátaival  kapcsolatosan  tartott  előadást.  Illetve  sok 
helyen  probléma  a  korábbi  polgármesterekkel,  alpolgármesterekkel  az  elszámolás,  - 
elsősorban munkajogi kérdések- és ezzel kapcsolatosan is kaptunk néhány praktikus tanácsot. 
Ezt  követően a  Magyar  Államkincstár  részéről,  Kovácsné  Elek  Irén  Irodavezető-helyettes 
Asszony  az  önkormányzatok  gazdálkodásának  tapasztalatairól,  jelenlegi,  illetve  jövőbeni 
helyzetéről  adott  tájékoztatást.  Utána  az  egyenlő  bánásmód  hatóság,  tevékenységének  és 
annak tapasztalatairól hallgattunk meg két előadást Dr. Vassné Dr. Kemecsei Hedvig megyei 
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referens és Herczku Tünde irodavezetőtől. Ezekkel a későbbiek során még fogunk találkozni, 
hiszen  az  önkormányzat  esélyegyenlőségi  terv,  illetve program felülvizsgálata  átdolgozása 
vissza kell, hogy kerüljön a testület elé. November 24-én az Energolain Kft. képviselőjével 
találkoztam, - több ajánlat érkezik az önkormányzat számára- itt elsősorban a villamos energia 
beszerzés, földgáz beszerzés tárgyában. Kimondottan ezzel a céggel abban állapodtunk meg, 
hogy az Ő ajánlatuk szerint visszamenőleg 5 évre átvizsgálják az önkormányzat által kifizetett 
villamos-energia  közüzemi  számlákat  és  ha  elszámolási,  pontatlanság,  egyéb  dolog  van 
benne, akkor ennek az érvényesítésében közreműködnek. A ténylegesen elért megtakarítás 30 
%-át kérik abban az esetben, ha ezt az önkormányzat számlájára az illetékes áramszolgáltató 
jóváírta.  Ugyanezen  a  napon  az  ügyfélcentrum  jelenlegi  tulajdonosával,  az  ügyvédjével, 
illegve az önkormányzat részéről jegyző Úr, és az általunk felkért Imre György ügyvéd Úr- 
folytattunk megbeszélést. Itt egyrészt szóba került, hogy az önkormányzat a felszámolónak az 
ingatlanértékesítéssel  kapcsolatos  döntését  megtámadta,  ezt  a  keresetet  a  Megyei  Bíróság 
alaposnak  találta-befogadta.  2011.  január  11-én  kitűzte  az  első  tárgyalási  napot  ezzel 
kapcsolatban.  A másik  kérdés,  a  bérleti  díjjal  volt  kapcsolatos,  hiszen  a  felszámoló  úgy 
értékesítette az ingatlant, hogy a vevő tudomással bírt azzal, hogy élő bérleti szerződés van az 
ingatlanra  vonatkozóan.  Ennek  a  feltételeiről  állapotunk  meg  addig  az  időpontig,  amíg 
jogerősen le nem záródik a bírósági tárgyalás, hiszen mind a két ügyvédnek egységes volt az 
álláspontja, hogy természetesen, ha az önkormányzat használni akarja az ingatlant – köteles a 
bérleti szerződésben korábban megfogalmazott bérleti díjat fizetni. Abban állapodtunk meg, 
hogy a bejegyzés napjától- számla ellenében a tulajdonos fogja megkapni. Miután 2008. óta a 
bérleti  szerződéssel ellentétesen infláció követésre nem került sor, egy 10 %-os bérleti díj 
emelésre  fog  sor  kerülni,  január  1-jétől,  ami  azt  jelenti,  hogy havi  220.000.Ft-ot  fog  az 
önkormányzat fizetni.  Abban maradtunk, ha jogerősen lezárul a per,  leülünk és addigra el 
fogja dönteni az önkormányzat, hogy hosszabb távon igényt tart az ingatlanra, vagy másképp 
fogjuk megoldani ennek az ügyfélcentrumnak a működését. Ezzel kapcsolatban Jegyző Úrral 
többször beszélgettünk, vannak elképzeléseink, természetesen nagyon át kell gondolni, hiszen 
magának a centrumnak a működése- átköltöztetése sem egy „egyszerű történet” Itt elsősorban 
számítástechnikai hátterek átkötése, BM-es vonalak rendezése miatt. Ezzel az üggyel még fog 
a testület találkozni. Végül, még a tegnapi nap folyamán Tamás Lászlónével beszéltük meg a 
SzoSzoK gazdálkodását. Abban maradtunk, hogy a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás Munkaszervezetével közösen fogunk leülni és áttekintjük, hogy 2011-évre 
mi várható ezen a területen. Még két dolog - bizottsági ülésen kapott egy megkeresést jegyző 
Úr, - Leveleki képviselő-társam részéről. Ez arra vonatkozott, hogy vizsgáljuk meg annak a 
lehetőségét,  hogy  a  Kresz  idevonatkozó  szabályai  szerint  az  egyirányú  utcáknál  tegyük 
lehetővé,  hogy  az  egyirányú  forgalommal  szemben  a  kerékpárosok  használhassák  az 
egyirányú utcát. Jegyző Úr írásban megkereste a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Újfehértói 
Rendőr-őrsparancsnokát,  aki  írásban válaszolt.  Ezt  szó szerint  felolvasom,  hogy mindenki 
számára egyértelmű legyen:  

„ A piacot körbevevő körforgalomnál nem javasolom a kiegészítő tábla kihelyezését, mivel az 
eredeti terv alapján az út két oldalán parkoló kialakítására kerül sor. A forgalommal szembeni 
kerékpáros-közlekedés fokozott balesetveszélyt okoz és így jelen ideig már több kerékpáros 
baleset bekövetkezett. A városban lévő többi egyirányú utcánál sem javasolom a kiegészítő 
tábla elhelyezését a fokozott balesetveszély miatt.  Állásfoglalásom alapját az képezi, hogy 
napi  szinten  több  járművezető  is  kéri  az  intézkedést  a  szabálytalanul  közlekedő 
kerékpárosokkal szemben, akik eddig főként figyelmeztetésben részesültek,  azonban mivel 
hatástalanak bizonyult,  ezért az ilyen szabálysértőkkel szemben helyszíni bírság kiszabását 
kezdeményezzük. Sajnos a kerékpárosok nem csak ezt a szabályt nem tartják be, hanem úgy 
viselkednek,  mintha  rájuk  semmi  szabály  nem  vonatkozna.  Ezért  több,  súlyos  baleset 
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bekövetkezett már.

Újfehértó, 2010. november 23. 

         Fekésházi Szabolcs 
Rendőr-őrnagy- őrsparancsnok”

Nyilván írásban is el  fogjuk juttatni képviselő Úrnak és azoknak, akik kíváncsiak erre,  az 
összes alkalmazott jogszabályt nem olvasom fel, amire hivatkozva ezt az állásfoglalást kiadta. 

Végül még egy nagyon komoly várható problémáról kell képviselő-társaimat tájékozatnom, 
arról hogy a mai nap folyamán Bodnár Gáspár a FETIVIZIG Igazgatójának megbízásából két 
munkatársa keresett meg engem, azon túlmenően, hogy minden önkormányzatot megkeresnek 
és a Vízügyi Igazgatóságról egy kis bemutatkozó anyagot hoztak, sokkal prózaibb oka is volt 
a  megkeresésnek.  Ma  már  lehetett  hallani  a  médiában,  hogy  a  legutóbbi  hidrológiai 
vizsgálatok azt mutatják, hogy a 2011. tavaszára várhatóan az utóbbi évtizedek legsúlyosabb 
belvízhelyzete fog bekövetkezni. Ami alól nem lesz kivétel a mi városunk sem. A napokban 
elinduló  csapadék,  illetve  a  téli  csapadék  hatására  meg  fogja  közelíteni  a  talajoknak  a 
víztelítettsége a 90 %-100 %-os szintet. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, hogy külön 
kérték- és nyilván ezzel kapcsolatban a lakosság felé meg fogunk fogalmazni jegyző Úrral 
közösen  egy  felhívást,  ami  egyrészt  a  saját  átereszek,  saját  árkok  és  mindenféle  vízzel 
kapcsolatos  problémák kezelésére  vonatkozik.  Illetve  a  2011.  év vonatkozására  már  most 
kérték,  holnap 12 óráig  rendkívüli  jelentést  kell  küldeni  a  megye  felé  és  ez  kormányzati 
szintre  fog  fölkerülni.  Még  egyszer  mondom,  hogy ez  várhatóan  nem csak  helyi  hanem 
országos  szinten  is  komoly  problémákat  fog  felvetni.  A  nagy  problémánk  az  ,hogy 
amennyiben rövid  időn belül  nem tudunk megállapodni  a  fölöttünk lévő két  településsel- 
elsősorban Hadházzal és Téglással – az onnan akadálytalanul lezúduló tisztított szennyvíz, 
csapadékvíz  lehetetlen  helyzetet  fog  kialakítani  a  városban.  Az  már  biztosan  látszik  a 
számítások alapján, hogy nagyobb ütemben Nyíregyházán keresztül a Császárszállási zsilipen 
keresztül nem tudják leengedni a vizet, hiszen egész nyáron a nyíregyházi Hímes is 1,5 m-es 
talajvízszint emelkedés alatt állt. Illetve Nyíregyháza belterületén is elöntések következnek 
be.  Elsősorban Érpatak miatt.  A lényeg, hogy mindenképpen tavaszra megállapodásra kell 
jutnunk legalább abban,  hogy két-három záportározót a térségben ki kell  alakítani,  hiszen 
fizikailag nincsenek meg azok a művek, amik elvihetnék a településről a csapadék, illetve 
belvizet. Nincs realitása annak, hogy újabb 8-as szintű főfolyás kialakítására kerülne sor. Ez 
az egyetlen egy megoldás maradt,  hogy egyrészt Újfehértón,  de nyílván ugyanígy Téglás, 
illetve Hadház esetében záportározókat kell kialakítani, amely egyenként 500-1000 m3  eseti 
vízvisszatartására lehet alkalmas. Egy dologgal vagyok még adós- ma  délután alpolgármester 
Úr  előkészítésében  aláírtam  azt  a  megállapodást,  amely  alapját  képezi  a  téli  síkosság 
mentesítés, hó-eltolással kapcsolatos feladatok. Remélem, hogy sikerült olyan megállapodást 
kötni,  amely biztosítani  fogja,  -hogy ha nem rendkívüli  helyzettel  állunk szemben-normál 
menetben megoldásokat fogunk találni ezek kezelésére. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi 
ponttal kapcsolatban? 

Puskás László
Az utolsó gondolathoz csak kiegészítésként, leírtuk a beszámolóban, hogy ki volt a nyertes 
ajánlattevő- illik elmondanunk hozzá, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötése 
rajtunk kívülálló okok miatt nem valósulhatott meg. Így a téli síktalanítást Aranyos Zoltán 
egyéni vállalkozó fogja végezni Újfehértón a szerződés alapján
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Tamás Lászlóné
Fekésházi Úrnak a véleménye szakvélemény, hogy el kell fogadni, vagy a lakosság tehet-e ez 
ellen valamit,  mert igen sok panasz érkezik.  Sőt a mi intézményünket is érinti,  egyirányú 
utcában van és dolgozókat is megbüntették, mert jöttek dolgozni. 

Nagy  Sándor
A  Kresz  szabályai  az  Önök  dolgozóira  is  vonatkoznak  és  a  rendőrség  abszolút  nem 
terjeszkedett  túl  a  hatáskörén.  Nyilván  –  Jegyző  Úr  majd  elmondja,  hogy  milyen 
lehetőségeink vannak.  Természetesen  vállalva  annak az  ódiumát,  hogy egy-egy súlyosabb 
baleset, vagy egy halálos baleset bekövetkezése esetén keresni fogják a felelősöket, abból a 
szempontból, hogy miért tették lehetővé, hogy az a helyzet kialakuljon. 

Szilágyi Péter
Én azt gondolom, hogy az,  hogy egyirányú utcán be lehet hajtani a piac környékén lehet 
esetleg fontos, főleg piaci napokon, hiszen ott szoktak inkább bírságolni a rendőrök. Illetve 
hetipiaci  napokon  szoktak  közlekedni  azok  az  idősebb  emberek,  akik  nem ismerik  fel  a 
táblákat sem. Talán esetleg a piac környékére lehetne,  ha egyébként  a hatóságok is  jónak 
látják ezt a megoldást bevezetni. A többi egyirányú utcát én sem tartom helyesnek, mert ha 
egyirányú utca, akkor benne van a nevében, hogy egy irányba lehet közlekedni. Illetve, mint 
közlekedő úgy gondolom, hogy váratlan helyzetben felbukkanó kerékpárosnak nem örülünk 
mi sem, ha vele szembe megyünk egy nagyobb járművel. De a piac környékén talán esetleg 
érdemes lenne megfontolni, abban a körforgalmi részben, illetve ha még a piacnál tartunk – 
oktatókkal beszéltem, akik azt mondják, hogy a piac környékén nem jól vannak kihelyezve 
azok a táblák. Javasolom a Jegyző, illetve a polgármester Úrnak, hogy akár a településünkön 
lévő oktatókat meg kellene keresni és végig kellene járni, Ők szakemberek ebben és átnézni, 
hogy  mi  a  probléma,  mert  ha  ott  baleset  történik,  akkor  nem  lehet  megállapítani  a 
felelősséget- úgy mondják Ők. 

Nagy Sándor
Természetesen a rendőr- őrsparancsnok leírta, hogy milyen közlekedési táblák elhelyezésére 
kellene  nagyon  gyorsan  sort  kerítenünk.  Ez  megközelíti  a  milliós  nagyságrendet,  ezek 
beszerzése, hogy a hatályos Kresz szerinti szabályozás megtörténjen minden út esetében. Erre 
én utasítást adtam, hogy a pénzügyi lehetőségek függvényében folyamatosan történjen meg. 

Dr. Mátyás B. Szabolcs
Nem tudok mást mondani, mint amit polgármester Úr elmondott, hogy ez szabály, a közúti 
táblák  kihelyezése  jegyzői  hatáskör,  én  nem  vállalom  fel  annak  a  felelősségét,  hogy 
ellentmondjak a rendőrség által leírtaknak. Ennek függvényében én nem fogom a kihelyezését 
engedélyezni. A közúti táblák kihelyezése során a rendőrséget mindig bevontuk, bevontuk, 
tehát a  piac környékén is  úgy tudom, hogy volt  egy bejárás és Ők javasoltak mindenféle 
táblának az  irányjelzését  kihelyezni.  Ezért  nem is  gondoljuk,  hogy autó-oktatókat  fogunk 
megkeresni, hanem inkább támaszkodunk a rendőrségre és ha Ők rosszat mondanak, akkor az 
Ő felelősségük legyen. Ezt le is írjuk. 

Nagy Sándor
Zárójelben mondom, hogy a rendőrség és az oktatók is elő szokták venni a Kresz könyvet, és 
ott vitatkoznak,- sőt két oktató is vitatkozik- hogy kinek van igaza ebből a szempontból. 

Gyermánné Szabó Katalin
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A talajvízzel kapcsolatban, tudom, hogy nagy a probléma- hiába beszélünk, meg akármilyen 
írásos anyagot le fognak elénk tenni,  addig,  amíg a belterületről a kanálisok elvezetnék a 
vizet- míg azok nem lesznek rendbe téve, hiába beszélünk róla. Ez csak elmélet marad. Abban 
kellene eljárni, hogy azok ki legyenek tisztítva. Szerintem azok 40 éve tisztességesen nem 
lettek kitisztítva. Azt annak idején azért csinálták, hogy védve legyenek a házak, területek. 
Legalább külterületre el lehetne vezetni. Akkor van igazán nagy gond, amikor családok nem 
tudnak majd hol lakni,  mert  úgy feljön a  talajvíz,  vagy úgy elönti  a házukat.  Ebben már 
tettünk lépést, hiszen olyan helyre nem is ad ki a Hivatal építési engedélyt, ahol belvizes a 
talaj. Nagyon sok fiatal nem is tudja és olyan helyre építkeznek, ahol utána ellehetetlenedik a 
lakhatásuk.  Ebben  lépjünk előre,  -  jelenleg  is  a  Nyírség-  víznek  a  kezelésében  van  ez  a 
kanális, csinálják meg. . 

Nagy Sándor 
A Nyírség-víz  kezelésében  az  ivóvíz  és  szennyvízszolgáltatás  van.  A védművek  kétfelé 
vannak bontva jelen pillanatban az Újfehértón átfolyó összes kanális, csatorna, szivárgó az a 
Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat kezelésében van. Egyébként a Magyar Állam felügyeli. A 
VIII. – IX. számú főfolyás az igazgatóság kezelésébe tartozik. Egyébként ebben az évben 
több  mint  20  km-es  csatornaszakasz  tisztítását  végezte  el  mind  a  Társulat,  mind  az 
igazgatóság. A nagy probléma az, hogy nem tudják leengedni Újfehértóról a vizet, átmeneti 
tározók  nélkül  nem  fog  ez  a  probléma  megoldódni.  Sajnos  azt  kell  mondanom,  hogy 
Újfehértón tavasszal 10 fölött lesz azoknak a lakásoknak a száma, amely belvizessé válik és 
nagyon komoly belvízkárosodásokat fog elérni. 

Levelki József 
Az  egyirányú  utcával  kapcsolatban,  meg  van  a  véleményem  a  kerékpárosok  közlekedési 
moráljáról.  Ennek ellenére vetettem föl  ezt  a  kérdést.  Úgy gondolom, hogy a  rendőrség 
jogalkalmazó,  a  jegyző  Úr  álláspontját  és  döntését  tudomásul  veszem,  de  a  rendőrség 
állásfoglalását  nem  fogadtam  volna  el  ilyen  szempontból.  Azt  gondolom,  hogy  a 
balesetveszélyesség, ami a közúton fenyegeti a városlakókat, az megnyilvánul legalább ilyen 
intenzitással  és  jelentőséggel  a  20-30  cm-es  kátyúk  esetében,  ami  mellett  hónapokig 
elmentünk  és  kerülgettük,  ilyen-olyan  okok  miatt.  Lehetne  sorolni  még  azokat  a  veszély 
forrásokat  sorba,  amelyek  szerintem  generálisan  legalább  akkora  kockázatot  hordoznak 
magukban, felelősség szempontjából is. 

Tóth János
Van-e valami zsilip, amivel a Téglás, Hadházról jövő vizet be tudjuk zárni. 

Nagy Sándor
Nincs.

Tóth János
Ha  tőlünk  nem  folyhat  le,  véleményem  szerint  ezt  ki  kell  építeni,  ha  nem  születik  egy 
záportározó megoldás, akkor ezt el kell zárni, és Hadház, Téglás úgy oldja meg a tisztított 
szennyvizét, ahogy akarja. Ne engedje Újfehértóra, hiszen mi sem engedhetjük tovább. 

Nagy Sándor
Képviselő Úr a javaslatát nem gondolta komolyan, hogy a hatályos jogszabályokkal szembe 
menjen a  város.  A városnak a  lehetősége az,  amit  elmondtam az elején,  le  fogunk ülni  a 
Vízüggyel, és érintett  szervezettel,  hiszen magának a záportározónak a kijelölése sem egy 
egyszerű feladat. Újfehértón az összes vizes –lapos területe NATURA 2000 –es besorolás alatt 
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van, amely még a tulajdonosok számára is nagyon komoly korlátozással jár a napi használat 
során. Nyilván ez egy külön meccs lesz a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal,  hogy 
ezek a NATURA 2000-es területből átmenetileg vizes élőhelyeket tudjunk csinálni. 

Elek László
Eddig is elárasztották a területeket, bejött a területre a temérdek víz- nem NATURA 2000-es 
területre, - nagyon sok helyen az állattartást megnehezítették ezzel. Ezeknek a területeknek a 
tulajdonosával,- mert kérés nélkül árasztották el ezeket a területeket, a rét- legelőből ilyen 
víztározókat  csináltak.  Mit  csinál  ezzel  majd  a  Társulat?  A másik  meg  kéri  a  csatorna- 
hozzájárulási díjat, holott Ő kárt okoz már több éven keresztül. 

Nagy Sándor
Úgy gondolom,  hogy az  Ön  részéről  ez  most  csak  poéma.  A társulati  díjat  a  jegyzőnek 
kötelessége behajtani.  A jelenlegi  Kormányzat  2011.  januártól  eltörölte  ezt  a  fajta  dolgot, 
nyilván meg fogjuk fizetni más formában, azért ne legyen hiú ábrándja. Ha nincs egyéb a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki tudomásul veszi a tájékoztatót?

A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette. 

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
         Száma: 34-218/2010.
         (Írásbeli előterjesztés alapján)
         Előadó: Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
A napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés, észrevétel? Ha 
nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki tudomásul veszi a tájékoztatót? 

A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette. 

    c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
         Száma: 34-238/2010
         (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással)
          Előadó: Nagy Sándor polgármester és az átruházott hatáskört gyakorló 
                        bizottságok elnökei

Nagy Sándor
Kiosztással megkapták a tájékoztatót. Szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés, észrevétel? 
Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki tudomásul veszi a tájékoztatót? 

A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette. 

2. napirendi pont megtárgyalása
2./ Előterjesztés a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés díjairól, valamint alkalmazási 
     feltételeiről szóló 28/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-217/2010.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester
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Nagy Sándor
Kiosztással  megkapták  a  Felügyelő  Bizottság  írásos  véleményét  a  napirendhez.  Szóbeli 
kiegészítésem  nincs.  Az  Ügyrendi  Bizottság  3  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadásra 
javasolja, a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja. Kérdés, 
észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Ha nincs a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki a rendelet-módosítást elfogadja? 

A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta 
meg: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2010. (XI. 26.)

önkormányzati rendelete

a menetrendszerinti helyi  autóbusz-közlekedés díjairól valamint 
alkalmazási feltételeiről szóló 28/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. 
évi  LXXXVII.  törvény  7.  §  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §  (1)  bekezdésben  meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A menetrendszerinti  helyi  autóbusz-közlekedés  díjairól  valamint   alkalmazási  feltételeiről 
szóló 28/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet)  4.§-a  helyébe a 
következő  rendelkezés lép:

„(1)  A menetjegy legmagasabb ára: 144,-Ft/db.

(2) A különleges igényeket kielégítő betűjelzéses helyi autóbuszjáraton (idényjárat, alkalmi 
rendezvényeken közlekedő járat) ha

a)  a  járat  útvonala  az  5  km-t  nem  haladja  meg,  a  viteldíj  megegyezik  az  (1) 
bekezdésben szabályozott viteldíjjal (legmagasabb ár),
b) a járat útvonala az 5 km-t meghaladja, a viteldíj az (1) bekezdésben szabályozott 

viteldíj kétszerese.
(3) A betűjelzéses járaton a bérletjegy és utazási igazolvány nem érvényes.”

2. §

A rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. §.

„(1) A havi bérlet legmagasabb ára :
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                a) Összvonalas havi bérlet egész hónapra /db                              2 280,-Ft
                b)Tanuló és nyugdíjas havi bérlet/db                                             680,-Ft    

(2) Összvonalas félhavi bérlet  legmagasabb ára/db                                   1 488,-Ft
(3) Negyedéves tanuló és nyugdíjas bérlet legmagasabb ára /db                   2 040,-Ft 
(4) Féléves tanuló és nyugdíjas bérlet legmagasabb ára/db                        4 080,-Ft
(5) Éves tanuló és nyugdíjas bérlet legmagasabb ára /db                           8 160,-Ft „

3.§.

(1) Ez a rendelet 2011. január 1- jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti.
(2)  Hatályát  veszti  a  menetrendszerinti  helyi   autóbusz-közlekedés  díjairól  valamint 
alkalmazási feltételeiről szóló 28/2008. (XI.28.) önkormányzati  rendelet módosításáról szóló 
20/2009. (VI.30.) önkormányzati rendelet.

3. napirendi pont megtárgyalása
3./ Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 30/2004. (XII. 10.) 
    önkormányzati rendelet módosítására
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-216/2010.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Köszöntöm Káté Lajost a Részvét Plusz Kegyelet Kft. képviselőjét!

Az  Ügyrendi  Bizottság  2  ellenszavazattal,  1  tartózkodással  nem  támogatja  a 
rendeletmódosítást.  A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal,  1 ellenszavazattal elfogadásra 
javasolja a rendelet módosítását. Szóbeli kiegészítésem annyi, hogy a bizottsági üléseken is az 
látszott, hogy nem teljeskörűen látjuk, hogy miről van szó benne. Egyrészt szeretném felhívni 
a  figyelmet  arra,  hogy  félreérthető  az  Országos  Fogyasztóvédelmi  Egyesületnek  az 
állásfoglalása,  hiszen  ez  nincs  szinkronba  azzal  a  kérelemmel,  melyet  a  Részvét  Plusz 
Kegyelet Kft. ügyvezetője nyújtott be. A Kft. azt írja és teljesen jogosan, hogy 2008. óta még 
az  ÁFA  emelés  kompenzálására  sem  került  sor.  Valószínű,  hogy  a  Fogyasztóvédelmi 
Egyesületnél az okozott zavart, hogy tavalyi évben a rendelet első két pontjára vonatkozóan, 
-ami a sírhely, meg urnahelyre vonatkozik- azokra vonatkozott a díjemelés és így tényleg volt 
2009-ben díjemelés, de ez ezekre vonatkozott. Végül szeretném pontosítani, hogy a rendelet-
tervezet  mellékletében  lévő  temetkezési  helyek  esetében  a  díjtételbevételek  az 
önkormányzatot illetik. Ami a temetkezési szolgáltatatók által fizetett díjak esetében –ez csak 
azokra az esetekre vonatkozik, ha külső temetkezési szolgáltató idejön az újfehértói temetőbe, 
Ő itt elvégzi a temetkezést, akkor ezt neki meg kell fizetnie a közszolgáltatási szerződésben 
üzemeltetett cég részére, aki viszont egy megállapodás keretében elvégzi azokat a temető-
fenntartással  kapcsolatos  feladatokat,  amelyeket  külön  megállapodás  előír  a  számára.  .Az 
önkormányzatnak,  mint  árhatóságnak  arra  nincs  lehetősége,  hogy azt  az  árat  megszabja., 
amely alapján a cég végzi a tényleges temetkezési szolgáltatás tevékenységét a köztemetőben. 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

Szilágyi Péter
Javasolom,  hogy  az  Országos  Fogyasztóvédelmi  hatóságának  lássunk  egy  újabb  írásos 
véleményét. Ha Ők tévedtek, akkor most mi hogyan tudunk itt szavazni, ha az előttünk álló 
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dokumentumok  nem  telejeskörűen  bizonyítják  az  alátámasztását  ennek  a  kérésnek. 
Polgármester Úr elmondta, hogy miről van szó, de az írásban egészen más van. . 

Nagy Sándor
Én  nem  azt  mondtam.  Részben  fedi  a  Fogyasztóvédelmi  Felügyelőségnek  az  írásos 
véleménye a tényleges történéseket. Hiszen a javaslat szerint az 1. számú melléklet 1-2-as 
pontja, azoknak az áremelésére sor került az előző évben, viszont nem került sor a 3. pontban 
szereplő díjtételekre vonatkozóan 2008. óta az változatlan nagyságot képvisel. 
Képviselő Úrnak a felvetésére annyit tudok mondani, hogy szerintem az elmondottak alapján 
vagyunk  olyan  helyzetben,  hogy  döntést  tudunk  hozni.  Azzal  kell  számolni,  -  nyílván  a 
sírhelybevételeket is azért vagyunk muszáj emelni, hiszen záros határidőn belül a jelenlegi 
megnyitott parcellák betelnek. Jövő tavasszal el kell kezdenünk a temető bővítését, amely 
azzal  fog  járni,  hogy  –egyrészt  a  jelenlegi  kerítést  tovább  kell  helyezni-,  másrészt  a 
megnyitásra kerülő parcellákat, vagy teljeskörűen a temetési terv szerint a közlekedő utakkal 
legalább zúzottkő formában megcsináljuk. Alpolgármester Úr jelezte, hogy nagyon gyorsan 
még a jelenleg hátralévő rész esetében is  meg kell  hosszabbítanunk az utakat,  hiszen egy 
csapadékos  időjárás  esetében  körülményes  még  a  koporsónak  a  kivitele  is  ebből  a 
szempontból.  Ha  nincs  egyéb,  a  napirendi  pont  vitáját  lezárom.  Ki  az,  aki  a  rendelet- 
módosítást elfogadja? 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal,  3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadta és az 
alábbi rendeletet alkotta meg: 

. ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2010. (XI. 26.)

önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 
30/2004. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999.  évi  XLIII.  törvény  40.§  (3)  bekezdésében kapott  felhatalmazás  alapján a helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §  (1)  bekezdésben  meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

11. §.

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 30/2004. (XII.10.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §. 

(1) A rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti.
(2)  Hatályát  veszti  a  köztemetőről  és  a  temetkezés  rendjéről  szóló  30/2004.  (XII.10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló  33/2009. (XII.08.) önkormányzati rendelet.
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1. melléklet a 16/2010. (XI. 26.)  önkormányzati rendelethez

Temetkezési díjak

1. A temetési helyek díjai: 

1.1. Sírbolthely díja (60 évre) ÁFA-val:
A B

1 sírbolthely Díj 
2 - 3 személyes sírbolthely 66 000.-Ft
3 - 6 személyes sírbolthely 88 000.-Ft
4 - 9 személyes sírbolthely 110 000.-Ft

1.2. Sírhelyek díja (25 évre) ÁFA-val:
A B

1 sírhely Díj 
2 Egyes felnőtt sírhely 9.900 .- Ft 
3 Kettős felnőtt sírhely 19 250.-Ft
4 Gyermek sírhely (10 éves korig) 2.200.- Ft

1.3. Urnafülke használati díja (10 évre) ÁFA-val:
A B

1 Urnafülke használati díja (10 évre) 6 600.- Ft

2. Temető fenntartási hozzájárulási díj ÁFA-val:
A B

1 Temető fenntartási hozzájárulási díj 1 980.-Ft/nap

3. Temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak  (a szolgáltatás igénybevétele esetén) 

3.1. Hűtési díj ÁFA-val:
A B

1 Hűtési díj Ft/nap 2 950.-Ft

3.2. Ravatalhasználati díj ÁFA-val:
A B

1 Ravatalhasználati díj 4 280.-Ft

3.3. Sírnyitás díja ÁFA-val:
A B

1 Szolgáltatás: Sírnyitás Díj 
2 Felnőtt sírhely 12 510.-Ft
3 Gyermek sírhely 10 010.-Ft
4 Urna földbe temetés 6 260.-Ft

3.4. Hantolás díja ÁFA-val:
A B

1 Szolgáltatás: Hantolás Díj 
2 Felnőtt sírhely 7 680.-Ft
3 Gyermek sírhely 6 140.-Ft
4 Urna földbe temetés 3 840.-Ft
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4. napirendi pont megtárgyalása
4./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 
     Társulási Megállapodásának elfogadásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-228/2010.)
     Előadó  :   Puskás László alpolgármester

Nagy Sándor
Az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolta. Az előterjesztőnek 
szóbeli  kiegészítése nincs. Van-e kérdés, észrevétel,  vélemény? Ha nincs a napirendi pont 
vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja? 

A Képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

178/2010. (XI. 25.) számú

h a t á r o z a t a

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás
Társulási Megállapodásának elfogadásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei  Szilárdhulladék-gazdálkodási  Társulás  Társulási 
Tanácsa által 2010. augusztus 12-én, a 17/2010.(08.12.) számú határozattal elfogadott 
Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei  Szilárdhulladék-gazdálkodási  Társulás Társulási 
Megállapodását a határozat melléklete szerint elfogadja.

2. Felhatalmazza  a  polgármestert  az  egységes  szerkezetű  Társulási  Megállapodás 
aláírására.

                                                                                   Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási 

Rendszer – I. szakasz .elnevezéső, 2004/HU/16/C/PE/004. azonosítási számú 

KA projekt – továbbiakban KA projekt -, valamint a Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyei regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer –II. szakasz 

elnevezéső „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszerek  
fejlesztése” KEOP 1.1.1. és  „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintı 

térségi szintő rekultivációs programok elvégzése” KEOP 7.2.3.0. 
azonosító számú beruházási program megvalósítására létrehozott 

 
 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI 

SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 
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A nagyszámú módosításra tekintettel a 2006. március 06.-án kelt  társulási megállapodás  
helyébe a jelen okiratba foglalt társulási megállapodás lép: 
 
Az alábbi felsorolt települési önkormányzatok képviselı-testületei, a Magyar Köztársaság Alkotmánya 
44/A.§ (1) bekezdés h) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. 
§ (1) bekezdésében, foglaltak, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl 
szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) 16-18. §-ai alapján, a strukturális alapok és a Kohéziós Alap 
felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-
PM együttes rendelet (TNM rendelet) 39/A.§ (1) bek.-e, a régió hulladékgazdálkodási feladatainak 
korszerő, hatékonyabb és célszerőbb megoldása érdekében, a 2007-2013 idıszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 
támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM 
együttes rendelet (MeHVM rendelet) 11.§(2) bekezdés c) pontjában elıírtakra figyelemmel: 
 
A Társulás tagjainak neve, székhelye: 
 

1.  Ajak Nagyközség 4524 Ajak, Ady Endre u. 25. 
2. Anarcs  4546 Anarcs, Kossuth út. 30. 
3. Apagy   4553 Apagy, Kossuth u. 145. 
4. Aranyosapáti  4634 Aranyosapáti, Kossuth u. 43. 
5. Baktalórántháza 4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 8. 
6. Balkány 4233 Balkány, Rákóczi u. 8 
7. Balsa 4468 Balsa, Szabolcsvezér utca 25. 
8. Barabás 4937 Barabás, Árpád út. 7-9. 
9. Bátorliget 4343 Bátorliget, Szabadság tér 1 
10. Benk 4643 Benk, Mándok, Ady E. u. 1. 
11. Beregdaróc 4934 Beregdaróc, Szabadság u. 86/B 
12. Beregsurány 4933 Beregsurány, Rákóczi út 1. 
13. Berkesz 4521 Berkesz, Rákóczi u. 7. 
14. Besenyıd 4557 Besenyıd, Levelek, Rákóczi u. 2. 
15. Beszterec 4488 Beszterec, Kossuth u. 42 
16. Biri 4235 Biri, Kossuth u. 4 
17. Botpalád 4955 Botpalád, Petıfi u. 7/a. 
18. Bököny 4231 Bököny, Kossuth u. 3. 
19. Buj 4483 Buj, Rákóczi u. 1. 
20. Cégénydányád 4732 Cégénydányád, Dózsa Gy. u. 2. 
21. Csaholc 4967 Csaholc, Kossuth u. 41 
22. Csaroda 4844 Csaroda, Beregszászi u. 14/B. 
23. Császló 4973 Császló, Gacsály, Széchenyi u. 25. 
24. Csegöld 4742 Csegöld, Dózsa Gy. u. 4 
25. Csenger 4765 Csenger, Ady E. u. 14. 
26. Csengersima 4743 Csengersima, Kossuth u. 62 
27. Csengerújfalu 4764 Csengerújfalu, Kossuth u. 102. 
28. Darnó 4937 Darnó, Jánkmajtis, Kossuth u. 28 
29. Demecser 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. 
30. Dombrád 4492 Dombrád, Rákóczi u. 36. 
31. Döge 4495 Döge, Virág út. 1 
32. Encsencs 4374 Encsencs, Fı utca 31. 
33. Eperjeske 4646 Eperjeske, Szabadság tér 1. 
34. Érpatak 4245 Érpatak, Béke u. 28 
35. Fábiánháza 4354 Fábiánháza, Kossuth u. 25/A. 
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36. Fehérgyarmat 4900 Fehérgyarmat, Kiss E.u. 2. 
37. Fényeslitke 4621 Fényeslitke, Rákóczi u. 1. 
38. Fülesd 4964 Fülesd, Kis u. 4. 
39. Fülpösdaróc 4753 Fülpösdaróc, Fı u. 16. 
40. Gacsály 4972 Gacsály, Széchenyi u. 25. 
41. Garbolc 4976 Garbolc, Rákóczi u. 46. 
42. Gávavencsellı 4472 Gávavencsellı, Petıfi u. 1. 
43. Géberjén 4754 Géberjén, Móricz Zs. u. 30/A. 
44. Gégény 4517 Gégény, Dombrádi u. 2. 
45. Gelénes 4935 Gelénes, Kossuth u. 13. 
46. Gemzse 4567 Gemzse, Kossuth u. 36 
47. Geszteréd 4232 Geszteréd, Petıfi S. u. 7. 
48. Gulács 4842 Gulács, Rákóczi u. 12. 
49. Gyıröcske 4625 Gyıröcske, Váci u. 28 
50. Gyırtelek 4752 Gyırtelek, Kossuth út. 47. 
51. Gyulaháza 4545 Gyulaháza, Petıfi u. 27. 
52. Gyügye 4733 Gyügye, Fı u. 71. 
53. Gyüre 4813 Gyüre, Árpád út. 22 
54. Hermánszeg 4735 Hermánszeg, Kossuth u. 25. 
55. Hetefejércse 4843 Hetefejércse, Fı u. 11. 
56. Hodász 4334 Hodász, Petıfi u. 6 
57. Ibrány 4484 Ibrány, Hısök tere 3. 
58. Ilk 4566 Ilk, Petıfi u.2. 
59. Jánd 4841 Jánd, Tisza u. 1. 
60. Jánkmajtis 4741 Jánkmajtis, Kossuth u. 28. 
61. Jármi 4337 Jármi, Kossuth u. 41 
62. Jéke 4611 Jéke, Dózsa Gy. u. 15. 
63. Kállósemjén 4324 Kállósemjén, Kossuth út. 112 
64. Kálmánháza 4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út. 71 
65. Kántorjánosi 4335 Kántorjánosi, Kossuth u. 14 
66. Kék 4515 Kék, Kölcsey út. 9. 
67. Kékcse 4494 Kékcse, Fı u. 116 
68. Kemecse 4501 Kemecse, Kossuth út 11 
69. Kérsemjén 4912 Kérsemjén, Úttörı u. 48. 
70. Kisar 4912 Kisar, Tisza u. 6. 
71. Kishódos 4977 Kishódos, Fı u. 81 
72. Kisléta 4325 Kisléta, Debreceni u. 2. 
73. Kisnamény 4737 Kisnamény, Fı u. 94 
74. Kispalád 4956 Kispalád, Fı u. 111 
75. Kisszekeres 4963 Kisszekeres, Kossuth u. 46/a. 
76. Kisvárda 4600 Kisvárda, Szt. László u. 7-11. 
77. Kisvarsány 4811 Kisvarsány, Dózsa Gy. út. 39. 
78. Kocsord 4751 Kocsord, Szt. István út. 13. 
79. Komlódtótfalu 4765 Komlódtótfalu, Kisfaludy út. 30. 
80. Komoró 4622 Komoró, Petıfi S. u. 19. 
81. Kótaj 4482 Kótaj, Szent István u. 13 
82. Kölcse 4965 Kölcse, Dózsa Gy. u. 6. 
83. Kömörı 4943 Kömörı, Kossuth u. 24. 
84. Laskod 4543 Laskod, Kossuth u. 59. 
85. Levelek 4555 Levelek, Rákóczi u. 2. 
86. Lónya 4836 Lónya, Kossuth u. 39 
87. Lövıpetri 4633 Lövıpetri, Petıfi u. 38 
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88. Magosliget 4953 Magosliget, Fı u. 52 
89. Magy 4556 Magy, Hısök tere 4 
90. Mánd 4942 Mánd, Fı u. 8 
91. Mándok 4644 Mándok, Ady E. út.1. 
92. Máriapócs 4326 Máriapócs, Kossuth tér 1 
93. Márokpapi 4932 Márokpapi, Kossuth u. 25. 
94. Mátészalka 4700 Mátészalka, Hısök tere 9. 
95. Mátyus 4835 Mátyus, Petıfi S. u. 2 
96. Méhtelek 4975 Méhtelek, Sport u. 3. 
97. Mérk 4351 Mérk, Hunyadi u. 45 
98. Mezıladány 4641 Mezıladány, Dózsa Gy. u. 29. 
99. Milota 4948 Milota, Vörösmarty út. 104. 
100. Nábrád 4911 Nábrád, Árpád út. 40. 
101. Nagyar 4922 Nagyar, Petıfi u. 3. 
102. Nagycserkesz 4445 Nagycserkesz, Lenin u. 10. 
103. Nagydobos 4823 Nagydobos, Fı u. 129 
104. Nagyecsed 4355 Nagyecsed, Rákóczi u. 14 
105. Nagyhalász 4485 Nagyhalász, Arany J. u. 50. 
106. Nagyhódos 4947 Nagyhódos, Fı u. 28. 
107. Nagykálló 4320 Nagykálló, Somogyi B. u. 5-7 
108. Nagyszekeres 4962 Nagyszekeres, Vasut u. 11 
109. Nagyvarsány 4812 Nagyvarsány, Árpád u. 53. 
110. Napkor 4552 Napkor, Kossuth u. 23. 
111. Nemesborzova 4942 Nemesborzova, Fı u. 33 
112. Nyírbátor 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7 
113. Nyírbéltek 4372 Nyírbéltek, Fı u. 33. 
114. Nyírbogát 4361 Nyírbogát, Béke tér 4. 
115. Nyírbogdány 4511 Nyírbogdány, Kéki u. 2. 
116. Nyírcsaholy 4356 Nyírcsaholy, Szabadság u. 1. 
117. Nyírcsászári 4331 Nyírcsászári, Rákóczi telep 6. 
118. Nyírderzs 4332 Nyírderzs, Báthory út. 13 
119. Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 
120. Nyírgelse 4362 Nyírgelse, Kossuth u. 2 
121. Nyírgyulaj 4311 Nyírgyulaj, Kossuth tér 1 
122. Nyíribrony 4535 Nyíribrony, Fı u. 84 
123. Nyírjákó 4541 Nyírjákó, Szabadság tér 1. 
124. Nyírkarász 4544 Nyírkarász, Fı u. 21. 
125. Nyírkáta 4333 Nyírkáta, Hodászi u. 3. 
126. Nyírkércs 4537 Nyírkércs, Fı út. 96/b. 
127. Nyírlövı 4632 Nyírlövı, Kossuth u. 46. 
128. Nyírlugos 4371 Nyírlugos, Szabadság tér 1. 
129. Nyírmada 4564 Nyírmada, Ady E. út.16 
130. Nyírmeggyes 4722 Nyírmeggyes, Petıfi u. 6 
131. Nyírmihálydi 4364 Nyírmihálydi, Posta krt. 2. 
132. Nyírparasznya 4822 Nyírparasznya, Szabadság út. 23. 
133. Nyírpazony 4531 Nyírpazony, Arany J. u. 14 
134. Nyírpilis 4376 Nyírpilis, Fı u. 22 
135. Nyírtass 4522 Nyírtass, Tass Vezér út. 1 
136. Nyírtelek 4461 Nyírtelek, Petıfi S. u. 28 
137. Nyírtét 4554 Nyírtét, Petıfi S. u. 3. 
138. Nyírtura 4532 Nyírtura, Arany J. u. 14 
139. Nyírvasvári 4341 Nyírvasvári, Báthory út. 4 
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140. Ófehértó 4558 Ófehértó, Alkotmány u. 54. 
141. Olcsva 4826 Olcsva, Kossuth u. 2. 
142. Olcsvaapáti 4914 Olcsvaapáti, Kossuth u. 11. 
143. Ópályi 4821 Ópályi, Rajk L. u. 4. 
144. Ököritófülpös 4755 Ököritófülpös, Kossuth u. 108. 
145. Ömböly 4373 Ömböly, Szabadság tér 10. 
146. İr 4336 İr, Kossuth u. 2. 
147. Panyola 4913 Panyola, Szombathelyi u. 12. 
148. Pap 4631 Pap, Kossuth u. 102. 
149. Papos 4338 Papos, Ságvári E. u. 4. 
150. Paszab 4475 Paszab, Fı u. 9. 
151. Pátroha 4523 Pátroha, Kossuth u. 82. 
152. Pátyod 4766 Pátyod, Kossuth u. 48. 
153. Penészlek 4267 Penészlek, Szabadság tér 5. 
154. Penyige 4941 Penyige, Kossuth utca 31. 
155. Petneháza 4542 Petneháza, Magyar u. 2. 
156. Piricse 4374 Piricse, Petıfi S. u. 11. 
157. Pócspetri 4327 Pócspetri, Pócsi u. 13. 
158. Porcsalma 4761 Porcsalma, Szabadság tér 11. 
159. Pusztadobos 4565 Pusztadobos, Petıfi S. u. 4. 
160. Rakamaz 4465 Rakamaz, Szt. István út. 116 
161. Ramocsaháza 4536 Ramocsaháza, Fı tér 1. 
162. Rápolt 4756 Rápolt, Ady E. u. 2. 
163. Rétközberencs 4525 Rétközberencs, Fı u. 33. 
164. Rohod 4563 Rohod, Kossuth u. 12. 
165. Rozsály 4971 Rozsály, Kossuth u. 21/a. 
166. Sényı 4533 Sényı, Kossuth út. 69. 
167. Sonkád 4954 Sonkád, Kossuth utca 4 
168. Szabolcs 4467 Szabolcs, Petıfi S. u. 36. 
169. Szabolcsbáka 4547 Szabolcsbáka, Kossuth u. 23. 
170. Szabolcsveresmart 4496 Szabolcsveresmart, Kossuth út. 80. 
171. Szakoly 4234 Szakoly, Rákóczi utca 10. 
172. Szamosangyalos 4767 Szamosangyalos, Rákóczi u. 44/A. 
173. Szamosbecs 474 Szamosbecs, Kossuth u. 27. 
174. Szamoskér 4721 Szamoskér, Kossuth u. 161. 
175. Szamossályi 4735 Szamossályi, Kossuth u. 58. 
176. Szamosszeg 4824 Szamosszeg, Bercsényi u. 6. 
177. Szamostatárfalva 4746 Szamostatárfalva, Ady u. 65. 
178. Szamosújlak 4734 Szamosújlak, Petıfi S. u. 51. 
179. Szatmárcseke 4945 Szatmárcseke, Petıfi S. u. 1. 
180. Székely 4534 Székely, Kapitány u. 35. 
181. Szorgalmatos Szorgalmatos, Pacsirta u. 18. 
182. Tákos 4845 Tákos, Kossuth u. 51 
183. Tarpa 4931 Tarpa, Kossuth u. 23. 
184. Terem 4342 Terem, Fı utca 10. 
185. Tiborszállás 4353 Tiborszállás, Dózsa Gy. u. 17. 
186. Tímár 4466 Tímár, Szabadság út. 100. 
187. Tiszaadony 4833 Tiszaadony, Kossuth u. 66 
188. Tiszabecs 4951 Tiszabecs, Rákóczi u. 37. 
189. Tiszabercel 4474 Tiszabercel, Fı u. 40. 
190. Tiszabezdéd 4624 Tiszabezdéd, Kossuth u. 47. 
191. Tiszacsécse 4947 Tiszacsécse, Kossuth út. 95. 
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192. Tiszadada 4455 Tiszadada, Kossuth tér 1. 
193. Tiszadob 4456 Tiszadob, Andrássy u. 37. 
194. Tiszaeszlár 4464 Tiszaeszlár, Rákóczi u. 91. 
195. Tiszakanyár 4493 Tiszakanyár, Dombrádi u. 37. 
196. Tiszakerecseny 4834 Tiszakerecseny, Árpád u. 48. 
197. Tiszakóród 4946 Tiszakóród, Kossuth u. 23. 
198. Tiszalök 4450 Tiszalök, Kossuth u. 67. 
199. Tiszamogyorós 4645 Tiszamogyorós, Szabadság u. 13. 
200. Tiszanagyfalu 4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út. 43. 
201. Tiszarád 4503 Tiszarád, Kossuth u. 51. 
202. Tiszaszalka 4831 Tiszaszalka, Bajcsy-Zs. u. 2. 
203. Tiszaszentmárton 4628 Tiszaszentmárton, Damjanich u. 30. 
204. Tiszatelek 4487 Tiszatelek, Tanács út. 20. 
205. Tiszavasvári 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 
206. Tiszavid 4832 Tiszavid, Rákóczi u. 5. 
207. Tisztaberek 4969 Tisztaberek, Fı u. 6. 
208. Tivadar 4921 Tivadar, Petıfi S. u. 24. 
209. Tornyospálca 4642 Tornyospálca, Rákóczi u. 23. 
210. Tunyogmatolcs 4731 Tunyogmatolcs, Rákóczi u. 103. 
211. Túristvándi 4944 Túristvándi, Móricz Zs. u. 4. 
212. Túrricse 4968 Túrricse, Rákóczi u. 5. 
213. Tuzsér 4623 Tuzsér, Kossuth út. 70. 
214. Tyukod 4762 Tyukod, Árpád u. 33. 
215. Újdombrád 4491 Újdombrád, Fı u. 36 
216. Újfehértó 4244 Újfehértó, Szent István út 10. 
217. Újkenéz 4635 Újkenéz, Petıfi S. u. 56. 
218. Ura 4763 Ura, Kossuth u. 43. 
219. Uszka 4952 Uszka, Fı u. 100. 
220. Vaja 4562 Vaja, Damjanich út. 71. 
221. Vállaj 4351 Vállaj, Szabadság tér 6. 
222. Vámosatya 4936 Vámosatya, Szabadság út. 108. 
223. Vámosoroszi 4966 Vámosoroszi, Petıfi S. u.17. 
224. Vásárosnamény 4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1. 
225. Vasmegyer 4502 Vasmegyer, Kossuth u. 66. 
226. Záhony 4625 Záhony, Ady E. u. 35. 
227. Zajta 4974 Zajta, Kossuth utca 5. 
228. Zsarolyán 4961 Zsarolyán, Fı u. 18. 
229. Zsurk 4627 Zsurk, Dózsa Gy. út. 1. 
230. Szabolcs-Szatmár-Bereg MÖK 4400, Nyíregyháza, Hısök tere 5. 

231. Cigánd 3973 Cigánd Fı utca 80. 

232. Dámóc 3978 Dámóc, Fı út 129. 

233. Kisrozvágy 3965 Kisrozvágy, Petıfi út 3. 

234. Lácacséke 3967 Lácacséke, Fı út 19. 

235. Nagyrozvágy 3965 Nagyrozvágy, Vörös Hadsereg utca 31. 

236. Ricse 3974 Ricse, Ady E. út 5. 

237. Révleányvár 3977 Révleányvár, Fı utca 9. 

238. Semjén 3965 Semjén, Vörös Hadsereg utca 31. 

239. Tiszacsermely 3972 Tiszacsermely, Rákóczi u. 9. 
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240. Tiszakarád 3971 Tiszakarád, Engels utca 13. 

241. Zemplénagárd 3977 Zemplénagárd, Fı utca 9. 

mint a társulás tagjai (együttesen és a továbbiakban, mint Tagok)  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás néven  

költségvetési elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı, önállóan gazdálkodó, önálló jogi 
személyiséggel rendelkezı önkormányzati társulást – a továbbiakban Társulást - hoznak létre és 
biztosítják annak mőködési feltételeit. 

 

PREAMBULUM 
 

E társulási megállapodás megkötésénél Tagok elsısorban az Európai Unió szervei által elfogadott 
vonatkozó közösségi jogszabályokat, a KA/KEOP projekt megvalósításával összefüggı hazai 
jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá az Ötv., a Ttv., az államháztartásról szóló,  
1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (Számv.tv), a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. törvény (Hgt.) és az e törvények végrehajtásával 
kapcsolatos egyéb jogszabályok, illetve a Ptk. rendelkezéseit veszik figyelembe. 

A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkezı önkormányzati társulásukat szabad 
elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös elınyök és az arányos 
teherviselés alapján hozzák létre, a tagok települési önkormányzati feladatainak hatékonyabb, 
célszerőbb megoldására. 
 
A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (továbbiakban 
Társulás) az alapító okiratban felsorolt helyi önkormányzatok részvételével, a 2006. március 06.-án 
kelt alapító okirattal jött létre, a Ttv. 16.§-a alapján. A Társulás költségvetési elıirányzatai felett teljes 
jogkörrel rendelkezı, önállóan gazdálkodó, jogi személyiségő társulás.  
 
Felek megállapítják, hogy a Társulás tag önkormányzatainak önkormányzati feladat-ellátási körébe 
tartozik a településeken az ingatlantulajdonosoknál keletkezı települési szilárd hulladék kezelésére 
hulladékkezelési közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervezése, és fenntartása. E 
kötelezettségük teljesítése érdekében, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális Szilárdhulladék-
gazdálkodási Rendszer – I. szakasz .elnevezéső, 2004/HU/16/C/PE/004. azonosítási számú KA projekt 
– továbbiakban KA projekt –, továbbá  a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális Szilárdhulladék-
gazdálkodási Rendszer – II. szakasz. elnevezéső „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszerek  
fejlesztése”KEOP 1.1.1. és „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintı térségi szintő rekultivációs 
programok elvégzése” KEOP 7.2.3.0. azonosító számú program megvalósítására és a meglévı 
rendszerekkel együtt történı üzemeltetésére hozták létre a Társulást. 
 
A Társulás célja a Társulás mőködési területét átfogó, térségi, regionális hulladékgazdálkodási 
rendszer megvalósítása, mely magában foglalja a szilárd települési hulladék győjtését, válogatását, 
újrahasznosítását, a válogatási maradványanyagok korszerő, az EU szabályozásnak megfelelı lerakón 
való elhelyezését; az ehhez kapcsolódó technikai és technológiai rendszerek kialakítását, az eszközök 
beszerzését, a szükséges beruházások megvalósítását, az illegális hulladéklerakók felszámolását, a 
felhagyott hulladéklerakók rekultivációs munkáit. 
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A tagok, mint önkormányzatok kötelezettséget vállaltak arra, hogy közös környezeti és gazdasági 
érdekeiknek és a Társulás jelen Megállapodásban rögzített céljainak megfelelıen a következı 
feladatokat valósítják meg: 
 

- önálló projekt közös kidolgozása szilárd hulladék regionális kezelésének megoldására, 
- a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok elıteremtése, így 

különösen a KA/KEOP projektben való részvétel, 
- a tagok kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a keletkezı települési szilárd 

hulladékok kezelésére, elhelyezésére a KA/KEOP projekt megvalósulásával kialakított 
rendszert veszik igénybe a közösen kidolgozásra kerülı szerzıdési feltételek szerint, 
mindazon feladatok tekintetében, amelyre a KA/KEOP projekt megvalósulásával 
kialakított rendszer kiterjed, 

- a tagok kötelezettségvállalása a projekt megvalósítása érdekében történı kölcsönös 
együttmőködésre, 

- az érintett térség környezetvédelmi érdekeit, egységes fejlıdését szem elıtt tartva, a 
szerzıdésben foglalt elvek betartása, a rendszer mőködésének aktív tevékenységgel 
történı szolgálata, 

- a nagytérségi rendszer szerepének megismerése, átgondolása és értékelése, a kialakított 
felelısségi rendszer elfogadása, 

- a projekt végrehajtása során a magyarországi hatályos jogszabályi rendelkezések, 
valamint a vonatkozó EU elıírások betartása, különösen a közbeszerzési törvény, és a 
hatósági árszabályozás rendelkezéseire. 

 
A megvalósítandó regionális hulladék-gazdálkodási rendszernek alkalmasnak kell lenni a magas 
technikai és mőszaki infrastrukturális elıírások megvalósítására, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény rendelkezéseire figyelemmel, valamint ennek mőködtetésére és szolgáltatás 
nyújtására a fent meghatározott feltételeknek megfelelıen.  

I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŐKÖDÉSI TERÜLETE 

A Társulás neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 
 
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hısök tere 5.  

Székhely (gesztor) önkormányzat megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Mőködési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe 

Költségvetésének felügyeleti rendje:  A Társulás költségvetési felügyeletét a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Önkormányzat közgyőlése látja el  

II.  A TÁRSULÁS IDİTARTAMA 

A Társulás alapító okiratának kelte: 2006. március 06. 

A Társulás idıtartama: A Társulás határozatlan idıre, de legalább az 
üzemeltetési/közszolgáltatási szerzıdés lejártáig, azaz 2034. december 31. napjáig jött létre.  
 

III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA 

A Ttv. 16-18. §-aiban foglalt rendelkezések alapján a Társulás önálló jogi személy, gazdálkodására – 
külön törvény szerint - a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
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A Társulás a projekt végrehajtása során a társult önkormányzatok, mint a KA/KEOP projekt közös 
kedvezményezettjeinek megbízásából, a projekt lebonyolításáért felelıs projektgazdaként jár el. 

IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS 
HATÁSKÖRÖK 

A Társulás tagjai a Ttv. 20.§ (3) bekezdésére figyelemmel, az Ötv 9. § (3) bekezdésében, illetve 10.§ 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazással élve – az Ötv. 18.§ (1) bekezdése szerinti Szervezeti és 
Mőködési Szabályzataik egyidejő módosításával -, az Ötv. 8.§-ban, illetve a Hgt-ben meghatározott, 
kötelezıen ellátandó települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok közül a Társulásra 
ruházzák át a Társulás célját képezı projekt megvalósításával kapcsolatos alábbi feladat- és 
hatásköröket: 
 
a) közös hulladékkezelési regionális program kidolgozása és megvalósítása, 

b) a hulladékgazdálkodási regionális programhoz kapcsolódó pályázatban való részvétel, 

c) a projekthez kapcsolódó beruházás elıkészítése és megvalósítása, ennek során a szolgáltatások, 
kiviteli munkák és eszközbeszerzések közbeszerzési eljárásának lefolytatása és szerzıdések 
megkötése, 

d) hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása és üzemeltetése illetve arról való gondoskodás, 

e) hulladékgazdálkodási létesítmények, regionális hulladéklerakó létrehozása, közös mőködtetése, 
amely magában foglalja a társulás tagjainak közigazgatási területén a települési hulladék 
szelektív győjtésének megszervezését is,  

 
f) a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 22.§-ban foglalt feladatok – a 

rendeletalkotás kivételével – teljes körő ellátása, ideértve a jelen Társulási Megállapodásban 
meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatban a közszolgáltató kiválasztását és a 
közszolgáltatói szerzıdés megkötését is, 

 
g) a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer – I. 

szakasz .elnevezéső, 2004/HU/16/C/PE/004. azonosítási számú KA projekt – továbbiakban KA 
projekt –, továbbá  a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási 
Rendszer – II. szakasz. elnevezéső „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszerek  
fejlesztése”KEOP 1.1.1. és „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintı térségi szintő 
rekultivációs programok elvégzése” KEOP 7.2.3.0. azonosító számú program megvalósítására 
során a projektgazdai feladatok ellátása. 

V. INTÉZMÉNY, MÁS SZERVEZET KÖZÖS ALAPÍTÁSÁRA, AZ ALAPÍTÓI 
JOGOK GYAKORLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 
A Társulás tagjai –, kizárólag a KA/KEOP projekt keretében létrejövı vagyon mőködtetésével 
összefüggı, az átruházott önkormányzati feladatkörön belül ellátandó települési szilárd 
hulladékkezelési közszolgáltatások ellátása céljából – gazdasági társaság alapítására és vezetıjének 
kinevezésére irányuló hatáskörüket az Ötv. 10.§ (2) bekezdésében foglaltak betartása mellett - a 
Társulásra ruházzák át. E döntésük nem érinti a már meglévı közszolgáltatói szerzıdéseiket, azok 
hatálya változatlan marad.  
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VI. A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA 
 
A Társulás önállóan mőködı és gazdálkodó szervezet, pénzeszközeit a Társulási Tanács által 
meghatározott pénzforgalmi számlavezetıjénél nyitott bankszámlán kezeli, amelyrıl a kimutatást a 
Társulás tagjainak kérelmére köteles bármikor a tagok rendelkezésére bocsátani. 
 
Pénzforgalmi szolgáltató megnevezése: ERSTE Bank Hungary Nyrt . 

Bankszámlaszám:  11600006-00000000-25255180 

A Társulás gazdálkodására az Áht., az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) 
Korm. rendelet (Ámr.) a Számv.tv., továbbá az államháztartás szervezetei beszámolási és 
könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet – továbbiakban Áhsz. – 
elıírásai alkalmazandók. 

A Társulás nevében kötelezettségvállalásra a Társulási Tanács elnöke jogosult.  
 
VI.1. A Társulás mőködésének költségvetési forrása: 
 
A Társulás tagjai a Társulás mőködésének forrásait saját költségvetésükbıl, lakosságszám-arányosan 
biztosítják.  
 
VI.1.1.  A tagsági díj: 
 
A Társulás tagjait képezı települési önkormányzatok tagsági díjat kötelesek fizetni. 
 
A Társulás valamennyi tagja a lakosság aránya szerinti nagyságú tagsági díjat fizet. A tagsági díj 
mértéke egy gazdasági évben a Társulás tagjait képezı önkormányzatonként a lakosság arányában, a 
jelen szerzıdés 4. számú mellékletét képezı számítási mód szerint kerül megállapításra. A tagsági díj 
a Társulás mőködési költségeinek fedezetére szolgál. A gazdasági év megegyezik a rendes naptári 
évvel.  
 
A költségek ismeretében a Társulási Tanács jogosult ettıl eltérı mértékben a tagsági díjat 
megállapítani a társult önkormányzatok képviselı-testületeinek jóváhagyásával. Amennyiben a tagsági 
díj a Társulás mőködési költségeinek fedezetére nem elegendı, a Társulási Tanács a tagdíjat 
megemelheti a társult önkormányzat képviselı-testületének jóváhagyásával.  
 
A Társulásban résztvevı önkormányzati tagok elsı ízben a megalakulást követı 30 napon belül, majd 
évente folyamatosan, minden év március 31-ig kötelesek a tagsági díjat megfizetni. Szerzıdı felek a 
megfizetés módját banki átutalásban határozzák meg.  
 
A társulás tevékenységi körének ellátásához az évenkénti mőködési költséget (tagdíj) költségvetési 
rendeleteikben biztosítják. 
 
VI.1.2 Uniós és belföldi támogatások: 
 
Jelen szerzıdésben meghatározott feladatainak teljesítése érdekében a társulási megállapodás 
preambulumában meghatározott támogatásokat pályázza meg a Társulás, melynek elnyerése esetén az 
teljes egészében a Társulás bevételét képezi, melyet csak a Támogatási Szerzıdésben meghatározott 
célokra használhat fel.  
 
A Társulás bevételét képezi továbbá egyéb belföldi céltámogatás, melyet a Társulás pályázat útján 
nyerhet el.  
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VI.1.3.  Egyéb bevételek: 
 
a.) a társulási célok elérése érdekében kifejtett gazdasági tevékenységbıl származó saját bevételek,  
 
b.) a jogi személyek és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai, 
 
c.)  alapítványoktól és pályázati úton szerzett mőködési és fejlesztési bevételei.  
 
VI.1.4.     A Társulás jogszabályszerő költségvetési mőködésének ellenırzésérıl a Társulás tagjai 5 
tagú bizottság, a pénzügyi bizottság útján gondoskodnak. További szakmai ellenırzésre a Társulási 
Tanács erre szakosodott ellenırt, könyvvizsgálót is felkérhet, amelynek kiválasztására a Társulási 
Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét.   
 
VI.2. A Társulás vagyona: 
 
VI.2.1.    A Társulás vagyona a program megvalósítása és  mőködtetése során szerzett vagyonából és a 
Társulást megilletı vagyoni értékő jogokból áll, amelyek a Társulás céljainak megvalósítását 
szolgálják. 
 
VI.2.2. A KA/KEOP projekt keretében megvalósuló/beszerzésre kerülı vagyon és annak tulajdonjoga: 

A KA/KEOP projekt keretében Tagok létesítmények megvalósítását és eszközök beszerzését tervezik. 
Tagok vállalják, hogy a projekt megvalósítása érdekében biztosítják a KA/KEOP projekttel érintett 
ingatlanok tulajdonjogának, használati jogának a projekt céljainak megfelelı rendezettségét. 

A KA/KEOP projekt keretében megvalósuló, beszerzésre kerülı vagyontárgyak a Társulás saját 
tulajdonába kerülnek, a rekultiválással érintett területek kivételével, melyek a tag önkormányzatok 
tulajdonában maradnak. A Társulás a jelen megállapodás IV. fejezetében meghatározott keretek 
között, önállóan jogosult a tulajdonába kerülı vagyontömeg hasznosítására, a Társulás mőködésének 
idıtartama alatt. A Társulás megszőnése esetén a tagokat a Társulás vagyonából a KA/KEOP 
projekthez biztosított saját forrásuk/lakosságszám-arányosan illeti meg tulajdoni részesedés. Az egyes 
tag önkormányzatokat a Társulás megszőnése esetén megilletı tulajdoni a 6.sz.mellékletben 
meghatározott lakosságszám arányos elv szerint kerül meghatározásra. 
A Társulás a rekultivációs tevékenységhez kapcsolódó beruházási költségeket számviteli 
nyilvántartásában nem aktiválja. 

A rekultivációs projekt megvalósítása során létrejött vagyont (a felmerült költségek, ideértve az 
elıkészítés költségeit is), a projekt lezárását követıen átadja a rekultivációban közvetlenül érintett, 
azaz a tevékenységhez szükséges saját forrást biztosító önkormányzatoknak, akik azt saját számviteli 
nyilvántartásukban, mint az adott területek értékkorrekcióját tartják nyilván és gondoskodnak a 
rekultiváció során a Társulás által vállalt kötelezettségek teljesítésérıl. 

 

VI.3. A KA/KEOP projekt megvalósításának és mőködtetésének finanszírozási forrásai: 
 
A KA projekt keretében Tagok az alábbi létesítmények megvalósítását és eszközök beszerzését 
tervezik: 

-  Nagyecseden, Kisvárdán és Nyíregyházán megvalósuló hulladékártalmatlanító létesítmények és 
a hozzá tartozó gépek, berendezések, építmények 

      - Válogató:  Nyíregyháza 
- Komposztáló: Nagyecsed, Kisvárda 
- Győjtıszigetek: Tagtelepüléseken 300 db 
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A KEOP 1.1.1. projekt keretében a Tagok az alábbi létesítmények megvalósítását és eszközök 
beszerzését tervezik: 

- mechanikai, biológiai kezelımő kialakítása a három hulladékkezelı központban, 
- szelektív győjtési eszközpark (jármővek, edényzet) fejlesztése 

 
A KEOP 2.3.0. projekt keretében a Tagok az alábbi létesítmények megvalósítását és eszközök 
beszerzését tervezik: 
 
- önkormányzati és állami tulajdonban lévı hulladéklerakók rekultivációja, 
 
Egyéb:  
-valamint minden egyéb beszerzés, ami a projektek megvalósításához szükséges. 

A projekt teljes várható bruttó megvalósítási költsége a KA projekt keretében nettó 9-10 Milliárd 
Forint, míg a KEOP 1.1.1. projekt keretében várhatóan  nettó 3-3,5 Milliárd Forint, a KEOP 2.3.0. 
projekt keretében várhatóan nettó 10 Milliárd Forint.  

A projekt részletes leírását a jelen megállapodás 5.sz.melléklete tartalmazza. 

VI.3.1. A beruházás finanszírozása 
A  beruházáshoz szükséges saját erıt fıszabályként a társulás a társult önkormányzatok   közvetlenül 
vagy közvetve lakosságszám-arányosan biztosítják. Amennyiben a rendezetlen tulajdonú 
rekultiválandó területek esetében az érintett önkormányzat a rekultiváció érdekében vállalja a nem 
önkormányzati tulajdonú területre esı önerıt, annak biztosítása kizárólag az érintett önkormányzatot 
terheli. 
 
VI.3.1.1.  A Társulás kizárólagos tulajdonában álló Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Korlátolt 
Felelısségő Társaság (Cg:15-09-071361) a Társulás által megvalósítani tervezett Szabolcs- Szatmár-
Bereg Megyei Regionális Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz, mint projekt 
megvalósításához szükséges önerı megvalósítása céljából 2.000.000.000,- Ft-nak azaz Kétmilliárd 
forintnak megfelelı CHF-ben (svájci frankban) denominált, Észak-Alföldi Környzetgazdálkodási Kft. 
I. kötvény elnevezéső kötvényt bocsátott ki, melyet kizárólag az ERSTE Bank Hungary Nyilvánosan 
Mőködı Részvénytársaság (Cg: 01-10-0410054) jegyzett le.  
 
VI.3.1.2. A Társulás tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy   
 

i. A fenti kötvény futamideje alatt társulási tagságukat folyamatosan fenntartják, a társulási 
tagságot nem mondják fel;  

ii. Arra az esetre, ha az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelısségő Társaság a 
kötvény-kibocsátásból eredı fizetési kötelezettségét valamely tagönkormányzatnak felróható 
okból nem teljesíti, az adott tagönkormányzat vagyoni hozzájárulásával arányos összeg erejéig 
– a többi tagönkormányzattal nem egyetemlegesen – fizetési kötelezettséget vállal az ERSTE 
Bank Hungary Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság javára, 

iii. A megvalósítani tervezett Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Regionális Szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszer projekt keretében felépülı hulladék-kezelı létesítmények üzemeltetési 
jogát legalább a kötvény futamidejére a hatályos jogszabályoknak megfelelıen létrejött 
megállapodás alapján a Társulás kizárólagos tulajdonában álló Észak-Alföldi 
Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelısségő  Társaság részére engedi át.  
Az üzemeltetési/közszolgáltatási szerzıdés a jelen Társulási Megállapodás 7. számú 
melléklete. 

VI.3.1.3. Tagok rögzítik, hogy a KA/KEOP projekt mőködtetésének forrását a Társulás jelen 
megállapodás IV. fejezete szerinti közszolgáltatásokból származó bevétele biztosítja, a KA/KEOP 
projekt CBA-jában becsült díjtételek és a projektbıl származó kalkulált jövedelemtermelı képesség 
szerint. A közszolgáltatási tevékenységbıl származó jövedelem - a projekt fenntartható mőködtetése 
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mellett -, fedezet kell hogy biztosítson a KA/KEOP projekt során megvalósuló/beszerzésre kerülı 
hulladékgazdálkodási eszközrendszer felújítására, újrapótlására, rekonstrukciójára is, a projekt CBA-
jában meghatározott ütemterv szerint. 
 
VI.3.1.4.  Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Hgt-ben és az árak megállapításáról szóló 1990. 
évi LXXXVII.  törvényben  (Ártörvény) meghatározottak szerint a  települési szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltatások legmagasabb árát - helyi rendeletalkotási jogkörükben eljárva - a mindenkor 
hatályos jogszabályi elıírások betartása mellett, a projekt CBA-jával összhangban, a KA/KEOP 
projekt CBA-jában figyelembe vett teljes referencia-idıszakára a Társulási Tanács által 
meghatározandó egységes elvek,  területi díjkiegyenlítési módszer és díjkalkulációs séma/díjképlet 
alapján úgy határozzák meg, hogy az maradéktalanul biztosítsa a közszolgáltató által mőködtetett 
hulladékgazdálkodási rendszer szakszerő és magas színvonalú mőködtetéséhez, karbantartásához, 
újrapótlásához és az indokolt mértékő fejlesztéséhez szükséges források fedezetét.  

VI.3.1.5. A Társulás tag önkormányzatainak képviselı-testületei visszavonhatatlan kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy a Társulási Tanács által részükre elıterjesztett - üzemeltetési/közszolgáltatási 
szerzıdésben rögzítettek szerint készült - közüzemi szolgáltatási díjjavaslatot elfogadják, és mint 
árhatóság, helyi önkormányzati rendeletalkotási jogkörükben eljárva, legkésıbb a tárgyévet megelızı 
év december 15. napjáig rendeletükben közzéteszik. E kötelezettségük megszegése jelen megállapodás 
súlyos megsértésének minısül. A szerzıdésszegéssel összefüggésben a szerzıdésszegı félnél, a 
Társulásnál, vagy a szerzıdésszegésben vétlen félnél felmerülı bármilyen hátrányos 
jogkövetkezményekért a szerzıdésszegı fél teljes körő helytállással tartozik. 
 
VI.3.1.6. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az ıket terhelı fizetési kötelezettségüknek 
határidıben eleget tesznek. Amennyiben a tag önkormányzatok a Társulási Tanács elnökének írásbeli 
értesítésében foglalt határidıre az esedékes önerı vagy egyéb hozzájárulás rendelkezésre bocsátását 
elmulasztják, a Társulás székhely önkormányzata a fizetési határidıt követı 15. naptól a fizetési 
kötelezettséget nem teljesítı önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazás 
alapján beszedési megbízás benyújtására jogosult. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát a 
tagok kötelesek a Társulásnak átadni. 

Felek megállapodnak abban, hogy ha a székhely-önkormányzat nem tesz eleget a Társulás felé vállalt 
fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács új székhely-önkormányzat kijelölésérıl dönthet, 
amelyet egyúttal felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat által a pénzforgalmi 
szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján beszedési megbízást nyújtson be. 

Tagok tudomásul veszik, amennyiben valamely önkormányzat a jelen megállapodásban vállalt fizetési 
kötelezettségeit határidıben és felhívásra nem teljesíti, az esetben a kötelezett késedelembe esik. A 
fizetésre kötelezett a késedelembe esés idıpontjától kezdve a Ptk. 301/A.§-ában írt kamatot köteles 
megfizetni. A kamatfizetési kötelezettség beáll akkor is, ha a kötelezett késedelmét kimenti. 

VII. ÜZEMELTETÉS 
 
VII.1. Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projektnek a pályázatban leírtak és a KA/KEOP 
projekt pénzügyi költséghaszon-elemzése – továbbiakban CBA – elveinek betartása melletti 
üzemeltetésére, az alábbiak szerint: 
 
Tagok a jelen megállapodás IV. fejezetében meghatározott keretek között felhatalmazzák a Társulást 
arra, hogy a KA/KEOP projekt keretében megvalósuló, a Társulás tulajdonába kerülı térségi 
hulladékgazdálkodási rendszer egységes mőködtetése és a kapcsolódó közszolgáltatások ellátása 
érdekében,a  IV. fejezetben meghatározottak szerint alapított gazdálkodó szervezettel a Kbt.2/A.§-
ának elıírásait betartva, megkösse a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdést.  
A felek kijelentik, hogy a közszolgáltatási szerzıdés 2009. december 31. napján az Észak-Alföldi 
Környezetgazdálkodási Kft. közszolgáltatóval aláírásra került.  
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Tekintettel arra, hogy Közszolgáltató a Kbt. 2/A § alapján került kiválasztásra, alvállalkozókat a Kbt. 
rendelkezéseinek figyelembe vételével, közbeszerzési értékhatárt meghaladó alvállalkozói szerzıdések 
esetében csak közbeszerzési eljárás lefolytatását követıen alkalmazhat. 
 
VII.2. A közszolgáltatási szerzıdés keretében ellátandó települési szilárd hulladékkezelési  
közszolgáltatások:  

- az Ötv.-ben és a Hgt-ben meghatározottak szerint, a Társuláshoz mint megrendelıhöz 
tartozó települések közigazgatási területein keletkezı települési szilárd hulladékok 
regionális közszolgáltatás keretében történı teljes körő kezelése, 

- Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatási szerzıdés (7.sz.melléklet) II. 
2. b)-c) pontjában megjelölt és a 4. mellékletben felsorolt létesítmények, eszközök 
tekintetében a tényleges átadás-átvétel napjával,  de legkésıbb a közszolgáltatás 
végzéséhez szükséges hatósági engedélyek jogerıre emelkedésének napján köteles 
megkezdeni.  

- Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatási szerzıdés mellékletben 
meghatározott ütemezés szerint - a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerzıdések 
hatályának megszőnését követıen, de legkésıbb a közszolgáltatás végzéséhez szükséges 
hatósági engedélyek jogerıre emelkedésének napján - köteles megkezdeni.   

 
A rekultivált területek utógondozásáról az érintett önkormányzatok a saját költségvetésük terhére 
gondoskodnak. 
A rekultivációhoz szükséges saját forrást a rekultivációban közvetlenül érintett települési 
önkormányzatok biztosítják, az érintett pályázati konstrukció által elıírt mértékben, melynek 
befizetési ütemét a Társulási Tanács határozza meg. 

 
VII.3.A közszolgáltatási díj képzésére, mértékére vonatkozó elıírások meghatározásánál a Társulás a 
KA/KEOP projekt a CBA- és a jelen megállapodás 7. számú mellékletében foglalt 
díjképzési/díjmegállapítási módszer figyelembe vételével jár el, melyet a közszolgáltatási szerzıdés 
megkötésénél figyelembe vett. 
 
VII.4. A KA/KEOP projektet mőködtetı térségi hulladékkezelı közszolgáltatót együttmőködési 
kötelezettség terheli a projekt területén jelenleg érvényes közszolgáltatói szerzıdéssel rendelkezı és 
már mőködı helyi hulladékkezelési közszolgáltatókkal. Az együttmőködés keretében az egyes 
közszolgáltatókat terhelı kötelezı közszolgáltatási feladatok összehangolt ellátása mellett, a kijelölt 
hulladékkezelı közszolgáltató - kizárólag a helyi közszolgáltatás színvonalas ellátása céljából - 
jogosult KA/KEOP projekt keretében létrejött önkormányzati vagyon eszközrendszerének egyes 
elemeit, díjazás ellenében – a Társulás és a regionális közszolgáltató között létrejött közszolgáltatási 
szerzıdésben tételesen nevesített – helyi közszolgáltatók használatába (bérbe) adni.  
 
VII.5. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a térségi közszolgáltató által alkalmazandó 
közszolgáltatási díj megállapításánál a költségtényezık között figyelembe veszik a kijelölt 
közszolgáltató által a helyi közszolgáltatóktól beszedett és a Társulás részére továbbfizetett 
eszközhasználati (bérleti) díjat. 
 
 

VIII. ELİZETES MEGÁLLAPODÁSOK, KÖVETENDİ ELVEK 
A TÁRSULÁS ÉS TAGJAINAK FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

Jelen társulási megállapodás aláírásával a tagok, mint önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy közös környezeti és gazdasági érdekeiknek megfelelıen, ezen megállapodás keretei között az 
alábbiak szerint mőködnek együtt:: 

VIII.1. Tagok kötelezettséget vállalnak a jelen megállapodás betartására, különös tekintettel a jelen 
megállapodás IV-VI. fejezeteiben rögzített, a Tagokat terhelı kötelezettségek teljesítésére. 
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VIII.2. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen 
együttmőködnek egymással. 

VIII.3. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érintett térség környezetvédelmi érdekeit, 
egységes fejlıdését szem elıtt tartva, a szerzıdésben foglalt elveket betartják, a továbbiakban 
annak érvényesülését nem akadályozzák, a rendszer mőködését aktív tevékenységgel szolgálják, 
közremőködnek a megvalósításban. 

VIII.4. Tagok megismerik, átgondolják és értékelik a regionális hulladékgazdálkodási rendszer 
szerepét, a szerzıdésben megfogalmazott jogokat és kötelezettségeket, elfogadják a kialakított 
felelısségi rendszert. 

VIII.5. Tagok tudomásul veszik, hogy a társulási megállapodás felmondására csak a jelen 
megállapodás XIII. fejezetében meghatározottak szerint van lehetıség. Tagok elfogadják, hogy 
esetleges felmondásuk a Társulás számára jelentıs hátránnyal is járhat, melyért teljes felelısséggel 
tartoznak, és az általános jogelveknek megfelelıen, teljes körően jótállni kötelesek. 

VIII.6. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt végrehajtása során a magyarországi 
hatályos jogszabályi rendelkezések, valamint a vonatkozó EU elıírások szerint járnak el, így 
különösen figyelemmel lesznek a közbeszerzési törvény, a koncessziós törvény, a Hgt. és a 
hatósági árszabályozás rendelkezéseire. 

VIII.7. A társult önkormányzatok átvállalják a fejlesztés közös megvalósításából kiváló 
önkormányzat(ok) saját forrás részének finanszírozását azzal, hogy a kiváló önkormányzattal 
szemben fenntartják a kiválással általa okozott károkért való kártérítési igényüket. 

VIII.8.. Ezen megállapodás elfogadása és aláírása a tagok részérıl egyben kötelezettségvállaló 
elfogadó nyilatkozat is. A társuló önkormányzatok tudomásul veszik, hogy jelen megállapodásban 
foglalt kötelezettségeik teljesítéséért, a támogatást folyósító szervezetek felé egyetemleges és 
korlátlan felelısséggel tartoznak. 

VIII.9. Tagok a saját közvetlen tevékenységük során elıtérbe helyezik jelen megállapodás elveit és 
az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik: a saját hatáskörben történı 
jogszabályalkotás, helyi rendezési tervek, szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár 
módosítás, továbbá minden olyan feladat, mely nélkülözhetetlen a projekt végrehajtásához. 

VIII.10. A Tagok kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósításához szükséges adatok 
szolgáltatására, továbbá a már meglévı üzemeltetési és közszolgáltatási szerzıdéseik rendelkezésre 
bocsátására. E körben a Tagok nem hivatkozhatnak településük érdekeire, mint „üzleti titokra”. 

VIII.11. A Tagok, illetve képviselıik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt 
megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azokat üzleti titokként kötelesek kezelni. 

VIII.12. A Tagok vállalják, hogy az alábbi feladatok elıkészítésében, illetve a szükséges döntések 
meghozatalában a Társulással és a projekt megvalósítását  munkafeladatként végzı Projektirodával 
együttmőködnek: 

VIII.12.1. Szervezeti, gazdasági területen: 

• Amennyiben az szükséges, együttmőködési megállapodások megkötése az érintett települések 
között; 

• A projekt kidolgozásáért felelıs szervezet részére megbízás adása; 
• A mőködtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása; 
• Nemzetközi támogatás pályázati feltételeinek biztosítása; 
• A projekt teljes körő lebonyolítása, ideértve a beruházások teljes pénzügyi,  számviteli és 

adóügyi elszámolását és a tagokkal való belsı elszámolást is; 
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• Lakossági fórumok szervezése, a közösségtájékoztatás (PR) dokumentálása; 
• Pályázati részvételek szervezése, koordinálása; 
• Tervezési, szolgáltatási feladatok pályáztatásának kidolgozása; 
• Beszerzési feladatok (gépek, eszközök) pályáztatásának kidolgozása; 
• Építési feladatok pályáztatásának kidolgozása; 
• A projekt végrehajtáshoz szükséges szerzıdések, megállapodások elıkészítése, adott esetben 

megkötése. 
 

VIII.12.2. Mőszaki területen: 
 

A Társulás feladatainak ellátása során megvalósítandó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerben a projekt megvalósításához szükséges létesítmények 
létrehozását, illetve feladatok teljesítését tőzte ki célul, így különösen: 
 

A KA projekt keretében: 
-  Nagyecseden, Kisvárdán és Nyíregyházán megvalósuló hulladékártalmatlanító 
létesítmények és a hozzá tartozó gépek, berendezések, építmények 
- Válogató:   Nyíregyháza 
- Komposztáló: Nagyecsed, Kisvárda 
- Győjtıszigetek: Tagtelepüléseken 300 db 

 
A KEOP 1.1.1. projekt keretében : 

- mechanikai, biológiai kezelımő kialakítása a három hulladékkezelı központban, 
- szelektív győjtési eszközpark (jármővek, edényzet) fejlesztése 

 
A KEOP 2.3.0.. projekt keretében: 

- önkormányzati és állami tulajdonban lévı hulladéklerakók rekultivációja. 

IX. BELSİ SZERVEZETI RENDSZER 

Tagok jelen Társulási Megállapodás aláírásával egyidejőleg az alábbi szervezeti rendszerben 
állapodnak meg: 

Szervezeti rendszer: 

1. Társulási Tanács 
2. Társulási Tanács Elnöke, 
3. Pénzügyi Bizottság 
4. Projekt Menedzsment Szervezet (Projektiroda) 
6. Szakmai Tanácsadó Testület 
7. Közbeszerzési Bizottság 
 
Tagok elfogadják, hogy a KA/KEOP projekt támogatási kérelmezési eljárásért, valamint a projekt 
végrehajtásáért felelıs szervezetként, azaz projektgazdaként a Társulás jár el.  

A Projektgazda tudomásul veszi, hogy valamennyi – a pályázati projekt elnyerése, illetve 
megvalósítása szempontjából érdeminek minısíthetı, illetve a tagok által megjelölt – kérdésben a 
mindenkor hatályos közösségi és hazai jogszabályokban, a Támogatási Szerzıdésben és a jelen 
megállapodásban foglaltak szerint köteles eljárni és a megtett lépésekrıl utólag a társulási Tagoknak, 
és a Pénzügyi Bizottságnak beszámolni köteles. Azon jognyilatkozatokat, amelyeknek következtében 
a Társulás tagjai számára a Támogatási Szerzıdéstıl eltérı kötelezettségek keletkeznek, csak a 
Társulási Tanács elızetes egyetértésével teheti meg. Ez esetben a Társulási Tanács tagjai 
kötelezettséget vállalnak, hogy az ıket delegáló önkormányzatokat a döntésrıl tájékoztatják. 
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IX.1. Társulási Tanács  

A Ttv. 11. §-a alapján a Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult Tagok 
képviselı-testületei által delegált önkormányzati képviselık, és/vagy polgármesterek összességébıl 
áll. 

Valamennyi tag egy képviselı delegálására jogosult. A Társulás tagja az általa delegált képviselıt 
visszahívhatja. 

A társult önkormányzat szavazati arányát a megállapodás 6.számú melléklete tartalmazza.  

A Társulási Tanács dönt a jelen Társulási Megállapodásban meghatározott és a Társulás tagjai által 
átruházott, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint meghatározott saját feladat- és hatáskörben. 

IX.1.1. A Társulási Tanács feladat- és hatásköre: 
a. a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyetteseinek, a pénzügyi bizottság tagjainak a 

megválasztása, visszahívása, 
b. a mőködési hozzájárulás mértékének megállapítása, 
c. Tagokat terhelı egyéb kötelezettség megállapítása, 
d. döntés a hatáskörbe utalt pénzeszközök felhasználásáról, szükség szerint szakértıi 

vélemények figyelembe vételével, 
e. javaslat Tag kizárására, mely döntéshez a Társulásban résztvevı képviselı-testületek 

mindegyikének minısített többségével hozott határozata szükséges, 
f. javaslat jelen társulási megállapodás módosítására, a döntéshez a Társulásban résztvevı 

képviselı-testületek mindegyikének minısített többségével hozott határozata 
szükségeltetik, 

g. javaslat a Társulás megszőnésének elhatározására, a döntéshez a Társulásban résztvevı 
képviselı-testületek mindegyikének minısített többségével hozott határozata szükséges, 

h. Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása. A költségvetés elsı félévi, és 
éves végrehajtásáról szóló beszámoló; éves mérlegének elfogadása, 

i. az érintett tárcákkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal a támogatási szerzıdések 
megkötése, 

j. a megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok 
meghatározása, 

k. a projekt szerinti célkitőzések megvalósulásának, azok idıarányos állapotának elemzése 
és értékelése, 

l. a Tagok között felmerülı esetleges vitás kérdések megtárgyalása, esetleg állásfoglalás a 
kérdésben, illetve a végrehajtás során felmerülı problémák körében, 

m. a Támogatási Szerzıdés elfogadása, annak módosítása, 
n. Alapítói/tulajdonosi jogok – az Áht 95/A.§, 100/N.§-ainak betartása melletti – gyakorlása 

a KA/KEOP projekt eredményeként létrejövı vagyon üzemeltetését ellátó egyszemélyes 

Társulás 
Projektgazda 

Társulási Tanács 
(döntéshozó szerv) 

Pénzügyi Bizottság 
(belsı ellenırzı 
szerv) 

Projektiroda 
(projekt-
menedzsment) 
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gazdasági társaság vonatkozásában; a települési szilárd hulladék regionális szintő 
ellátására irányuló hulladékkezelési közszolgáltatási szerzıdés megkötése és a szerzıdés 
teljesítésének ellenırzése, 

o. döntés minden olyan - a program célok megvalósításán kívüli – jogügylet megkötésérıl, 
amelyben a Társulás 250.000.000,-Ft-ot, azaz Kettıszázötvenmillió Forintot meghaladó 
mértékben vállal pénzügyi kötelezettséget,  

p. A jelen megállapodás IV. fejezetében meghatározott, átruházott önkormányzati 
feladatokkal kapcsolatos illetve az átruházott hatáskörbe tartozó döntések meghozatala.  

q. a Társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezet alapítása, megszőntetése, vezetı 
tisztségviselıjének megválasztása, visszahívása; ezen gazdálkodó szervezet üzleti 
tervének, éves beszámolójának elfogadása.  

 
 

IX.1.2. A Társulási Tanács mőködése: 

A Társulási Tanács megalakultnak tekinthetı, ha a tagönkormányzatok képviselı-testületeinek 
mindegyike jóváhagyta a társulási megállapodást, megválasztotta képviselıjét, és a Társulási Tanács 
alakuló ülése kimondta megalakulását. 

A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal össze kell hívni, mely 
alkalmak közül elsı alkalommal minden év március 31-ig kell összehívni. A Tanács ülését össze kell 
hívni, ha a Tanács hatáskörébe tartozó kérdésekben kell dönteni, ha azt bármely Tag a napirend 
egyidejő megjelölésével indítványozza, illetve ha a törvényességi ellenırzési jogkörében eljárva azt az 
illetékes Közigazgatási Hivatal kezdeményezi. 

A Tanács üléseinek összehívása és a napirend kialakítása az elnök feladata, de a napirend 
összeállításában a Tanács bármely tagjának indítványtételi joga van. 

A Tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze írásban, az ülés napját 
megelızıen legalább 15 nappal korábban. Sürgıs esetben ennél rövidebb idı is lehetséges, de csak a 
tagok megfelelı értesítése mellett. 
 
A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkezı képviselık, vagy azok 
szabályszerően meghatalmazott helyettes-képviselıje által képviselt szavazatok több mint fele az 
ülésen jelen van.  

Határozatképtelenség esetén az eredeti idıpontot követı 8 napon túli, de 30 napon belüli idıpontra 
kell az újabb ülést összehívni. 

A Társulás Tagja eseti jelleggel egy alkalomra szólóan közokiratban vagy teljes bizonyító erejő 
magánokiratba foglalt meghatalmazást adhat az általa delegált képviselı helyettesítésére, mely 
meghatalmazás hatálya a határozatképtelenség miatt megismételt ülésre is kiterjed. 

A Társulási tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértık vagy egyéb személyek meghívását. 
Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal 
nem rendelkeznek. 

Az ülésen a határozati javaslatról nyílt szavazással, a szavazati arányok megállapításával döntenek. 
A Tanács határozatait az Ötv.15.§-ában meghatározott szabályok szerint hozza.  

A Társulási Tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelezı érvényőek. A Társulási Tanács 
tagjai a Társulási Tanácsban hozott döntésekrıl kötelesek 30 napon belül írásban (elektronikus, vagy 
postai úton) tájékoztatni az ıket delegáló önkormányzatokat. 
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A Tanács ülésérıl jegyzıkönyvet és jelenléti ívet kell készíteni. A jegyzıkönyv tartalmazza az ülésen 
résztvevı képviselık és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a 
szavazás számszerő eredményét és a hozott határozatokat. A jegyzıkönyvre a képviselı-testületek 
ülésérıl szóló jegyzıkönyv szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a jegyzıkönyvet a 
Társulási Tanács elnöke és a Tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzıkönyvet az ülést 
követı 15 napon belül az elnök megküldi a társulás székhelye szerinti Közigazgatási Hivatalnak. 

 

IX.1.3. A Társulási Tanács elnöke 

 
A Társulási Tanács Elnökét és 3 elnökhelyettesét a Társulási Tanács tagjai sorából 2/3-os többségi 
szavazással választja meg határozott idıre. 
 
Az elnök, az elnök-helyettesek megbízatása önkormányzati képviselıi tisztségük betöltéséig áll fenn.  

A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében: 

a. képviseli a Társulást és a projektet harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más 
hatóságok elıtt, 

b. összehívja a Társulási Tanács üléseit, összeállítja az ülések napirendjét, 
c. gondoskodik a Társulás éves mérlegének, vagyonkimutatásának, költségvetésének, éves 

beszámolójának elkészítésérıl, 
d. a Társulás mérlegét Tagok számára hozzáférhetıvé teszi, 
e. évente legalább egy alkalommal jelentést készít a Társulási Tanács részére a Társulás 

mőködésérıl, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról, 
f. ellátja mindazon feladatokat, melyet a társulási megállapodás, illetve a Társulási Tanács 

számára elıírt, 
g. a Támogatási Szerzıdést és az egyéb szerzıdéseket, valamint azok módosításait a Társulás 

nevében aláírja, 
h. bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, illetve képviselıik, a hatóságok, 

közremőködı szervek, személyek felé, beszámoltathatja a Társulásban közremőködı bármely 
érdekeltet, 

i. képviseli a Társulást a közbeszerzési eljárás folyamatában a KSz és a Közbeszerzések Tanácsa 
felé. Aláírja a KA/KEOP projekt keretében a közbeszerzési pályázatokon nyertes cégekkel 
kötendı szerzıdéseket. 

Az elnök Társulással összefüggı feladatai megvalósításához –a közbeszerzési szabályok betartása 
mellett – jogosult szakértık igénybevételére, valamint segítı szervezet igénybevételére a Társulás 
költségén. Az elnök tevékenységét segítı szervezet azonos a Projektirodával. 

A Társulás elnöke a tıle elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségének megszegésével 
okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel.  

Az elnöki megbízatása megszőnik: 
- önkormányzati képviselıi/ polgármesteri tisztségének megszőnésével, 
- az ıt delegáló önkormányzat által történı visszahívással, 
- a Társulási Tanács által történı visszahívással, 
- lemondással, 
- elhalálozással. 

Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával járó 
feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a Társulási Tanács ülését 
összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az elnökhelyettesi 
megbízatás nem szőnik meg. 
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A Társulás elnökhelyetteseinek megbízatási idıtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések 
irányadóak. 

A Társulás elnökhelyettesei az elnök munkáját segítik, illetve akadályoztatásuk esetén – a Társulás 
Szervezeti és Mőködési Szabályzata által meghatározott helyettesítési rendben – teljes jogkörrel 
helyettesítik a X. fejezetben foglaltak szerint. 
 
IX.2. Projekt-menedzsment szervezet ( Projektiroda) 
 
A Társulási Tanács a KA/KEOP projekt megvalósításához szükséges operatív feladatok ellátása 
céljából projektmenedzsment szervezetet, azaz Projektirodát köteles mőködtetni. A Projektiroda 
összetételére és mőködésére a KA/KEOP projekt részletes megvalósíthatósági tanulmányához 
közzétett útmutatóban leírtakat kell alkalmazni.  
A Társulás tagjai felhatalmazták a Társulás Elnökét, hogy szerzıdést kössön a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.-vel a Társulás 
által megvalósítani kívánt programból eredı támogatási és finanszírozási kötelezettségek fennálltáig a 
projektirodai feladatok ellátására azzal, hogy  a támogatási és a finanszírozási kötelezettségek 
megszőntét követıen az esetleges további együttmőködés tárgyában a Társulás Elnöke köteles a 
Társulási Tanács döntését kérni. A projektirodai feladatokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. látja el. 

A Projektiroda mőködésének, és minden egyéb más, a KA/KEOP projekthez kapcsolódó 
munkaszervezési feladatok fedezetéül kizárólag a Tagok által az un. elıkészítési költség címén, 
mőködési célú pénzeszközátadás formájában realizált befizetett összeg és annak bármilyen jellegő 
hozadékai, illetve ezen összegeken túlmenıen e célra különbözı pályázati alapokon nyert és egyéb 
más pénzeszköz szolgál. 

A Projektiroda éves feladattervét és az éves mőködésének költségeit a pénzügyi bizottság elızetes 
véleménye figyelembevételével a Társulási Tanács hagyja jóvá. 

A Projektiroda mőködését a Társulási Tanács és a Pénzügyi Bizottság jogosult ellenırizni. 

A Társulás biztosítja a projekt keretében született összes dokumentum megırzését a projekt lezárását 
követı 10 évig. 

A Projektiroda vezetıje felelıs a projekt végrehajtásáért, elırehaladásáért. Aláírási, 
kötelezettségvállalási jogköre nem terjedhet túl a megbízásában megadott kereteken. 
 
IX.3. Pénzügyi Bizottság 
 
 A Társulási Tanács az Elnök elıterjesztése alapján háromévente 5 tagú Pénzügyi Bizottságot választ. 
 
A Pénzügyi Bizottság gondoskodik a Társulás jogszabályszerő költségvetési mőködésének 
ellenırzésérıl. 

A pénzügyi bizottság feladat és hatásköre: 
• a Társulás gazdálkodásának ellenırzése, melynek során jogosult a Társulás könyveibe betekinteni, 

a Társulás pénztárát, áruállományát, szerzıdéseit és bankszámláját megvizsgálni.  
• a Projektiroda munkájának ellenırzése, 
• az ütemezett kivitelezés és pénzfelhasználás ellenırzése, 
• a tagok elé terjesztendı jelentések, beszámolók vizsgálata, a vizsgálat eredményérıl beszámoló 

készítése, 
• a tagok tájékoztatásának vizsgálata, 
• a projekt bármely résztvevıjétıl felvilágosítás, tájékoztatás kérése. 
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A Pénzügyi bizottság tagjainak visszahívása, vagy az új tagok választása esetén az új tagok 
megbízatása a Pénzügyi Bizottság eredeti megbízatásának az idıpontjáig szól.  
 
A Pénzügyi Bizottság köteles a Társulási Tanács haladéktalan összehívását kezdeményezni, ha 
jogszabályba, Társulási szerzıdésbe ütközı, vagy a Társulás érdekeit sértı intézkedést, mulasztást 
tapasztal.  
 
A Pénzügyi Bizottság tagja nem lehet az Elnök, valamint az Elnökhelyettesek.  
 
A Társult önkormányzatok 10 %-ának indítványára a Pénzügyi Bizottság köteles az indítványban 
meghatározott ellenırzést lefolytatni.  

A pénzügyi bizottság üléseirıl jegyzıkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, valamint a 
jegyzıkönyvvezetı ír alá. 

A pénzügyi bizottság eljárásának részletes rendjét a Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzata 
tartalmazza. 
 
IX.4. Szakmai Tanácsadó Testület 
 
A Társulás a jelen Megállapodásban meghatározásra került feladatainak teljesítése érdekében tizenkét 
tagból álló Szakmai Tanácsadó Testületet hoz létre, melynek tagjait az Elnök elıterjesztése alapján a 
Társulási Tanács választja meg három évre. 
A Szakmai Tanácsadó Testület tagjának lemondása, visszahívása vagy új tag megválasztása esetén, az 
új tag megbízatása a Szakmai Tanácsadó Testület eredeti megbízatásának idıtartamáig tart. 
A Társulási Tanács, valamint az Elnök és Elnökhelyettesek a Társulás mőködése során felmerülı, és 
általuk lényegesnek minısített szakmai kérdés megvitatása érdekében a Szakmai Tanácsadó 
Testülethez fordul. 
 
IX.5. Közbeszerzési Bizottság 
 
A Társulás a jelen Megállapodásban foglalt feladatainak megvalósítása során lefolytatásra kerülı 
közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos véleményezési és konzultációs feladatok ellátására öt fıbıl álló 
Közbeszerzési Bizottságot hoz létre. 
A Közbeszerzési Bizottság tagjait az Elnök elıterjesztése alapján a Társulási Tanács választja meg 
három évre terjedı idıtartamra. 
A Közbeszerzési Bizottság tagjának lemondása, visszahívása vagy új tag megválasztása esetén, az új 
tag megbízatása a Közbeszerzési Bizottság eredeti megbízatásának idıtartamáig tart.  
A Közbeszerzési Bizottság mőködésére vonatkozó részletes szabályokat a Társulás közbeszerzési 
szabályzata tartalmazza. 

X. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE 
 

A Társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok elıtt általános képviseleti 
jogkörrel felruházva – a IX.1.3. pontban foglaltak szerint – az elnök képviseli. Az elnök 
akadályoztatása esetén a Társulás képviseletére a Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatában 
meghatározott helyettesítési rend szerint elnökhelyettes jogosult. 

A Társulást az elnök önállóan képviseli. A Társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy 
kézzel elıírt, elınyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök teljes nevét önállóan írja alá. 

Az eredeti iratról, okiratról készült tömegesen jelentkezı másolatok hitelesítése oly módon történik, 
hogy 5 példány jegyzése e fejezet 2. bekezdésben foglaltak szerint, míg további példányai 



 21 

vonatkozásában a géppel, vagy kézzel elıírt, elınyomott vagy nyomtatott társulási név alatt az elnök 
teljes nevét aláírás-bélyegzıvel írja alá, majd a másolati példányú iratot, okiratot az aláírás-bélyegzı 
mellett a társulás pecsétjével kell ellátni. 
Az e bekezdés szerinti aláírás-bélyegzıvel történı hitelesítés részletes eljárási rendjét és az aláírás-
bélyegzı használatának szabályait az önkormányzati társulás Szervezeti- és Mőködési Szabályzata 
tartalmazza. 

XI. A TÁRSULÁS ELLENİRZÉSI RENDJE 

A Társulás tagjai a Társulás mőködését – a Társulási Megállapodásban meghatározottak szerint – 
célszerőségi és gazdasági szempontból jogosultak ellenırizni. 

A polgármester vagy – felkérésre – az általa kijelölt személy évente legalább egyszer a képviselı-
testületének beszámol a Társulás tevékenységérıl, pénzügyi helyzetérıl, a társulási cél 
megvalósulásáról. A Társulási Tanács tagjai képviselı-testületeiknek beszámolnak a társulási 
tanácsban végzett tevékenységükrıl. 

A Társulás tagja az általa választott képviselıt visszahívhatja. 

XII. A TÁRSULÁSBAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLY ALKALMAZÁSÁNAK 
FELTÉTELEI 

 
A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény az irányadó. 
 
A Társulás alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulás elnöke jogosult. 

XIII. A TAGSÁGI JOGVISZONY 

Tagok e társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával kötelezettséget vállalnak arra 
vonatkozóan, hogy elfogadják a felmondással, illetve kizárással összefüggı felelısségi szabályokat. 

XIII.1. A megállapodás felmondása 

Tekintettel arra, hogy a Társulás határozott cél megvalósítására jött létre, a tagok a beruházás 
megvalósítása érdekében önként vállalják, hogy a törvényben biztosított felmondási jogukkal csak 
tényleges és alapos indokok alapján, a Társulási Tanáccsal, a törvényességi felügyeletet ellátó szervvel 
és a KA/KEOP Közremőködı Szervezettel történt egyeztetést követıen élnek. 
 
Amennyiben a tag tagságát – a jelen társulási megállapodásban írtak ellenére – az Észak-Alföldi 
Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelısségő Társaság által kibocsátott Észak- Alföldi 
Környezetgazdálkodási Kft. I. kötvény futamideje alatt felmondja, akkor a tag Társulásból történı 
kilépése hatálybalépésének feltétele, hogy a kilépı tag tagsági jogviszonya megszőnésének napján a 
Társulás (vagy a kötvény kibocsátó) fennálló tartozásából a tagra a Társulás javára teljesített vagyoni 
hozzájárulásával arányos rész vonatkozásában az Erste Bank Hungary Nyrt.-vel elszámolt. 

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerzıdés aláírását követı három évig, és amennyiben 
a KA/KEOP projekt beruházási I. szakasz jelen szerzıdés aláírását követı három éven belül 
megkezdıdik, a teljes beruházás lezárásáig a társulási jogviszonyt nem mondják fel.  
Amennyiben a beruházás jelen szerzıdés aláírásától számított három éven belül nem kezdıdik meg, 
úgy a tagok a három éves határidı letelte után, ebbıl az okból is élhetnek felmondási jogukkal. 
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A Ttv. 4. § (2) bekezdése alapján a felmondásról szóló minısített többséggel hozott döntést a 
képviselı-testület legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a Társulás tagjaival 
közölni. Felmondó Tag a felmondásról szóló döntése meghozatalakor köteles figyelembe venni a 
támogatási szerzıdésben foglaltakat. 

A társulási jogviszony év közbeni felmondásához a Társulásban részt vevı képviselı-testületek 
mindegyikének minısített többséggel hozott határozata szükséges. Tagok a beruházás megvalósítása 
érdekében önként vállalják, hogy év közbeni felmondási jogukkal csak kivételesen, tényleges és 
alapos indok alapján, a Társulási Tanáccsal, a törvényességi ellenırzést ellátó szervvel és a KA/KEOP 
Közremőködı Szervezettel történt egyeztetést követıen élnek. A felmondást elhatározó döntés 
meghozatalára és a tagokkal való közlésére a fenti szabályok az irányadók. 

Tagok tudomásul veszik, hogy a Társulásból kiváló tag által befizetendı önrész teljes összege a 
Társulás velük szembeni jogszerő követelése, melyet a Társulás minden esetben érvényesíteni fog. 

Felmondó tag tudomásul veszi, hogy a projekt megvalósítása érdekében általa fizetett elıkészítési 
költséget, valamint az önrészt nem követelheti vissza a Társulástól. 

A felmondó tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint felmondásával a 
Társulásnak okozott kár teljes körő megtérítésére. Ezen kártérítési felelısséget Tagok szorosan 
értelmezik, ezért valamennyi, a felmondással összefüggı kárra vonatkoztatják. 

Tag általi felmondás esetén a Társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának 
megfelelıen, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a Társulást terhelı kötelezettségeket is.  
A Társulás megállapodásának felmondása esetén a Társulás tagja által a Társulásba bevitt vagyonnal 
el kell számolni. A KA/KEOP projekt keretében megvalósult vagyontárgy társulás tagja részére 
történı kiadását négy évre el lehet halasztani, ha annak természetben történı kiadása veszélyeztetné a 
Társulás kötelezı feladatának ellátását. Ebben az esetben a Társulás kivált tagját - a Társulással kötött 
szerzıdés alapján - használati díj illeti meg.  
 

XIII.2. Tagi kizárás 

Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségét megszegi, illetve 
elmulasztja, az elnök köteles a tagot kétszer, írásban, megfelelı határidı tőzésével felhívni a 
teljesítésre. 

Ha a tag a felhívás ellenére – a közölt határidın belül – sem tesz eleget a jelen megállapodásban 
rögzített kötelezettségeinek, a tagok több mint fele minısített többséggel hozott határozatával a naptári 
év utolsó napjával kizárható a Társulásból.  

Különösen ilyen kötelezettségszegésnek minısül a mőködési hozzájárulás megfizetésének 
elmulasztása inkasszó eredménytelensége esetén, illetve a jelen megállapodás VI-VII. fejezetében 
vállalt kötelezettségek megszegése. 

A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás jogkövetkezményeivel, azaz ebben az 
esetben sem mentesül a tag a kártérítési és egyéb kötelezettsége alól. 
 
XIII.3. Tagfelvétel 
 
A Társuláshoz kizárólag hulladékkezelés és környezetvédelmi feladatok ellátása céljából olyan 
megyei, avagy megyehatáron túli önkormányzat képviselı testülete csatlakozhat, amely a jelen 
társulási megállapodást magára nézve teljes mértékben kötelezınek ismeri el, és amellyel a mőszaki 
kapcsolat már jelenleg is fennáll vagy kialakítható.  
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A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselı-testületének 
minısített többséggel hozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület a jelen 
társulási megállapodás rendelkezéseit magára nézve teljes egészében kötelezıen ismeri el, elfogadja a 
Társulás céljait, továbbá a feladatok megvalósításához ráesı költségvetési hozzájárulást biztosítja. 

A Társuláshoz történı csatlakozáshoz szükséges a Társulásban részt vevı valamennyi 
tagönkormányzat képviselı-testületének minısített többséggel hozott határozata és a KA/KEOP 
projekt esetében a KA/KEOP Irányító Hatóság elızetes írásbeli hozzájárulása. 

XIV. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA, A TÁRSULÁS MEGSZŐNÉSE 

A jelen megállapodás hatálya a jelen megállapodás IV. fejeztében meghatározott, a társulásra 
átruházott önkormányzati feladat- és hatáskörökre terjed ki. 

Jelen megállapodás a minden Tag által történı aláírásának napján, ha ez nem egy idıben történik, a 
legkésıbbi aláírás napján lép hatályba. 

A Társulás megszőnik a társulásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezésekben 
foglaltak szerint. 

A Társulás megszőnése esetén a tagok a megszőnés idıpontjával bezáróan egymással elszámolni 
kötelesek. 

A Társulás megszőnése esetén a kötelezettségek teljesítése után fennmaradó vagyon a Társulás tagjait 
vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. 

A Társulás megszőnése esetén a Társulás kötelezettségeiért a tagok a vagyoni hozzájárulásuk 
arányában tartoznak felelısséggel. 

XV. NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA 

Tagok kötelezettséget vállalnak közvetlenül, továbbá saját szervezeteik útján, illetve a civil 
szervezetek bevonásával a teljes körő lakossági tájékoztatásra. Ezen tájékoztatás keretében a kötelmi 
jogi jellegen túlmenıen, fel kell hívniuk a lakosság figyelmét a környezetvédelmi feladatokra, a 
jogszabályi elıírásokra, valamint információt kell szolgáltatniuk a szerzıdés céljául szolgáló 
beruházás elınyeirıl. 

Tagok a teljes pályázati és beruházási idıszakra vonatkozóan rendszeres és folyamatos tájékoztatást 
nyújtanak településeik polgárai számára olyan formában, amely alkalmas arra, hogy a tájékoztatás 
eljusson valamennyi érintetthez (pl. települési lakossági fórumok szervezése, írott és elektronikus sajtó 
igénybevétele, helyi kiadvány megjelentetése). 

Fentiek mellett a tagok által jelen Társulási megállapodás keretében kiépítésre kerülı szervezeti 
rendszernek is kötelezettsége a lakossági tájékoztatást szolgáló munkálatok elısegítése, szervezése. A 
Társulás nemcsak az írott és elektronikus média tájékoztatására kötelezett, hanem arra is, hogy a 
projekttel kapcsolatos valamennyi információ a tagokhoz, illetve azok hivatali szervezetén keresztül a 
lakossághoz eljusson. 

A Társulásnak folyamatosan törekednie kell az országos és a regionális hatósági, valamint a civil 
szervezetek tájékoztatása során a beruházás elfogadtatására, ezáltal mőködése biztonságának 
megırzésére is. 
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XVI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Jelen társulási megállapodás alapján az egyes tagok jogosultak – külön megállapodás alapján – más, 
gazdaságilag nehéz helyzetben lévı tag helyett és nevében pénzügyi teljesítést eszközölni, utólagos 
elszámolás mellett. Ez a pénzügyi átvállalás nem érinti a tagok jelen megállapodásban rögzített jogait 
és kötelezettségeit. A Társulási Tanács ülésén kétharmados szavazattöbbséggel dönt az egyes tagokat 
terhelı mőködési hozzájárulás mértékérıl. A Tanács határozathozataláig, jelen szerzıdés aláírásával 
tagok kötelezettséget vállalnak ennek fedezetére. 

Tagok kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy a KA/KEOP projekthez igényelhetı támogatás csak a 
támogatási kérelem benyújtása elıtt meg nem kezdett beruházáshoz igényelhetı. Egyúttal 
nyilatkoznak, hogy a VI. fejezetben részletezett beruházási munkálatok a támogatási kérelem 
benyújtásának idıpontjáig még nem kezdıdtek meg. 

Tagok tudomásul veszik, hogy az önkormányzatok képviseletére jogosult személyek változása esetén, 
60 napon belül meg kell jelölniük az új képviselıket. 

Tagok rögzítik, amennyiben jelen szerzıdés valamely rendelkezése jogszabály vagy egyéb, a feleken 
kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi – fentiekkel nem érintett – része teljes 
hatályban fennmarad. 

Jelen társulási megállapodás kizárólag a mellékleteivel együtt érvényes. 

A tagok vitás kérdéseiket elsısorban tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kísérlik meg 
rendezni, ennek sikertelensége esetén a Nyíregyházi Városi Bíróság illetve értékhatártól függıen a 
Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság döntésének vetik alá magukat. 

Jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a KA/KEOP projekt megvalósításával 
összefüggı hazai jogszabályokat, a pályázati felhívást és útmutatót, továbbá az Ötv., a Ttv., az 
államháztartásról szóló,  1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény 
(Számv.tv.) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. törvény (Hgt.), és az e törvények 
végrehajtásával kapcsolatos egyéb jogszabályok, illetve a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A fentiek szerint a jelen társulási megállapodást a tagok képviselıi – a tag önkormányzatok képviselı-
testületeinek minısített többségi határozattal hozott jóváhagyó és felhatalmazó döntése alapján - 
eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 

Kelt: Nyíregyháza, 2010…………………….. 

 

Mellékletek: (Mellékletek felsorolása) 
 
Jelen szerzıdés szerves részét képezik a szerzıdéshez csatolt alábbi mellékletek: 
 
1. számú melléklet: jelen megállapodás elfogadását tartalmazó képviselı-testületi határozat, a társult 
önkormányzatok nevének és székhelyének  felsorolásával,  
2. számú melléklet: a Társulás tisztségviselıivel összefüggı nyilatkozatok  
3. számú melléklet: a tagokat terhelı tagsági díj mértékét megállapító számítási mód, 
4. számú melléklet: projekt leírás 
5. számú melléklet: az egyes tagokat megilletı szavazati arányok megállapítása 
6. számú melléklet: közszolgáltatási szerzıdés 
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KIVONAT 

Készült:  ________________________________ Önkormányzat Képviselı-testületének 
______. év _______ hó ____ napján ______ órai kezdettel megtartott ülésén készült 
jegyzıkönyvbıl 

______/2010.(__.__). Számú Képviselı-testületi határozat:

A Képviselı testület: 

1. Kijelenti, hogy a Társulási Megállapodás és Alapító okirat tervezetét a 
mellékletekkel együtt megismerte, azt megvitatta, az abban foglaltakat magára 
nézve kötelezınek ismeri el és felhatalmazza a polgármestert a Társulási 
Megállapodás és Alapító Okirat aláírására. 

2. Kijelenti, hogy a tagsági díj mértékét elfogadja és a társulás felé minden gazdasági 
évben költségvetésének terhére megfizeti. 

3. ________Önkormányzat Képviselı-testületét a társulásba (név , cím) polgármester 
képviseli.” 

Felelıs: polgármester 

Határidı:_________________. 

     k.m.f. 

______________________ sk.   _________________________ sk. 
Jegyzı       Polgármester 
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NYILATKOZAT 

Alulírott, ……………………………………, születési hely: ………………….., születési idı: 
………………………, anyja neve: …………………………, 
………………………………….. sz. alatti lakos a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás …………………………… tisztségébe történı
megválasztásomat elfogadom. 

Jelen nyilatkozattal tanúsítom és kijelentem, hogy személyemre vonatkozóan mindenben 
elfogadom az alább részletezésre kerülı feltételeket. A jelen nyilatkozat megtételével 
megerısítem, és kijelentem, hogy megismerkedtem a jelen idıpontig rendelkezésre álló 
információkkal a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási program 
menedzselésével összefüggésben. E nyilatkozattal vállalom továbbá, hogy a felelısségi 
körömbe tartozó feladatokat tisztességesen és megfelelı módon elvégzem.  

Kijelentem, hogy független vagyok minden olyan féltıl, amely számára anyagi nyereséget 
vagy bármilyen más elınyt hozhat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-
gazdálkodási program megvalósítása. Legjobb tudomásom és hitem szerint nem létezik olyan 
tény vagy körülmény, sem múltbeli, sem jelenlegi, sem olyan, a jelen nyilatkozat aláírásának 
napján általam ismert tény vagy körülmény alapján a belátható jövıben esetlegesen felmerülı
tény vagy körülmény, mely megkérdıjelezhetné függetlenségemet bármely fél részérıl; és a 
jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy ha a menedzselési folyamat 
során az válik láthatóvá, hogy létezik vagy létrejött ilyen viszony, tény vagy körülmény, úgy 
abban az esetben azonnal írásban jelzem ezt a Társulás Elnökének, és ezzel egyidejőleg 
befejezem mindennemő részvételemet és közremőködésemet a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási program megvalósítási folyamatában, beleértve a 
Projekttel kapcsolatos bármilyen döntés meghozatalától való távolmaradásomat is. 

A jelen nyilatkozat aláírásával vállalom, hogy bizalmasan kezelek és megırzök minden olyan 
információt vagy dokumentumot (a továbbiakban: bizalmas információk), melyet az értékelés  
(pl.: a Társulás bármely szervének, tisztségviselıjének szakmai döntése, és/vagy a Projekt 
megvalósítása érdekében lefolytatott bármely közbeszerzési eljárás elıkészítése és az 
eljárásban benyújtott ajánlatok elbírálása, stb.) folytán vagy folyamán hoznak tudomásomra, 
vagy amelyet ennek során fedezek fel, vagy magam készítek el, s vállalom, hogy ezek az 
információk és dokumentumok csak a megvalósítás céljaira használhatók fel és semmilyen 
formában, részben vagy egészben nem tehetık hozzáférhetıvé semmiféle harmadik fél 
számára. A jelen nyilatkozat aláírásával ugyancsak vállalom, hogy nem tartok meg 
másolatokat semmiféle birtokomba került írásbeli információról vagy mintáról.  

A jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a bizalmas információkat csak akkor 
szabad bármilyen formában hozzáférhetıvé tenni bármely alkalmazott vagy szakértı számára, 
ha vállalja, hogy aláírja, és önmagára nézve kötelezı érvényőnek ismeri el a jelen 
nyilatkozatot. A jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy az abban foglaltak 
megszegése esetén jogi és anyagi felelısséggel tartozom a Társulás irányában. 



2. számú melléklet 

Név 

Beosztás  

Intézmény/szervezet  

Aláírás  

Dátum  

Elıttünk, mint tanúk elıtt: 

1.)…………………………………………   
 2.)…………………………………………
…………………………………………….  
 ……………………………………………
…………………………………………….  
 ……………………………………………. 
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A tagokat terhelı tagsági díj mértékét megállapító számítási mód 

Tagsági díj az alapítás évében: 

  Tagsági szavazatonként:    10.000,- Ft 

Tagsági díj az alapítást követı években: 

  A lakosság létszámának arányában:   20,- Ft/fı/év 

Tagsági díj 2010. január 1-tıl a  

Társulás 20/2009. (XI.18.) számú határozata alapján: 

  A lakosság létszámának arányában:   30,- Ft/fı/év
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PROJEKTLEÍRÁS 

Jelen társulási megállapodás hatálya az alábbi projektek megvalósítására, illetve fenntartására 
terjed ki a társulási megállapodásban foglaltak szerint: 

• Fejlesztési projekt I. ütem (KA projekt) 

• Fejlesztési projekt II. ütem 

• Rekultivációs projekt 

A projektek földrajzi területe és területi érintettsége a Társulási megállapodást elfogadó 
települések közigazgatási területére terjed ki. 

A FEJLESZTÉSI PROJEKT I. ÜTEMÉNEK (A TOVÁBBIAKBAN KA PROJEKT) LEÍRÁSA 

A KA projekt keretében 2010 január 01-én megkezdte mőködését két új regionális 
hulladéklerakó – Kisvárda, Nagyecsed -, míg a harmadik Nyíregyházán várhatóan 2010. II 
félévben készül el.  

A KA projekt szelektív győjtést szolgáló fejlesztéseinek megvalósításával 2010 III. 
negyedévtıl a győjtıszigetek száma 300 db-al, a biohulladék győjtési rendszer 20.000 db 
győjtıedénnyel, továbbá  a begyőjtést végzı gépjármővek száma 4 db-al emelkedik.  

A KA projektben építés alatt van a Nyíregyházi hulladékkezelı telepen 650.000 m3 
kapacitású regionális hulladéklerakó és 1 db 25.000 tonna/év kapacitású válogatómő, míg a 
Kisvárdai és a Nagyecsedi központban 1-1 db 7.000 tonna/év kapacitású komposzttelep.  A 
KA projekt eszközeit, létesítményeit az alábbi táblázat segítségével foglalhatjuk össze: 

Leírás E
g

ys
ég

 

Kisvárda Nagyecsed Nyíregyháza Összesen 
Bio-hulladékgyőjtó edényzet ( 120 liter ) (db) 10000 10000 0 20000 

Hulladékgyőjtı-szigetek (3, egyenként 
1,1 m3 ártartalú konténerrel) (db) 

50 50 200 300 

Szállítójármővek         0 

20 m
3
 befogadó képességő jármú a 

szeletíven győjtött hulladék részére (db) 

1 1 1 3 

20 m
3
 befogadó képességő jármő az 

ömlesztett települési szilárd hulladék 
részére (db) 

3 3 4 10 

Daruval felszerelt konténerszállító jármő (db) 0 0 1 1 

Válogató létesítmény           

Hulladékválogató üzem (25 000 tonna/év) (m
2
) 0 0 4427 4427 

Hulladékválogató technológia (25 000 
tonna/év) (db) 

0 0 1 1 

Bálázó (200 kg felett) (db) 0 0 1 1 

Homlokrakodó (db) 0 0 1 1 

Targonca (db) 0 0 1 1 

Hulladéklerakó-telep           

Hulladéklerakó kapacitása (m
3
) 165000 165000 650000 980000 
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A helyszín elıkészítése (ha) 38,3 26,7 38,1 103,1 

Csurgalékvíz győjtı- és -kezelı rendszer (db) 1 1 1 3 

Kerítés (m) 1500 1500 1175 4175 

Mérlegház/recepció (m
2
) 140 30 15 185 

Hídmérleg (db) 1 1 2 4 

Jármőmosó (db) 1 1 0 2 

Abroncsmosó (db) 1 1 1 3 

Kompaktor (db) 1 1 1 3 

Útépítés 
(m

2
) 

km 
43850       
5,83 

31500      
5,25 

8130         
1,38 

83480    
12,46 

Komposztáló telep           

Komposztáló telep (7000 t/év)   1 1 0 2 

Komposztáló technológia   1 1 0 2 

A regionális hulladékgazdálkodási 
központok elıkészítı munkálatai (db) 

1 1 1 3 

Földvásárlás (ha) 38,3 26,7 38,1 103,1 

Tecnikai segítségnyújtás         100 

Rekultiváció tervezés (lerakók száma) (db) 62 68 64 194 

A FEJLESZTÉSI PROJEKT II. ÜTEMÉNEK LEÍRÁSA (A TERVEZETT MŐSZAKI TARTALOM , I. ÉS 

II. ÜTEM EGYÜTTES MŐKÖDÉSE) 

A KA projektben tervezett szelektív győjtési rendszernek csak egy kisebb hányada került az I. 
ütemben, a nagyobb fejlesztések (edényzet, jármővek) a II. ütembe lettek átcsoportosítva. 
Ezért a szelektív győjtés fejlesztése minden alternatívában megoldandó feladat. Az I. ütemben 
kiépített Nyíregyházi válogatómő ellátására létesített 300 győjtısziget és a korábban már 
létezı szelektív győjtési rendszer csupán a kapacitás mintegy egyharmadát biztosítja. A 
tervezett bıvítés magába foglalja a csomagolóanyagok (papír, karton, mőanyag, fém, üveg), a 
bomló szerves (bio) hulladékok (zöld és konyhai) és a veszélyes hulladékok győjtését is. 

A szelektív győjtés fejlesztésére a következı koncepciót javasoljuk: 
• csomagolóanyagok:  

o házhoz-menı győjtés elindítása (városok és közvetlen térségük) min. 90 ezer 
háztartás, -győjtıjármővek 

o győjtıszigetek fejlesztése a házhoz-menı győjtéssel nem érintett településeken 
– edényzet és jármő  

• zöldhulladék: 
o Kisvárda és Nagyecsed körzetében - edényzet és jármőfejlesztés 
o Nyíregyháza körzetében – edényzet és jármőfejlesztés  

• veszélyes hulladék 
o veszélyes hulladék lomtalanításhoz jármőfejlesztés 

A csomagolóanyag győjtés fejlesztése a következı: 
• házhoz-menı győjtés 12 db 20m3-es győjtıjármő, 90 000 db 120 literes 

szelektívgyőjtı edény 
• győjtıszigetek: 200 db sziget és 2 db 20m3-es győjtıjármő

A zöldhulladék győjtés fejlesztéséhez 
• Nagyecsed - Kisvárda térségében: 30 ezer db edény és 4 db jármő
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o Nyíregyháza térségében: 9,5 ezer db edény és 1 db jármő    

Veszélyes hulladékgyőjtés 
• A projekt területére 1 db veszélyes hulladékgyőjtı speciális jármő fejlesztése 

Szelektív győjtési- és hasznosítási rendszer fejlesztése
A szelektív győjtésre a győjtıszigetek számának kiegészítésével, illetve a házhoz menı
szelektív hulladékgyőjtés bevezetésével nyújtunk lehetıséget. A győjtıszigeteken csak a 
csomagolóeszközök hulladéka, illetve a velük együtt kezelhetı hulladékok győjthetık (együtt 
hasznosítható hulladékok). 

Győjtıszigetes győjtés
A városok lakótelepi övezetében, illetve a falvak forgalmasabb pontjain (polgármesteri 
hivatal, élelmiszerüzlet, iskola, vendéglı) győjtıszigeteket helyezünk el, amelyekben a 
lakosság elkülönítetten győjtheti a papír-, mőanyag, illetve üveg hulladékot. A győjtıpontok 
1,1 m3 térfogatú, mőanyagból vagy fémbıl készült edények, amelyek színei egyértelmően 
jelölik a győjtendı hulladék fajtáját (kék-papír, sárga-mőanyag, zöld-üveg). A 
győjtıszigeteket 3 db (1 db papír, 1 db mőanyag és 1 db üveg) 1.100 literes edények alkotják.
A győjtıpontok bedobó nyílása alkalmazkodik a győjtött hulladék fajtájához, így üveg, 
valamint mőanyag hulladéknál kerek, papír hulladéknál pedig téglalap alakú. A győjtıpontok 
ürítését tömörítılapos győjtıautó (papír, mőanyag), illetve speciális konténeres, 1100 literes 
beemelıvel kialakított felépítménnyel rendelkezı, görgıs konténerszállító gépjármő (üveg) 
végzi. Az összegyőjtött papír és mőanyag hulladékot a gépjármővek a válogatómőbe 
szállítják, ahol megtörténik a hulladék utóválogatása. A győjtıszigetes hulladékgyőjtés már 
létezik a térségben, a beruházás ennek továbbfejlesztést jelenti.  

A korábban meglévı 298 db győjtısziget mellé a KA projektben 300 db új, háromfrakciós 
sziget került beszerzésre. A fenti győjtısziget mennyiséggel a városok lakótelepi része, illetve 
a házhoz-menı győjtéssel nem érintett települések teljes egészében lefedésre kerültek. A 
rendszer kiegészítésére, illetve a 8-10 éve telepített és idıközben leamortizálódott szigetek 
pótlására további 150 db győjtıszigetet terveztünk.  

Az eszközigény a következı:
o 150 db győjtısziget (150x3 db 1.100 l kerekes konténer) 
o 2 db tömörítıs jármő

Házhoz-menı szelektív hulladékgyőjtés
A házhoz menı győjtés a papírra, társított anyagokra, mőanyagra, fémre, textilre terjed ki. A 
lakosság a felsorolt hulladék fajtákat zsákban vagy külön edényben győjti. A közszolgáltató 
rendszeres járattal e célra beállított jármővel szállítja be utóválogatásra a 
hulladékgazdálkodási központba az anyagot. Az üveg győjtésére 1.100 literes közterületi 
konténerek (győjtıpontok) kerülnek kihelyezésre. Az ürítést a győjtıszigetes üveghulladék 
győjtıkkel közösen a speciális konténeres jármő végzi. 

A jelenlegi győjtési mennyiségeket, illetve a győjtıszigetek fejlesztését követıen tervezett 
begyőjtés figyelembe véve a házhoz-menı szelektív győjtéssel begyőjtendı hulladék 
mennyisége 13.200 tonna (2016). Egy átlagos háztartásnál a hulladékmennyiségi és 
összetételi adatok figyelembe vételével 216,4 kg (2016)  papír, karton, mőanyag és fém 
hulladék keletkezik. A győjtés elindítását követı felfutást figyelembe véve a reálisan 
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visszagyőjthetı mennyiséget a keletkezı hasznosítható hulladék 25%-áról maximum a 
keletkezı hulladék 70%-ára tervezzük. Így a házhoz-menı győjtéssel elérendı háztartások 
száma mintegy 90 ezer db.  
Az eszközigény a következı: 

o 12 db tömörítıs jármő
o 90.000 db 120 literes szelektívgyőjtı edény 
o 120 db 1.100 literes üveggyőjtı konténer 

Bomló szerves hulladékok elkülönített győjtése
A bomló szerves hulladékok elkülönített begyőjtésének rendszerét szintén fejleszteni 
szükséges. A meglévı 3 komposzttelep ellátására fıként Kisvárda és Nagyecsed térségében 
szükséges a győjtéssel elért háztartások számának növelése. Az egy háztartásnál keletkezı bio 
hulladék mennyisége 200,3 kg (2016), a begyőjtési kapacitást – a komposzttelepekre való 
lakossági beszállítás és a már mőködı városi zöldterületi begyőjtés mennyiségének levonása 
után – 5. 212 t-val kívánjuk fejleszteni. A vissza-győjtési mennyiséget, a győjtés  elindítását 
követı felfutást figyelembe véve 2016-ra a háztartásnál keletkezı bio hulladék 65%-ára 
tervezzük. Így az elérendı háztartások száma 39.500 db. 
Az eszközigény a következı: 

o 5 db tömörítıs jármő
o 39.500 db 120 literes szelektívgyőjtı edény 

Hulladékok lerakás elıtti elıkezelése
A begyőjtött vegyes maradék hulladék lerakás elıtti elıkezelését mindhárom körzetben 
fejleszteni kell. A KvVM FI és az illetékes Felügyelıség részvételével tartott megbeszélésen 
eldılt, hogy a Hatóság a kisvárdai és a nagyecsedi központban is elıírja a lerakás elıtti 
elıkezelést és a biohulladékok stabilizálását.  

A megállapodás alapján, ebben a két központban egy minimális, nyílttéri elıkezelés 
megfelelı.  

Nyíregyházán a jogszabályi elıírások, illetve a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodás 
támogatási stratégiájában” meghatározott elıírások teljesítéséhez szükséges az elıkezelés. 
  
Mindhárom központ esetében a minimális elıkezelést javasolható. A rendszer elemei: 

• nyílttéri aprítás (150-200 mm szemcseméret),  
• fémleválasztás,  
• magas biológiai anyag tartalmú hulladék leválasztása szitálással (szita lyukmérete 60-

80mm) 

A két kisebb központban, tekintettel a kezelendı hulladék mennyiségére (Kisvárda–32.410 t, 
Nagyecsed – 18.902 t, 2016) az elıkezelést mobil, diesel üzemő gépekkel, a nyíregyházi 
központban (62.470 t, 2016) telepített, elektromos meghajtású gépekkel végezzük. 

A technológia gépigénye: 
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Gép Nyíregyháza Kisvárda Nagyecsed Összesen
Aprító (telepített) 1 1
Aprító (mobil), mágneses leválasztóval 0 1 1 2
Szita (telepített) 1 1
Szita (mobil) 0 1 1 2
Mágneses szeparátor (telepített) 1 1
Szállítószalag rendszer 1 1
Vezérlés és kábelezés 1 1
Technológia szállítás,  beépítés, próbaüzem 1 1 1 3
Homlokrakodó 0 1 1 2
Emelhetı fülkés, ip. gémes vál.m gép 1 1
Szállítójármő (erıgép) + 3 db billenı pótkocsi 2 1 1 4

Az elıkezelés során leválasztott fém (1.756 t) értékesítlésre, míg a szita felsı frakció  
(> 60-80 mm) közvetlen lerakásra (62.711 t – 2016), a magas biológiai anyag tartalmú 
hulladék (< 60-80 mm) biológiai stabilizálásra (49.315 t), majd a stabilizált anyag lerakásra 
kerül 

Bomló, szerves hulladékeltérítés

Komposztálás
A szelektíven begyőjtött bio hulladékok komposztálását a meglévı 3 komposzttelepen 
végezzük. A telepek fejlesztését jelen projektben nem tervezzük. 

Stabilizálás
Az elıkezelés után leválasztásra kerülı magas bomló szerves anyag tartalmú frakció biológiai 
stabilizálásra kerül. A stabilizálandó hulladék 2016-ra tervezett mennyisége a Nyíregyházi 
központban 26.988 t, a Kisvárdai központban 14.102 t, a Nagyecsedi központban 8.224 t. 

A stabilizálást a Kisvárdai és a Nagyecsedi központban nyílttéri, prizmás, forgatásos eljárással 
valósítjuk meg. A stabilizálás folyamatában hasznosítjuk a KA projektben a komposzttelepek 
kiszolgálására beszerzett komposztforgató berendezés, illetve a vontatását biztosító erıgép 
szabad kapacitását.   

Nagyecseden az elıkezelést és a stabilizálást a meglévı, megfelelı szilárd burkolattal, kiemelt 
szegéllyel és csurgalékvíz medencével ellátott területen végezzük. Új felület kialakítása nem 
szükséges, csupán a meglévı felület kisebb javításait kell elvégezni. 
  
A Nyíregyházi központban a stabilizálást takart (szemipermiábilis membrán takaróval), 
levegıztetett eljárással tervezzük. 

Hulladék megelızés beruházásai
A KEOP 1.1.1. pályázati útmutató elıírásainak megfelelıen a projekt költségvetésének 5 %-át 
a hulladék-megelızéssel kapcsolatos beruházásokra kell fordítani. Ez alapvetıen a házi 
komposztálás elterjesztését, illetve a lakossági tudatformálást, tájékoztatást jelenti. 

Házi komposztálás
A házi komposztálás lényege, hogy a lakosság az ingatlanjain a családi-házas, és az 
üdülıövezetekben összegyőjtik a keletkezı biohulladékokat és a megfelelı eszközök és 
ismeretek birtokában komposztálják a hulladékot és helyben hasznosítják. A beruházás 
eszközigénye: 
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o 14.296 db házi komposztáló beszerzése 

Lakossági tudatformálás, PR
A projekt keretében az I. kommunikációs csomag megvalósítása szükséges, ennek költségét a 
KEOP 1.1.1. projekt útmutató elıírásainak megfelelıen a beruházás költségeinek 1 %-ában 
határozzuk meg. 

Egyéb beruházási tételek
Egyéb beruházási tételként merül fel a projekt megvalósítással kapcsolatos egyéb 
szolgáltatások költségei, amely az alábbi tételekbıl áll össze: 

o Terület elıkészítés, régészeti megfigyelés, leletmentés 
o Felügyelı mérnök költségei 
o Projekt menedzsment költségek 
o Közbeszerzésekkel kapcsolatos költségek 
o Mőszaki tartalék 

A TERVEZETT REKULTIVÁCIÓS PROJEKT MŐSZAKI LEÍRÁSA

A felszíni és felszín alatti vizek további szennyezıdésének megakadályozása és a 
környezetterhelés csökkentése érdekében, összhangban az Országos Hulladékgazdálkodási 
Tervvel, illetve a hulladéklerakással valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes 
szabályokról és feltételekrıl szóló 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelettel térségi szinten 
rekultiválni kell a környezetet és lakosságot is folyamatosan veszélyeztetı régi, mőszakilag 
nem megfelelı bezárt illetıleg felhagyott települési szilárd-hulladék lerakókat. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a Környezet és 
Energia Operatív Program 2.3.0. települési szilárd-hulladék lerakókat érintı térségi szintő
rekultivációs program keretében ezen követelményeknek kíván eleget tenni. 

A projektben pályázati feltételeknek megfelelı, önkormányzati és/vagy állami tulajdonban 
lévı hulladéklerakók rekultivációja fog megtörténni. A rekultivációs munkák része a 
monitoring és szükség esetén a gázkezelı rendszer kialakítása is.  
A rekultiváció a jogerıs hatósági engedélyek szerinti tartalommal valósul meg.  

A projekt keretében - amennyiben valamennyi pályázati feltételnek megfelelnek - az alábbi 
lerakók kerülnek rekultiválásra: 

Srsz. Település Engedély sz. 

1 Ajak 6042-8/2010 

2 Anarcs 4607-6/2010 

3 Apagy 5026-74/2010 

4 Aranyosapáti 3076-5/2010 

5 Baktalórántháza 3873-4/2010 

6 Barabás folyamatban 

7 Balkány 5341-15/2010 

8 Bátorliget 5342-5/2010 

9 Beregsurány 5298-25/2010 

10 Beregsurány 5298-25/2010 

11 Berkesz 901-3/2010 

12 Beszterec 420-1/2008 

13 Botpalád 5344-9/2010 

14 Bököny  5343-4/2010 

15 Buj 4129-5/2010 

16 Cégénydányád 6934-8/2010 

17 Cigánd 5727-4/2010 

18 Csaroda 6935-7/2010 

19 Császló 5345-5/2010 

20 Csengerújfalu 5346-5/2010 

21 Dámóc 99-4/2010 
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22 Demecser régi 5296-8/2010 

23 Dombrád 6043-6/2010 

24 Encsencs 6937-9/2010 

25 Érpatak 6938-31/2010 

26 Fábiánháza 6939-4/2010 

27 Fehérgyarmat folyamatban 

28 Fülesd 6941-5/2010 

29 Gacsály 5347-9/2010 

30 Gávavencsellı 632-2/2010 

31 Géberjén 5348-8/2010 

32 Gégény 4602-5/2010 

33 Gemzse 5169-32/2010 

34 Gyulaháza 5893-13/2010 

35 Gyügye 6942-7/2010 

36 Gyüre 4604-9/2010 

37 Hermánszeg 6943-5/2010 

38 Hetefejércse 4403-4/2010 

39 Hodász 5349-6/2010 

40 Ibrány régi 3613-5/2010 

41 Ilk 4605-5/2010 

42 Jánkmajtis 5350-4/2010 

43 Jármi 6944-7/2010 

44 Jéke 4750-5/2010 

45 Kállósemjén 7088-4/2010 

46 Kálmánháza 5351-7/2010 

47 Kántorjánosi 6996-4/2010 

48 Kék 4884-6/201 

49 Kékcse 3521-7/2010 

50 Kemecse 7544-13/2010 

51 Kisléta régi 6945-9/2010 

52 Kisléta új 6947-5/2010 

53 Kisrozvágy 104-4/2010 

54 Kisvárda 6948-6/2010 

55 Kisvarsány 3774-7/2010 

56 Kisszekeres 5352-4/2010 

57 Kölcse I. 5357-4/2010 

58 Kölcse II. 6950-7/2010 

59 Lácacséke folyamatban 

60 Laskod 2933-5/2010 

61 Levelek 4127-6/2010 

62 Lövıpetri 2938-6/2010 

63 Magy 5168-18/2010 

64 Máriapócs 6954-4/2010 

65 Mátészalka 5443-9/2010 

66 Méhtelek 6952-5/2010 

67 Mérk 5358-4/2010 

68 Mezıladány 3533-3/2010 

69 Milota 7089-12/2010 

70 Nábrád 7090-6/2010 

71 Nagycserkesz 642-2/2010 

72 Nagydobos 6830-15/2010 

73 Nagyecsed 6955-5/2010 

74 Nagyhalász régi 2934-6/2010 

75 Nagykálló régi folyamatban 

76 Nagykálló új folyamatban 

77 Nagyrozvágy 5608-4/2010 

78 Nagyszekeres 6961-5/2010 

79 Nagyvarsány 2998-6/2010 

80 Napkor 5299-4/2010 

81 Nemesborzova 6963-4/2010 

82 Nyírbátor folyamatban 

83 Nyírbéltek 6964-6/2010 

84 Nyírbogát 6968-23/2010 

85 Nyírbogdány 4598-7/2010 

86 Nyírcsaholy 6960-7/2010 

87 Nyírcsászári 6965-4/2010 

88 Nyírderzs 5359-6/2010 

89 Nyírgelse 6966-6/2010 

90
Nyíregyháza Oros 
I., II.A és B 

folyamatban 

91 Nyírgyulaj 6990-6/2010 

92 Nyíribrony 4883-6/2010 

93 Nyírjákó 3775-5/2010 

94 Nyírkarász 5611-6/2010 

95 Nyírkáta 6989-7/2010 

96 Nyírkércs 3647-4/2010 

97 Nyírlövı folyamatban 

98 Nyírlugos 6988-5/2010 

99 Nyírmada 3232-7/2010 

100 Nyírmeggyes 6987-7/2010 

101 Nyírmihálydi 6985-11/2010 

102 Nyírparasznya 3646-5/2010 

103 Nyírtass 4882-11/2010 

104 Nyírtét 5609-7/2010 

105 Nyírtura 644-5/2010 

106 Nyírvasvári 6984-6/2010 
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107 Ófehértó 5360-5/2010 

108 Olcsva 900-6/2010 

109 Ópályi 6983-6/2010 

110 Ököritófülpös 6981-3/2010 

111 Ömböly 6982-6/2010 

112 İr 6980-4/2010 

113 Panyola 6979-4/2010 

114 Pap 4196-10/2010 

115 Papos 5361-4/2010 

116 Pátroha 4195-5/2010 

117 Penészlek 6978-4/2010 

118 Petneháza 5027-7/2010 

119 Piricse 6977-6/2010 

120 Pócspetri 6976-4/2010 

121 Porcsalma 6975-10/2010 

122 Pusztadobos 3184-6/2010 

123 Rakamaz 899-5/2010 

124 Ramocsaháza 8414-13/2010 

125 Rétközberencs 6646-4/2010 

126 Ricse 6496-3/2010 

127 Rohod 2936-6/2010 

128 Rozsály 6974-8/2010 

129 Semjén 6499-2/2010 

130 Sényı 3872-6/2010 

131 Szabolcs 643-2/2010 

132 Szabolcsbáka 5170-25/2010 

133 Szabolcsveresmart 5297-5/2010 

134 Szamossályi 6973-14/2010 

135 Szamostatárfalva 5369-6/2010 

136 Szamosszeg 5362-35/2010 

137 Székely 6829-9/2010 

138 Tarpa 6163-5/2010 

139 Terem 5368-6/2010 

140 Tiborszállás 5364-7/2010 

141 Tímár 6162-13/2010 

142 Tiszabecs 6972-9/2010 

143 Tiszacsécse 6971-3/2010 

144 Tiszadada folyamatban 

145 Tiszadob folyamatban 

146 Tiszaeszlár folyamatban 

147 Tiszakanyár 6164-6/2010 

148 Tiszakarád 6501-2/2010 

149 Tiszakerecseny 4603-16/2010 

150 Tiszakóród 6970-8/2010 

151 Tiszalök 8394/04/2010 

152 Tiszanagyfalu 8418/11/2010 

153 Tiszaszalka 3074-4/2010 

154 Tiszatelek 903-3/2010 

155 Tiszavasvári 475/20/2009 

156 Tornyospálca I. 6831-8/2010 

157 Tornyospálca II. 4600-6/2010 

158 Túristvándi  5363-5/2010 

159 Tyukod 6969-10/2010 

160 Újdombrád 904-3/2010 

161 Újfehértó 11508-14/2008 

162 Újkenéz 5894-21/2010 

163 Ura 6967-6/2010 

164 Vaja 6041-3/2010 

165 Vásárosnamény 6962-8/2010 

166 Vasmegyer 4327-5/2010 

167 Zajta 6959-5/2010 

168 Zemplénagárd I. 7747-2/2010 

169 Zemplénagárd II. 7752-2/2010 
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Sor-
szám

Önkormányzat megnevezése Szavazati arány
Aláírás

P.H.

1 Ajak Nagyközség Önkormányzata 66

2 Anarcs Község Önkormányzata 33

3 Apagy Község Önkormányzata 39

4 Aranyosapáti Község Önkormányzata 35

5 Baktalórántháza Város Önkormányzata 70

6 Balkány Város Önkormányzata 113

7 Balsa Község Önkormányzata 16

8 Barabás Község Önkorányzata 14

9 Bátorliget Község Önkormányzata 13

10 Benk Község Önkormányzata 8

11 Beregdaróc Község Önkormányzata 14

12 Beregsurány Község Önkormányzata 9

13 Berkesz Község Önkormányzata 16

14 Besenyıd Község Önkormányzata 12

15 Beszterec Község Önkormányzata 19

1
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Sor-
szám

Önkormányzat megnevezése Szavazati arány
Aláírás

P.H.

16 Biri Község Önkormányzata 24

17 Bököny Község Önkormányzata 55

18 Botpalád Község Önkormányzata 10

19 Buj Község Önkormányzata 42

20 Cégénydányád Község Önkormányzata 12

21 Cigánd Város Önkormányzata 53

22 Csaholc Község Önkormányzata 9

23 Csaroda Község Önkormányzata 11

24 Császló Község Önkormányzata 6

25 Csegöld Község Önkormányzata 12

26 Csenger Város Önkormányzata 88

27 Csengersima Község Önkormányzata 12

28 Csengerújfalu Község Önkormányzata 15

29 Dámóc Község Önkormányzata 7

30 Darnó Község Önkormányzata 3
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Sor-
szám

Önkormányzat megnevezése Szavazati arány
Aláírás

P.H.

31 Demecser Város Önkormányzata 75

32 Döge Község Önkormányzata 37

33 Dombrád Város Önkormányzata 70

34 Encsencs Község Önkormányzata 35

35 Eperjeske Község Önkormányzata 21

36 Érpatak Község Önkormányzata 30

37 Fábiánháza Község Önkormányzata 31

38 Fehérgyarmat Város Önkormányzata 148

39 Fényeslitke Község Önkormányzata 40

40 Fülesd Község Önkormányzata 8

41 Fülpösdaróc Község Önkormányzata 6

42 Gacsály Község Önkormányzata 14

43 Garbolc Község Önkormányzata 2

44
Gávavencsellı Nagyközség 
Önkormányzata

66

45 Géberjén Község Önkormányzata 10

3
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Sor-
szám

Önkormányzat megnevezése Szavazati arány
Aláírás

P.H.

46 Gégény Község Önkormányzata 34

47 Gelénes Község Önkormányzata 10

48 Gemzse Község Önkormányzata 14

49 Geszteréd Község Önkormányzata 31

50 Gulács Község Önkormányzata 16

51 Gyıröcske Község Önkormányzata 2

52 Gyırtelek Község Önkormányzata 29

53 Gyügye Község Önkormányzata 4

54 Gyulaháza Község Önkormányzata 34

55 Gyüre Község Önkormányzata 21

56 Hermánszeg Község Önkormányzata 5

57 Hetefejércse Község Önkormányzata 5

58 Hodász Nagyközség Önkormányzata 59

59 Ibrány Város Önkormányzata 114

60 Ilk Község Önkormányzata 20
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Sor-
szám

Önkormányzat megnevezése Szavazati arány
Aláírás

P.H.

61 Jánd Község Önkományzata 18

62 Jánkmajtis Község Önkormányzata 29

63 Jármi Község Önkormányzata 22

64 Jéke Község Önkormányzata 12

65 Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 68

66 Kálmánháza Község Önkormányzata 35

67 Kántorjánosi Község Önkormányzata 37

68 Kék Község Önkormányzata 34

69 Kékcse Község Önkormányzata 28

70 Kemecse Város Önkormányzata 83

71 Kérsemjén Község Önkormányzata 5

72 Kisar Község Önkormányzata 18

73 Kishódos Község Önkormányzata 1

74 Kisléta Község Önkormányzata 32

75 Kisnamény Község Önkormányzata 6
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Sor-
szám

Önkormányzat megnevezése Szavazati arány
Aláírás

P.H.

76 Kispalád Község Önkormányzata 9

77 Kisrozvágy Község Önkormányzata 4

78 Kisszekeres Község Önkormányzata 9

79 Kisvárda Város Önkormányzata 300

80 Kisvarsány Község Önkormányzata 17

81 Kocsord Község Önkormányzata 51

82 Kölcse Nagyközség Önkormányzata 23

83 Komlódtótfalu Község Önkormányzata 2

84 Komoró Község Önkormányzata 24

85 Kömörı Község Önkormányzatata 10

86 Kótaj Község Önkormányzata 75

87 Lácacséke Község Önkormányzata 7

88 Laskod Község Önkormányzata 18

89 Levelek Nagyközség Önkormányzata 48

90 Lónya Község Önkormányzata 14
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Sor-
szám

Önkormányzat megnevezése Szavazati arány
Aláírás

P.H.

91 Lövıpetri Község Önkormányzata 8

92 Magosliget Község Önkormányzatata 4

93 Magy Község Önkormányzata 17

94 Mánd Község Önkormányzata 5

95 Mándok Község Önkormányzata 74

96 Máriapócs Város Önkormányzata 36

97 Márokpapi Község Önkormányzata 8

98 Mátészalka Város Önkormányzata 312

99 Mátyus Község Önkormányzata 6

100 Méhtelek Község Önkormányzata 12

101 Mérk Község Önkormányzata 38

102 Mezıladány Község Önkormányzata 17

103 Milota Község Önkormányzata 14

104 Nábrád Község Önkormányzata 16

105 Nagyar Község Önkormányzata 12
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Sor-
szám

Önkormányzat megnevezése Szavazati arány
Aláírás

P.H.

106 Nagycserkesz Község Önkormányzata 32

107 Nagydobos Község Önkormányzat 39

108 Nagyecsed Város Önkormányzata 122

109 Nagyhalász Város Önkormányzata 99

110 Nagyhódos Község Önkormányzata 2

111 Nagykálló Város Önkormányzata 178

112 Nagyrozvágy Község Önkormányzata 12

113 Nagyszekeres Község Önkormányzata 9

114 Nagyvarsány Község Önkormányzata 25

115 Napkor Község Önkormányzata 62

116 Nemesborzova Község Önkormányzata 2

117 Nyírbátor Város Önkormányzata 226

118 Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata 50

119 Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 55

120 Nyírbogdány Község Önkormányzata 50
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ALÁÍRÁSI ÍV  5. számú melléklet

Sor-
szám

Önkormányzat megnevezése Szavazati arány
Aláírás

P.H.

121 Nyírcsaholy Község Önkormányzata 37

122 Nyírcsászári Község Önkormányzata 20

123 Nyírderzs Község Önkormányzata 11

124
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

1995

125 Nyírgelse Község Önkormányzata 20

126 Nyírgyulaj Község Önkormányzata 35

127 Nyíribrony Község Önkormányzata 19

128 Nyírjákó Község Önkormányzata 16

129 Nyírkarász Község Önkormányzata 40

130 Nyírkáta Község Önkormányzata 29

131 Nyírkércs Község Önkormányzata 14

132 Nyírlövı Község Önkormányzata 12

133 Nyírlugos Város Önkormányzata 51

134 Nyírmada Nagyközség Önkormányzata 78

135 Nyírmeggyes Község Önkormányzata 46
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ALÁÍRÁSI ÍV  5. számú melléklet

Sor-
szám

Önkormányzat megnevezése Szavazati arány
Aláírás

P.H.

136 Nyírmihálydi Község Önkormányzata 33

137 Nyírparasznya Község Önkormányzata 16

138 Nyírpazony Község Önkormányzata 53

139 Nyírpilis Község Önkormányzata 12

140 Nyírtass Község Önkormányzata 36

141 Nyírtelek Város Önkormányzata 120

142 Nyírtét Község Önkormányzata 19

143 Nyírtura Község Önkormányzata 29

144 Nyírvasvári Község Önkormányzata 33

145 Ófehértó Község Önkormányzata 45

146
Ököritófülpös Nagyközség 
Önkormányzata

34

147 Olcsva Község Önkormányzata 12

148 Olcsvaapáti Község Önkormányzata 6

149 Ömböly Község Önkormányzata 8

150 Ópályi Község Önkormányzata 50
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ALÁÍRÁSI ÍV  5. számú melléklet

Sor-
szám

Önkormányzat megnevezése Szavazati arány
Aláírás

P.H.

151 İr Község Önkormányzata 23

152 Panyola Község Önkormányzata 11

153 Pap Község Önkormányzata 30

154 Papos Község Önkormányzata 14

155 Paszab Község Önkormányzata 22

156 Pátroha Község Önkormányzata 49

157 Pátyod Község Önkormányzata 11

158 Penészlek Község Önkormányzata 18

159 Penyige Község Önkormányzata 13

160 Petneháza Község Önkormányzata 33

161 Piricse Község Önkormányzata 31

162 Pócspetri Község Önkormányzata 31

163 Porcsalma Nagyközség Önkormányzata 46

164 Pusztadobos Község Önkormányzata 22

165 Rakamaz Város Önkormányzata 86
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ALÁÍRÁSI ÍV  5. számú melléklet

Sor-
szám

Önkormányzat megnevezése Szavazati arány
Aláírás

P.H.

166 Ramocsaháza Község Önkormányzata 25

167 Rápolt Község Önkormányzata 3

168 Rétközberencs Község Önkormányzata 20

169 Révleányvár Község Önkormányzata 11

170 Ricse Község Önkormányzata 33

171 Rohod Község Önkormányzata 22

172 Rozsály Község Önkormányzata 13

173 Semjén Község Önkormányzata 7

174 Sényı Község Önkormányzata 23

175 Sonkád Község Önkormányzata 12

176 Szabolcs Község Önkormányzata 7

177 Szabolcsbáka Község Önkormányzata 21

178 Szabolcsveresmart Község Önkormányzata 29

179 Szakoly Község Önkormányzata 48

180 Szamosangyalos Község Önkormányzata 10
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ALÁÍRÁSI ÍV  5. számú melléklet

Sor-
szám

Önkormányzat megnevezése Szavazati arány
Aláírás

P.H.

181 Szamosbecs Község Önkormányzata 6

182 Szamoskér Község Önkormányzata 8

183 Szamossályi Község Önkormányzata 13

184 Szamosszeg Község Önkormányzata 34

185 Szamostatárfalva Község Önkormányzata 6

186 Szamosújlak Község Önkormányzata 7

187 Szatmárcseke Község Önkormányzata 26

188 Székely Község Önkormányzata 18

189 Szorgalmatos Község Önkormányzata 16

190 Tákos Község Önkormányzata 7

191 Tarpa Nagyközség Önkormányzata 40

192 Terem Község Önkormányzata 12

193 Tiborszállás Község Önkormányzata 18

194 Tímár Község Önkormányzata 24

195 Tiszaadony Község Önkormányzata 12
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ALÁÍRÁSI ÍV  5. számú melléklet

Sor-
szám

Önkormányzat megnevezése Szavazati arány
Aláírás

P.H.

196 Tiszabecs Nagyközség Önkormányzatata 18

197 Tiszabercel Község Önkormányzata 36

198 Tiszabezdéd Község Önkormányzata 34

199 Tiszacsécse Község Önkormányzata 5

200 Tiszacsermely Község Önkormányzata 10

201 Tiszadada Község Önkormányzata 41

202 Tiszadob Nagyközség Önkormányzata 56

203 Tiszaeszlár Község Önkormányzata 47

204 Tiszakanyár Község Önkormányzata 28

205 Tiszakarád Község Önkormányzata 42

206 Tiszakerecseny Község Önkormányzata 16

207 Tiszakóród Község Önkormányzata 14

208 Tiszalök Város Önkormányzata 102

209 Tiszamogyorós Község Önkormányzata 12

210 Tiszanagyfalu Község Önkormányzata 33
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ALÁÍRÁSI ÍV  5. számú melléklet

Sor-
szám

Önkormányzat megnevezése Szavazati arány
Aláírás

P.H.

211 Tiszarád Község Önkormányzata 9

212 Tiszaszalka Község Önkormányzata 16

213 Tiszaszentmárton Község Önkormányzata 21

214 Tiszatelek Község Önkormányzata 25

215 Tiszavasvári Város Önkormányzata 226

216 Tiszavíd Község Önkormányzata 8

217 Tisztaberek Község Önkormányzata 11

218 Tivadar Község Önkormányzata 4

219 Tornyospálca Község Önkormányzata 45

220 Tunyogmatolcs Község Önkormányzata 43

221 Túristvándi Község Önkormányzata 13

222 Túrricse Község Önkormányzata 12

223 Tuzsér Nagyközség Önkormányzata 55

224 Tyukod Nagyközség Önkormányzata 36

225 Újdombrád Község Önkormányzata 12
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ALÁÍRÁSI ÍV  5. számú melléklet

Sor-
szám

Önkormányzat megnevezése Szavazati arány
Aláírás

P.H.

226 Újfehértó Város Önkormányzata 227

227 Újkenéz Község Önkormányzata 17

228 Ura Község Önkormányzata 12

229 Uszka Község Önkormányzatata 5

230 Vaja Nagyközség Önkormányzata 61

231 Vállaj Község Önkormányzata 17

232 Vámosatya Község Önkormányzata 10

233 Vámosoroszi Község Önkormányzata 9

234 Vásárosnamény Város Önkormányzata 153

235 Vasmegyer Község Önkormányzata 27

236 Záhony Város Önkormányzata 79

237 Zajta Község Önkormányzata 8

238 Zemplénagárd Község Önkormányzata 16

239 Zsarolyán Község Önkormányzata 8

240 Zsurk Község Önkormányzata 13

241
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzat

40
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6. számú melléklet 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS

























































































































































































5. napirend pont megtárgyalása
5./ Előterjesztés a közterületek használatának rendjéről szóló 20/2008. (VII. 25.) 
    önkormányzati rendelet módosításáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-232/2010.)
     Előadó  :   dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

Puskás László elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 11 főre változott. 

Nagy Sándor
Az  Ügyrendi  Bizottság  3  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolta,  a  Pénzügyi 
Bizottság  4  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolta  a  rendelet  módosítást.  Az 
előterjesztőnek szóbeli  kiegészítése nincs.  Van-e kérdés,  észrevétel,  vélemény? Ha nincs a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a rendeleti javaslatot elfogadja? 

A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg

: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2010. (XI. 26.)

önkormányzati rendelete

a közterületek használatának rendjéről szóló 20/2008. (VII.25.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

A helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény 16.  §.(1)  bekezdésében  kapott 
felhatalmazás  alapján,  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  LXV.  törvény  8.  §  (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

A közterületek  használatának  rendjéről  szóló  20/2008.  (VII.25.)  önkormányzati  rendelet 
( továbbiakban: RENDELET) 3. §. (4) bekezdése a következő n.) ponttal egészül ki:

(Közterület-használati engedélyt kell beszerezni az alábbi esetekben)
„n) A 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz közúton, közterületen való tárolására, 
amennyiben  várakozás  céljából  maximum  1  óra  időtartamot  meghaladóan  foglalta  el  a 
közterületet,  amelynek kezdő időpontját  a szélvédő mögött  elhelyezett  ellenőrző órán kell 
feltüntetni,”

2.§.

A RENDELET  4. §. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem adható közterület-használati engedély:)
„c) teher- és  áruszállításra  szolgáló gépjármű,  mezőgazdasági  vontató,  vontató munkagép, 
pótkocsi közúton, közterületen való tárolására, kivéve ha várakozás céljából maximum 1 óra 
időtartamra  foglalta  el  a  közterületet,  amelynek  kezdő  időpontját  a  szélvédő  mögött 
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elhelyezett ellenőrző órán kell feltüntetni,”

3.§.

A RENDELET  5. §.-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
 „(4) A 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz közúton, közterületen való tárolásárára 
vonatkozó kérelemhez csatolni kell:
a) a közterület igénybe vételére vonatkozó helyszínrajzot, sematikus ábrát, melyen fel kell 
tüntetni az útesttől, illetve szomszédos ingatlanoktól mért távolságot,
b)  az  út  kezelőjének  hozzájárulását,  amennyiben  az  érintett  út  nem  az  önkormányzat 
kezelésében van,
c) továbbá az illetékes rendőrhatóság hozzájárulását, hogy a tárolás a közlekedés biztonságát 
nem veszélyezteti,
d) valamint az autóbusz tulajdonosának hozzájárulását, hogy az autóbuszt a telephelytől eltérő 
helyen tárolja a buszsofőr, üzemeltető és mindazt saját veszélyére teszi.

4.§.

A RENDELET  6. §. –a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
 „(6) Amennyiben közterület-használati hozzájárulás 1 hónapnál hosszabb időtartamra szól, a 
hozzájárulás eredeti példányával egyidejűleg sorszámozott igazolás kerül kiadásra, melyet a 
tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani, illetve autóbusz esetén 
jól látható helyen kihelyezni a szélvédő mögé.”

5.§.

A RENDELET  12. §.-a a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:
 „(3) Az autóbusz közúton, közterületen való tárolása esetén a használatára jogosult köteles az 
igénybevett területen, kiemelt figyelmet fordítani a parkolással összefüggő kerék sárnyomok 
eltüntetésére,  illetve  arra,  hogy  a  csapadékvíz  elvezetését,  annak  természetes  folyását  a 
„sárnyomok” ne akadályozzák.
(4) Az autóbusz közúton, közterületen való tárolása esetén a használatára jogosult köteles az 
igénybevett területtel szomszédos lakókörnyezetre tekintettel lenni, nyugalom megzavarására 
alkalmas illetve környezetszennyező magatartást nem tanúsíthat.”

6.§.

A RENDELET  13/A. §.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13/A. §
A közterületek rendje elleni szabálysértések

(1) Aki a közterületet e rendeletben foglalt közterület használati engedély, közterület-bérleti 
szerződés  nélkül,  vagy  az  engedélytől,  szerződéstől  eltérő  módon  használ,  valamint  e 
rendelet 3.§.-4.§.- ában, 6.§. (4) és (6) bekezdésében, 9.§. (2) bekezdésében, 12.§-13.§-ban 
foglalt előírásait megszegi szabálysértést követ el, és 3.000.- forinttól 50.000.-forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 
(2)  Aki  az  (1)  bekezdésében  meghatározott  rendelkezéseket  megszegi,  attól  a  közterület-
használati engedély azonnali hatállyal visszavonható.”

7.§.

17



A RENDELET  melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

8.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 17/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

A közterület-használat díjai
A díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

A B
A közterület-használat célja Díj

1 hosszú távú (1 hónapot elérő vagy meghaladó) árusítás (árusító 
pavilonok, fülkék)

5000,- Ft/m2/hó

2 idényjellegű  –1  hónapnál  rövidebb  idejű-  alkalmi  árusítás  (pultok, 
standok)

1000,- 
Ft./m2/nap

3
   3/a
   3/b

alkalmi és rendszeres mozgóbolt, javító, szolgáltató tevékenység

mozgóárusítás

500 Ft/m2/nap, 
de min. 1.000 Ft
2.000,- Ft/nap

4 film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítése 1000,- ft./m2/nap
5 vendéglátó-ipari  és  egyéb  kereskedelmi  egységekhez  tartozó  előkert 

vagy egyéb műtárgy ideiglenes létesítése, használata
3.000,- Ft./m2/hó

6 üzleti szállítás, rakodás alkalmával áru, göngyöleg elhelyezése 1000,- Ft./m2/hó
7 kerékpártároló, kerékpármegőrző elhelyezése 1000- Ft./m2/hó
8 közterületbe  legalább  10  cm-re  benyúló hirdető-berendezés, 

fényreklám, figyelmeztető, tájékoztató, megállító, cég-, illetve címtábla, 
kirakatszekrény elhelyezése

10000,- 
Ft./m2/év

9 önálló  tartószerkezettel  rendelkező hirdető-berendezés,  fényreklám, 
figyelmeztető,  tájékoztató,  megállító,  cég-,  illetve  címtábla, 
kirakatszekrény elhelyezése;

10000,- 
Ft./m2/hó

 
10 mobil hirdető-berendezés,  fényreklám,  figyelmeztető,  tájékoztató, 

megállító, cég-, illetve címtábla, kirakatszekrény elhelyezése

Időszakos (eseti) rendezvények esetén

10000,- 
Ft./m2/hó

   1000.-Ft/nap

11 plakátok,  óriásplakátok,  transzparensek,  molinók  és  egyéb 
hirdetmények  elhelyezésére  szolgáló építmények,  hirdetési  felületek 
kialakítására

5000,- Ft./m2/hó
 

12 plakátok,  óriásplakátok,  transzparensek,  molinók  és  egyéb 
hirdetmények elhelyezésére

1000,- Ft./m2/hét

13 építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag tárolása és törmelék 
elhelyezése

1000,- Ft./m2/hó

14 mutatványos, vidámparki tevékenység
 

200,- Ft./m2/nap, 
de min. 
20.000Ft/nap

15 cirkuszi, vándorcirkuszi tevékenység 200,-  Ft./m2/nap, 
de  min.30.000.-
Ft/nap

16 közterületen, illetve a felett elhelyezett közművek, tartóoszlopok, stb. 
elhelyezése 1000,- Ft./m2/hó
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17 Közterület bontási díj 2.000.-Ft/nap/m2

18 Szemétgyűjtő konténerek elhelyezése 1000,-Ft/m2/hó
19 Autóbusz  és  egyéb  gépjármű  parkolására  szolgáló  terület 

(járművenként)   
5000,-Ft/hó/db

6. napirendi pont megtárgyalása
6./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjainak megállapításáról 
    szóló 10/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosítására
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-225/2010.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadásra javasolta, a Pénzügyi 
Bizottság  4  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolta  a  rendelet  módosítást.  A 
törvényben  előírt  feltételeknek  megfelelően  a  kérdéses  időszakra  kifüggeszettetük  a 
módosítási javaslatokat, ezzel kapcsolatban sem szóban, sem írásban nem érkezett vélemény. 
Az előterjesztőnek szóbeli kiegészítése nincs. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a rendeleti javaslatot elfogadja? 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal az alábbi rendeletet alkotta meg

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2010. (XI. 26.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjainak megállapításáról szóló 
10/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Újfehértó  Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  lakások és  helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
34. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:

1.§.

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjainak megállapításáról szóló 10/2005. 
(V.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2.§.

(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti.
(2)  Hatályát  veszti  az  önkormányzati  tulajdonban  lévő  lakások  bérleti  díjainak 
megállapításáról szóló 10/2005. (V.25.) VKT. rendelet módosításáról szóló 32/2009. (XI.20.) 
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önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 18/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások havi lakbérének mértéke:

A B C D E
1 Bérlakás településen 

belüli fekvése
Bérlakások 
száma (db)

Bérlakás minősítése Bérlakás
Komfortfokozata

Lakbér
m2/ft/hó

2 4244 Újfehértó
Vasvári P. u. 1.

55 Költségelven bérbe 
adott bérlakás

Összkomfortos 525.- 

3 4244 Újfehértó
Böszörményi u. 24. 1 Szociális bérlakás Komfort nélküli 185.-

4 4244. Újfehértó
Szent I. u. 54. 3 Szociális bérlakás Komfort nélküli 185.-

5 4244. Újfehértó
Szent I. u. 54. 1 Szükséglakás Szükséglakás 80.-

7. napirendi pont megtárgyalása
7./ Előterjesztés az orvosi rendelő felújításához pénzösszeg biztosításáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással)
    (Száma: 34-236/2010.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Puskás  László  visszaérkezett  az  ülésterembe,  így  a  képviselő-testület  létszáma  12  főre 
változott. 

Nagy Sándor
A  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  és  egyhangúlag  támogatta  a  határozati  javaslatot.  Az 
előterjesztés  lényege,  hogy elkészül  az  orvosi  rendelő  felújítása,  ehhez  kapcsolódóan  két 
ütemű a fejlesztés, hiszen további fejlesztéseket is bevállalt a Nonporofit kft. Ebben a Non-
profit Kft-ben 51 %-os tulajdonhányada van az önkormányzatnak. Hogy ezt behoztam, egy 
prózai oka van, hogy a tetőtér lezárása első ütemben nem történt meg teljeskörűen, ezért ha 
nagyon gyorsan nem kerül lezárásra a tetőtér,  elfagyások várhatóak az épületen belül. Ezt 
szeretnénk  elkerülni.  Ehhez  még  természetesen  szükségeltetik  a  Kft-nek  a  taggyűlési 
határozata  is,  ezt  ügyvezető  Asszonnyal  megbeszéltük-  a  jövő hét  folyamán  összehívja  a 
közgyűlést. Amikor ez megtörtént,- miután fejlesztési célú pénzeszköz átadásról van szó- még 
egy megállapodás kérésére vissza fog kerülni a testület elé, hogy magát a pénzeszköz átadás-
tervezetet is jóváhagyhassa. Van-e kérés, észrevétel, vélemény? 

Tóth János
A másik 49 %-ot a Kft- fizeti? 

Nagy Sándor
A  kft  tulajdonosai.  Tulajdonképpen  azt  is  „játszhattuk  volna”,  hogy  tőkeemelést  kell 
végrehajtani és a tőke terhére csinálja meg ezt, de jelen pillanatban ezt tartom egyszerűbbnek. 
Nyilván nem lesz egyszerű a tulajdonosok „torkán ledugni” hiszen ez az X-edik többletkiadás, 
amely a rendelő-felújítás kapcsán felmerült. Ha emlékeztek rá, emiatt már tőkeemelésre is sor 
került,  utána  egy  garanciavállalás  kiadására  is  sor  került,  amit  nem  vett  igénybe  a 
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hitelfolyósítás kapcsán. De nyilván ebben részt kell venni, amennyi a tulajdonhányada. Ha 
nincs egyéb a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület a határozati javaslatot 11 igen szavazattal, 1 nem szavazóval elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

179/2010. (XI. 25.) számú

h a t á r o z a t a

Az orvosi rendelő felújításához pénzösszeg biztosításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. tulajdonosként,  az  Újfehértói  Egészségügyi  Szolgáltató  Közhasznú  Nonprofit  KFT 
részére,   az Újfehértó,  Bartók Béla út 20.  (Hrsz.  274/4) szám alatti  orvosi rendelő 
tetőterének  kialakításához  1.908.442  forintot  biztosít,  az  önkormányzat  2010.  évi 
költségvetésében a Civilház  bérleti díjából származó bevételéből.

2. felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  1./  pontban  biztosított  összeg  átcsoportosításáról  a 
költségvetési rendelet módosítása során gondoskodjon.

3. felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések megtételére  és  a  tárgyban 
keletkező szerződés aláírására.

Határidő : folyamatos
Felelős: polgármester

8. napirendi pont megtárgyalása
8./ Előterjesztés működési célú hitelfelvételéhez ingatlanfedezet biztosításáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással)
      (Száma: 34-237/2010.)
      Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Az esedékessé váló 44 millió forintos váltó visszafizetés, halasztott visszafizetésére vennénk 
igénybe ezt az összeget, ami mögé fedezetet is kért a pénzintézet. Amennyiben a képviselő-
testület meghozza a döntését, ez egy éven belüli hitelfelvétel, 3 havi türelmi időt követően 
havi tőke+ kamatainak a visszafizetésére kerülne sor. Erről a bizottságok nem tárgyaltak. A 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

Szilágyi Péter.
Több napirendi pontban látok ilyen felvetést, hogy az önkormányzat valamilyen ingatlanát föl 
kell tenni fedezetként. Mi a garancia arra, hogy a csődöt el fogjuk tolni- és mennek ezek az 
ingatlanok is- ha felvesszük a hiteleket, utána Újfehértót „gatyába tudjuk rázni” vagy mennek 
ezek az ingatlanok is? Akkor csak görgetjük ezeket egy pár hónapig, és utána úgyis „záróra”
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Nagy Sándor
Az önkormányzatnak a pénzügyi helyzete, a fennálló hitelek nagysága, a fennálló szállítói 
tartozások  nagysága  teszi  indokolttá,  hogy  bizalmatlanok  a  pénzintézetek,  nyilván  ezért 
fedezetet kérnek ahhoz, hogy Ők további hiteleket folyósítsanak, vagy a meglévő és lejáró 
hitelállományokat át  tudjuk ütemezni. Sok lehetősége nincs az önkormányzatnak, hiszen a 
múlt  heti  állapot  szerint  az  önkormányzat  szállítói  tarozás  állománya  218  millió  forint. 
Amiből a mai nappal kb. 140-150 millió forint a lejárt – a 30 napon túli- tartozás. Ezen kívül 
van az önkormányzatnak november 30—ával a Szabolcs Takarékszövetkezet felé fennálló 30 
millió és egyszer 40 millióforintos hitel-visszafizetési kötelezettsége, és a Takarékbank felé 
van egy 40 millió forintos hitel-visszafizetési kötelezettsége és december 30-ával a Raiffensen 
Bank  felé  van  egy  44  millió  forintos  váltófizetési  kötelezettsége,  amit  én  világosan 
elmondtam, hogy jelen pillanatban nem látok realitást  arra,  hogy ezt  részben is  teljesíteni 
tudja az önkormányzat. Mellette van egy másik nagyon komoly probléma, ami arról szól, 
hogy elindult  a  szennyvízberuházás  II.  ütemének az előkészítése,  ezen  pályázat  benyújtás 
feltétele, hogy ezt az Ltp-t finanszírozó OTP kiadja azt a visszavonhatatlan hitelígérvényt, 
amely a beruházáshoz szükséges sajáterő 2/3 Ltp-ből történő finanszírozását biztosítja. Igen 
ám,  de  az  OTP akkor  hajlandó  kiadni  ezt  az  ígérvényt,  ha  az  önkormányzat  készfizető 
kezességi garanciát vállal e mögé a kb. 360 millió forint mögé- ami nyilván effektív nem fog 
megjelenni kiadásként az önkormányzatnál- hiszen reméljük, hogy a lakosok befizetik ezeket- 
vagy  akik  nem  fizetik  be  az  adóhatóság  behajtja.  De  akkor  is  szükséges.  Ezt  a 
kezességvállalási garanciát már az előző testület sem tudta kiadni, hiszen a könyvvizsgáló Úr 
leírta és nem adta a hozzájárulását, hiszen a korábbi hitelek visszafizetése, illetve a felvett 
kötvénykibocsátás  visszafizetése  olyan  lehetetlen  kiugrásokat  eredményezett  az 
önkormányzat  adósságszolgálatát  illetően,  ami  messze  100  milliós  nagyságrendben 
meghaladja a törvényben előírt  adósságszolgálati korlát felső határát.  Nincs más lehetőség 
előttünk,  hogy  amit  korábban  meghoztunk  döntést,  arra  vonatkozóan,  hogy  a  kötvény 
visszafizetés úgy lenne, hogy 2012-ben 100 millió, 2017-ben 100 millió, 2022-ben 100 millió, 
és nyilván az éppen akkor esedékes kamatok még mellé. Ez blokkolja az egész lehetőségét az 
önkormányzatnak.  Ezért  kellett  belemenni  abba,  hogy  ezt  a  CHF  alapú  kötvényt 
megpróbáljuk átváltani forint alapúra, nem lehet- hiszen helyből 97 millió forintos egyszeri 
tőkeági  veszteséget  kell  realizálni  az  önkormányzatnak,  euró-alapon  egyezkedünk  a 
pénzintézettel,  gyakorlatilag  nincs  benne  döntés,  erre  a  hétre,  vagy a  jövő-hétre  ígérik  a 
döntést benne. Ha ez megtörténik, átütemezésre kerül a mi kérésünknek megfelelően 2012-től 
elporlasztva  2024-ig  ez  az  adósságszolgálat,  akkor  aláesünk  az  alá  a  korlát  alá,  ami 
lehetőséget ad számunkra, hogy kiadjuk ezt a készfizető kezességet az OTP felé. De ez mind 
kevés még önmagában, ha a pénzintézetek átütemezik a 70- meg 40 milliót, meg a kötvényt, 
meg a Raiffeisen Bank is belemegy a váltó átütemezésébe is, hiszen ott van egy 200 milliós 
szállítói  tartozás.  Ez  a  szállítói  tartozás.  Ennek  jelentős  része  gyakorlatilag  2009-től 
halmozódott  fel.  Ez  azt  jelenti,  hogy a  218  millióból  kb.  114  millió  a  30  napon  belüli, 
gyakorlatilag majdnem 40 millió volt a 90 napon túli tartozás állománya a több 30-60 -90 
közé, meg a fölé esik. Az a probléma, hogy ha nem tudunk a szállítókkal megegyezni, akkor 
„görcsölhetünk” ezt Margittai Úréknak is elmondtam, hogy csak abban az esetben vagyok 
majd hajlandó aláírni az esetleges pozitív döntéseket, ha kompletten kezelve tudunk még egy 
200  milliós  olyan  csomagot,  amiből  legalább  részben  teljesíteni  tudjuk  a  szállítók  felé 
fennálló tartozás felét, hiszen folyamatosan egyeztetek a szállítókkal. A minimumelvárásuk 
az, hogy az 1 millió fölötti szállítói tartozásokból, legalább egy összegben az önkormányzat a 
felét  kifizesse.  A  fennmaradó  részre  pedig  kössön  egy  hosszabb  távú  kamatmentes 
visszafizetést, amit garantálni kell, hogy visszafizetünk nekik. Az utolsó pillanatban az utolsó 
két-három  hétben  az  előző  polgármester  elindított  olyan  fejlesztéseket,  amelyek 
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eredményeznek most még fejlesztési ágon 70 millió körüli kiadást. Ha 218 milliós szállítói 
tartozásból  100 milliót  rendezünk,  azt  félig  megoldjuk,  megoldjuk ezt  a  70  millió  körüli 
fejlesztési  kiadást,  meg  még  az  egyéb  nem  ebbe  a  két  kategóriába  –  de  szerződéssel 
kötelezettségvállalásainak  teljesítjük-  akkor  van  remény  arra,  hogy  lélegzethez  jut  az 
önkormányzat és 4 év alatt – hangsúlyozni szeretném, hogy 4 év alatt- el tud érni egy olyan 
stabilizációs  folyamat  végére,  ami  eredményezheti  azt,  hogy működőképes  marad.  Ennek 
nagyon  kemény árai  lesznek.  Ennek  az  ára  az,  hogy most  a  következő  napirendi  pontok 
kapcsán hozunk már olyan döntéseket. Ezt a pénzintézetek is megerősítették, ha még mos 
hozzátesszük a jelenlegi kb. 1,3 milliárdos hitelállomány mellé- föl fog menni 1,6 milliárdig. 
Van egy évi  2,3 milliárdos költségvetésünk, akkor  világosan látszik,  hogy ez hosszútávon 
ebből nem finanszírozható. Egy esetben igen, ha a képviselőt-testület hajlandó lesz bevállalni 
hogy 1,5 éven belül legalább 4-500 millió forinttal csökkenteni fogja az adósságát. A tőkeági 
tartozását,  hiszen  akkor  lehet  azt  elérni,  hogy  az  adósságszolgálat  kamatterhei  is 
visszamennek olyan szintre,  nyilván benne még az árfolyamkockázattal-  hiszen még arról 
nem beszéltünk, hogy azért akárhány száz milló CHF-ban marad meg. Ez akkor még mindig 
érzékelhető. Akkor nagyon drasztikusan el fogja érni az önkormányzat, amit Margittai Úrék 
minden alkalommal megfogalmaznak, hogy nem fog újratermelődni a működési kiadásból ez 
a  hiány,  hiszen  ha  ez  újratermelődik  és  ez  beépül  a  kiadási  szintbe,  akkor  ez  nem vezet 
sehová, hanem akkor nem most kell kérnem a csőd biztost ebben a hónapban, hanem 2011. 
júniusában. Én ezt nem fogom bevállalni, csak abban az esetben, ha kompletten összeállt a 
csomag, kompletten látszik, hogy meghozza a képviselő-testület a döntést. Nyílván a többi 
döntés  elsősorban majd  a  2011-es  költségvetési  koncepcióhoz fog kapcsolódni,  hiszen  ott 
fogjuk kimondani, hogy miket kell meglépni ahhoz, hogy ez működőképes legyen. Akkor van 
értelme  megkötni  minden  egyes  megállapodást  és  bevállalni  még  az  esetleg  rosszabb 
kondíciójú  hitelt  is,  hiszen  akkor  működhetünk.  Ha nem,  akkor  nincs  értelme.  Egy nagy 
probléma van, hogy abban a pillanatban ha adósságrendezési eljárás indul el az önkormányzat 
ellen, akkor 5 évre az önkormányzatot kizárja mindenféle uniós pályázati lehetőségből Nem 
világos  számomra  jelen  pillanatban,  hogy  a  futópályázatoknak  mi  lesz  a  sorsa.  Tehát 
Képviselő Úr, azt tudom csak mondani, hogy garancia azok csak mi lehetünk magunk. Senki 
más nem tud garanciát adni arra, hogy talpon tudjuk tartani – egyedül én sem tudom, csak mi 
együtt tudjuk, ha akarjuk. Ha nem, akkor meg kell mondani, hogy „gyerekek álljunk föl” meg 
kell mondani, hogy ne görcsöljünk rajta napi 16 órát, akkor jöjjön a csődbiztos. Akkor nem mi 
fogjuk megmondani,  nem a  mi  akaratunk  szerint  fognak megtörténni  dolgok,  hanem egy 
teljesen más alapon. A megyei önkormányzatoknál folyó adósságrendezési eljárások kapcsán 
azt azért mindig nézzétek meg, hogy a legközelebb Békés Megyéből – a legközelebbi kijelölt 
adósságrendezési biztos – jön. Természetesen a bíróság minden érzelmi és egyéb szálat el fog 
varrni ebben az esetekben, hiszen neki az a dolga,  hogy rendet tegyen. Kb itt  tartunk, én 
próbáltam részletesebben a bizottsági üléseken is szólni. Nem egy könnyű történet, sajnos 
azok a döntések, amik korábban megszülettek és azoknak a dolgai meg vannak. Nem tudunk 
mit  csinálni  vele.  Ha  abba  belegondoltok,  hogy  a  működési  kiadásunk  mondjuk  száz-
egynéhány  millióval  amiatt  meg  fog  emelkedni,  hogy  be  fog  lépni  az  uszoda,  meg  a 
sportcsarnok, hiszen a sportcsarnok esetében egyedül 110 millió,  amit fizetnünk kellene a 
működtetőnek az uszoda esetében pedig kb. 72 millió körül lesz a nagyságrend. Itt tartunk. 

Margittai Sándor
Polgármester Úr elmondta a legfontosabb dolgokat. Mindenképpen az a lényeg, hogy itt a 
képviselő-testület van döntési helyzetben. Ez az adósság rendezést legkevésbé fájdalmasan 
maga a képviselő-testület tudja megtenni. Ezt meg kell tenni. Az adósság összegyűlt. Nem 
akarom Önöket menteni, de mi már amikor ezekhez az erőltetett beruházásokhoz forrást akart 
az akkori képviselő-testület mi nemet mondtunk rá. A kötvénykibocsátást sem vállaltuk be. 
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Újabb hiteleket sem. Ennek ellenére, hogy lettek újabb hitelek, itt vannak most,- vissza kell 
fizetni.  Tanulmányozzuk-  hiszen  vannak  az  országban  már  csődeljárások,  ott  ahol  ez 
bekövetkezik,  nagyon lecsupaszodik a  tevékenység.  Amit  most  még esetleg  korlátozottan, 
óvatosan  meg  tud  tenni  a  képviselő-testület,  azt  a  csőd-biztos  a  kötelező  tevékenységre 
letisztítja,  tehát  a  város  lakossága  mindenképpen  szegényebb  lesz.  Az  adósságot  viszont 
rendezni  kell,  mert  ezek  az  önkormányzati  adósságok  nem  azt  jelentik,  hogy  az  állam 
belenyúl a zsebébe és szanálja és az önkormányzatnak kifizeti az adósságot. Ezt a városnak 
kell rendezni. Lehet, hogy valami kedvezményt el lehet érni benne, de ez csak két évig tart ez 
a  moratórium,  két  év  után  azokat  a  kötelezettségeket,  amiket  akkor  nem  rendezett,  újra 
követlehető. Tehát én azt gondolom, hogy a lehető legrosszabb az, ha várjuk a csőd-biztost és 
akkor Önöknek kell majd, képviselőknek azokat a kellemetlen döntéseket legalizálni, - a csőd 
biztos javaslatot tesz, a képviselőknek kell meghozni a negatív döntést, amit végre fog hajtani. 
Mi- a Takarékszövetkezet és a Takarékbank részéről igyekszünk mindent megtenni, hogy ez a 
probléma minél kisebb fájdalommal rendeződjön. A megismétlődés csak úgy kerülhető el, ha 
a város kiadásai nagyobb mértékben csökken, hogy kezelhető lesz. A hitelek nagyobb része 
hosszúlejáratú lesz. Ha minden évben tud a város teljesíteni, akkor ez nem jelent az adott évi 
költségvetésben  nagy  terhet  A devizahitelekről  annyit,  hogy  az  árfolyamkockázat  sajnos 
benne van a dologban. Annak idején fölhívtuk a figyelmet, hogy milyen veszélyekkel járhat.  
Azt  senki  nem tudta  megmondani,  hogy Magyarországon ilyen  jelentős  lesz  az  árfolyam 
különbözet. Amikor fölvették akkor 149-150 volt az árfolyam, most pedig megint 210 Ft- . Ha 
időt nyerünk, akkor elképzelhető, hogy az árfolyamveszteség nem fog realizálódni. De ehhez 
az kell, hogy időt nyerjünk. Van egy adott helyzet, nem reménytelen, de úgy gondolom, hogy 
sok beruházás elindult a városban- ha egy kicsit szerényebb lesz ez a fejlődés, akkor még az 
életképesség  megmarad,  a  napi  kiadásokat  kell  tovább  csökkenteni,  átütemezni,  olyan 
ütemben,  hogy  a  város  számára  elviselhető  legyen.  Mi,  amíg  együttműködik  velünk  a 
képviselő-testület,  minden  segítséget  megadunk.  Legközelebb  hétfőn  tárgyalunk  a 
Takarékbankkal is. 

Nagy Sándor
Azt kell látni, hogy ha borul, akkor sem marad meg az ingatlan, ráadásul egy kényszerpályás 
ingatlanértékesítésbe fogunk belekényszerülni, hiszen akkor már a csőd biztos fogja- egyrészt 
lecsupaszítani a feladatokat, és akkor minden korlátozottan, szabadon értékesíthető ingatlant 
azonnal  piacra  fog  dobni.  Gondolják  el,  hogy  Újfehértó  viszonylatában  -  amikor  nem 
működik az ingatlanpiac-, hiszen százával vannak értékesítésre felajánlott ingatlanok- hogy a 
valós piaci forgalmi érték 20 %-áért lehet odaadni. Én annak a reményében mondom, hogy 
jelzálogként  adjuk oda ezeket  az ingatlanokat,  hogy ezeknek a beváltására nem kerül sor. 
Nyilván a pénzintézeteknek – és ezt is kell tudnotok- azért kell, hogy jelzálog legyen e mögött 
a hitelek mögött, mert ha mégis beborul, akkor a kielégítési sorrendben a jelzáloggal terhelt 
hitelek  egy  lépcsőfokkal  magasabban  vannak,  mint  a  hitelek.  Jól  felfogott  érdeke  a 
pénzintézeteknek, hogy ezt most ebből a szempontból meglépjék. 

Szilágyi Péter
Megértettem ezt a bizottsági ülésen is, ennek a 10-20 perces szakmai lényegét akkor is, de egy 
egyértelmű igent, vagy nemet szerettem volna hallani, hogy ha ezeket meglépi a képviselő-
testület,  mert  természetesen  én  is  –  mint  újfehértói  érdekelt  vagyok  benne,  hogy  a 
csődhelyzetet  elkerüljem.  Azt  akarom.  Nem  akartuk,  ami  az  elmúlt  4  évben  ránk  lett 
szabadítva,  hogy  ekkora  nagy  presztízsberuházásokkal  eladósították  a  város  úgy,  hogy 
véleményem szerint 20 évig nem fogunk tudni szabadom mozogni a pénzintézeti fogságból. 
Azt gondolom, hogy a testület nyilván együtt akar működni, csak nem vagyunk gazdasági 
szakemberek, ezért szerettem volna én is hallani egy ilyen egyértelmű igent, vagy nemet.
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Nagy Sándor
Ha igent, vagy nemet mondanék, akkor a „Jó Isten” után sorrendben a második lennék. Még 
egyszer mondom, hogy egy sor döntés sorozatnak kell lenni. Egyben biztos vagyok, hogy 
legalább egy 400 millió  forintos  vagyonértékesítésre  sor  kell,  hogy kerüljön.  Hiszen nem 
működhet akkor tovább. Azt ne várjátok, hogy megmondjam helyrajzi szám szerint, hogy mik 
azok,  amiket  ebből  a  szempontból  át  kell  tekinteni,  hogy  mik  azok  a  feladatok,  amiket 
meghagyunk,  milyen  feladatok  szükségesek  hozzá,  melyek  azok  az  ingatlanok,  amelyek 
hosszabb távon felszabadíthatók és értéket képviselnek és pénzt kapunk érte. 

Gyermánné Szabó Katalin
Tisztában  van  az  ember,  hogy  milyen  nehéz  a  helyzet  és  képviselőként  felelősen 
gondolkodunk, ne legyen csőd, igyekszünk olyan döntést hozni, hogy működjön a város. Mit 
is lehetne ilyenkor csinálni? Emlékszem arra, hogy korábban amikor hiteleket vettünk fel, 
akkor  volt  egy olyan  elképzelés,  hogy ha  fölveszünk  egy nagyobb  összegű  hitelt,  akkor 
valamennyit  törlesszünk belőle. Gondoljunk arra,  hogy a családban is ha el  van adósorva, 
akkor  ha  valahonnan  pénzhez  jut,  akkor  igyekszik  legalább  egyet  kifizetni.  Akkor  már 
könnyebb a helyzete.  Abban bíztam, hogy legalább ezt a váltót  ebben az évben ki tudjuk 
fizetni,  ha felveszünk egy nagyobb összeget,  mert  legalább nincs kamata.  Tudom, hogy a 
szállítók felé is  tartozunk, de legalább annak nincs kamata.  A bank felé  keményen kell  a 
kamatot  fizetni.  El  kell  gondolkodni.  Tőlem, mint  képviselőtől  polgármester  Úr azt várja, 
hogy az ember szavazza meg, de jó lenne részletében tudni, hogy mire van ez felhasználva. 
Ha egy képviselő felelősen döntött, megszavazta, és ennek Ő is részese. Úgy gondolom, hogy 
ha nagyobb összeg lenne,  akkor  fizessünk vissza valamit,  ha már kevesebbet  kell  fizetni, 
akkor fogunk tudni talpra állni. Én azt is tudom, hogy mit kell csinálni, meg mennyi pénzre 
lenne szükség, meg egyebek. A bizalom megvan, ha ez megvan, akkor visszafelé is. Tudjuk, 
hogy melyik forint hova megy el. 

Nagy Sándor
Lehet, hogy nem voltam világos, képviselő Asszony! Első körben arról van szó, hogy talpon 
tudjuk tartani  az  önkormányzatot  vagy nem? Az nem kérdés,  hogy most  a  Raiffeisennek 
fizetek, vagy a szállítóknak. Mert 50 ezer forintos szállítói tartozással is- nem hoztam be, nem 
akartam,  hogy  terheljelek  benneteket-  amiket  most  már  a  szállítóktól  kapunk  abból  a 
szempontból, hogy hány nap határidőket adnak, hogy ne indítsák meg az adósságrendezési 
eljárást. Itt sajnos, ha elindítja bármelyik szállító, és ez nem 5-10-ről van szó, hiszen 7 oldalas 
a  szállítói  tartozás,  számlánként,  hétszázvalahány  számla.  Egy  kell,  hogy  bedobja  a 
törölközőt. Még egyszer mondom, hogy a váltó- vissza kell nézni a korábbi jegyzőkönyveket- 
az  a  probléma,  hogy  ha  a  váltót  nem  fizetjük,  akkor  azonnal  borít  mindent,  mert  ez  a 
legrondább  pénzügyi  konstrukció  ami  létezik,  hiszen  semmilyen  mozgásteret  nem  ad.  A 
mozgástér annyi benne, hogy valaki ad annyi pénzt nekem, hogy kifizessem a váltót, mert a 
váltót 30-án ki kell fizetni, mert ha nem, akkor beborítana. De mellette fenn kell, hogy tartsam 
a szállítóit is. Megmondja Margittai Úr is, hogy azt kértük első körön, hogy 250 millió legyen, 
hiszen akkor a váltót is abból a csomagból fizetjük. De jogosan mondja a két pénzintézet, 
hogy aki annak idején a váltót elfogadta, akkor az is vállaljon már valami kockázatot, és ezért 
van a 44 millió külön kezelve. 

Leveleki József
Ez egy elegáns adósságcsapda, adósságspirál. Idenavigáltak bennünket elődeink, a várost. A 
bank semmit nem csinál ingyen, ezzel tisztában vagyok. Szerintem, azt hozzáfűzve, hogy a 
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jövő  évi  költségvetési  munka  –  vita  előttünk  áll.  Már  most  érdemes  egy két  mondatban 
megemlíteni,  hogy itt  el  kell  majd  felejteni  az  önként  vállalt  feladatok  egy  részét,  vagy 
egészét úgy, ahogy van. Azt gondolom, hogy már nem biztos, hogy emberi mértékekkel mért 
feltételekkel kell megfelelni. 

Nagy Sándor
Van-e még egyéb észrevétel? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati  
javaslatot elfogadja? 

A  képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  11  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

180/2010. (XI. 25.) számú

h a t á r o z a t a

Működési célú hitel felvételéről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. A RAIFFEISEN BANK Zrt-tól, a 2010. december 31.-én esedékes váltó kiváltására 44 
millió  forint  összegű  működési  célú  hitel  felvételét  kezdeményezi  az  alábbi 
feltételekkel:

a. Hitel visszafizetésének határideje: 2011. november 30.
b. Tőke fizetésének gyakorisága: havonta
c. Kamatfizetés gyakorisága: havonta

2. Kötelezettséget  vállal  arra,  hogy a  tőke  és  kamatai  megfizetéséhez  a  fedezetet  az 
Önkormányzat  2011.  évi  költségvetésében  biztosítja,  és  biztosítékul  ajánlja  az 
Újfehértó belterületén található 218/2 hrsz-ú, - kivett iroda, műhely, raktár, géptároló 
megjelölésű - tehermentes ingatlanát.

3. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a szerződés 
megkötésére.

Határidő : folyamatos
Felelős: polgármester

Nagy Sándor
Ahogyan jeleztem, újabb vendég érkezett,  Katona Attila,  kérem, hogy ennek megfelelően, 
most az írásos meghívóban szereplő a Tájékoztató az INNOHÍD Zrt. tevékenységéről szóló 
előterjesztést tárgyaljuk meg. Ki az, aki elfogadja a napirendcserét? 

A képviselő-testület a napirendi cserét 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta. .
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19. napirendi pont megtárgyalása
19./ Tájékoztató az INNOHÍD Zrt. tevékenységéről
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       (Száma: 34-224/2010.)
       Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor 
Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság tárgyalta 3 igen szavazattal tudomásul vette. Szóbeli 
kiegészítésem nincs. Van-e kérdés? 

Tóth János
Van egy 40 hektáros ipari parkunk, van-e arra esély, hogy bármilyen cég ide költözik? Fog-e 
ez egyáltalán működni, mint ipari park?

Katona Attila
Tisztelettel köszöntök mindenkit!

Nem tudom, mi a körülményekhez képest mindent megteszünk. A minden az néha kevés. 
Nem akarok  külső  körülményekre  hivatkozni,  hogy  gazdasági  helyzet,  meg  stb.  Én  úgy 
gondolom, hogy az ingatlan fekvése egészen kiváló, hiába lettek versenytársak Nagykálló, 
akár a nyíregyházi fejlesztés, mi erre úgy reagálunk, hogy az értékesítési ára, közel 1/3-al 
olcsóbb  legyen,  mint  bármilyen  mostani  konkurenssé.  Mi  úgy gondoljuk,  hogy ez  az  ár 
önmagában eléggé vonzó. De többet felelősséggel én sem tudok mondani, arról tájékoztatom 
a képviselő-testületet, hogy az ITDH-val harmadik hónapja nagyon konkrét tárgyalásokban 
vagyunk,  nagyon konkrét kérdéseket tettek föl.  Annyi  rossz hírem van, hogy ez már a  7. 
konkrét tárgyalásunk a három év alatt. Talán annyiból előremutatóbb ez, hogy a kérdésekből, 
mintha  nagyon-  nagyon  kézzelfogható  befektetőről  lenne  szó,  pld,  egészen  végig  kellett 
mennünk minden kapacitás tekintetében- erre még eddig nem volt igény. De még nem hoztak 
össze a valós befektetővel. 50 ha-t vásárolna meg egyben, talán a polgármester Úr jelezte, 
hogy ott még plusz 10 hektárt kell majd vásárolnunk. A bizottsági ülésen is mondtam, hogy 
volt olyan tárgyalásunk is, amelyen a hamburgi menedzsment is itt volt, tehát már aláírás előtt 
léptek vissza a befektetők. Sajnálatos módon, most ez nem egy sikerágazat. 

Nagy Sándor
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi? 

A képviselő-testület a tájékoztatót 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal tudomásul vette a 
tájékoztatót. 

9. napirendi pont megtárgyalása
9./ Előterjesztés működési célú hitelfelvételéhez ingatlanfedezet biztosításáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-227/2010.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Kérte  a  pénzintézet,  hogy  egyeztetett  formában  egy  ingatlant  ajánljunk  föl  a  hitelhez 
kapcsolódóan.  A Zajti  Ferenc Művelődési  Központ  épülete  az az épület,  amelyet  ennek a 
fedezetére  felajánlanánk.  A tegnap  esti  tárgyalás  alapján  nagy  valószínűséggel  a  későbbi 
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menet során a 200 és a 40 millió az 240 millióként fog a Takarékbanknál futni, de mivel erre 
vonatkozóan még nincs konkrét megbeszélés- csak mint lehetőséget tették föl, ezért tárgyaljuk 
külön a napirendi pont keretében. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?

Puskás László
Ha  jól  emlékszem,  hogy  a  40  milliós  hitel  egy  1  éves  türelmi  idővel  fog  működni  a 
Takarékbanknál. Azután kell elkezdeni törleszteni. Ha most összevetjük a 200 millió forinttal, 
ami a következő napirendnek az anyaga, akkor hogy lesz összhangban? 

Nagy Sándor
Ezt  szerintem  hétfőn  fogjuk  tudni.  Kezelhető  akkor  is,  ha  együttes  döntés  van  benne. 
Szerintem inkább praktikus. A menedzsment úgy gondolja, hogy az igazgatóságot, illetve a 
cenzúrabizottságot  jobban  meg  lehet  győzni,  azt,  hogy  ennek  a  visszafizetését  hogyan 
ütemezzük, az egy következő dolog. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 3 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet? Ha egyéb nincs a napirendi 
pont vitáját lezárom. Ki az, aki támogatja a határozati javaslatot? 

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

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

181/2010. (XI. 25.) számú

h a t á r o z a t a

Működési célú hitel felvételéhez ingatlanfedezet biztosításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./  a  154/2010.  (X.28.)  számú  határozatban  a  Magyar  Takarékszövetkezeti  Bank  Zrt-től, 
likviditási  gondok megoldására kezdeményezett  40.000 ezer  forint  összegű működési célú 
hitel  folyósításához,  biztosítékul  ajánlja  az  Újfehértó  belterület  3  hrsz-ú,  Zajti  Ferenc 
Kulturális Központ megnevezésű tehermentes ingatlanát.

2./  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések  megtételére,  és  a  szerződés 
megkötésére.

Határidő : folyamatos
Felelős: polgármester

10. napirendi pont megtárgyalása
10./ Előterjesztés önkormányzati feladatok ellátáshoz szükséges kifizetések finanszírozásáról
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    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-235/2010.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Az előző napirend kapcsán Szilágyi képviselő-társam által felvetettek kapcsán úgy gondolom, 
érintettem,  hogy  a  200  millió  miatt  fontos  és  mi  miatt  fontos,  hogy  felvegyük.  Úgy 
tájékoztattam  a  két  pénzintézetet,  hogy  e  nélkül,  -  ha  nem  lesz  pozitív  a  döntés  a 
pénzintézetek részéről- akkor a korábbi képviselő-testületi döntéseket sem fogom aláírni, és 
ennek az egyenes következménye az, amiről korábban beszéltünk. Van-e kérdés, észrevétel, 
vélemény?  Ha  nincs  a  napirendi  pont  vitáját  lezárom.  Ki  az,  aki  a  határozati  javaslatot 
támogatja? 

A képviselő-testület a határozati javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozat:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

182/2010. (XI. 25.) számú

h a t á r o z a t a

működési célú hitel felvételéről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. A Magyar  Takarékszövetkezeti  Bank  Zrt-től,  likviditási  gondok  megoldására  200 
millió  forint  összegű  működési  célú  hitel  felvételét  kezdeményezi  az  alábbi 
feltételekkel:

a. Hitel futamidő: 1 év
b. Tőke egyösszegű megfizetésének határideje: 2011. december 31.
c. Kamatfizetés gyakorisága: negyedéves

2. Kötelezettséget  vállal  arra,  hogy a  tőke  és  kamatai  megfizetéséhez  a  fedezetet  az 
Önkormányzat a 2011. évi költségvetésében biztosítja, és a folyósításához biztosítékul 
ajánlja  az  Önkormányzat  NYÍRSÉGVÍZ  ZRT-be  apportált  vagyontárgyak  után  a 
tulajdonosi jogokat, igazoló részvénycsomagját. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a szerződés 
megkötésére.

Határidő : folyamatos
Felelős: polgármester

11. napirendi pont megtárgyalása
11./ Előterjesztés Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatával kapcsolatos 
       döntésekről
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      (Írásbeli előterjesztés alapján)
       (Száma: 34-234/2010.)
       Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet, illetve 
határozati javaslatot. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

Szilágyi Péter
A bizottsági ülésen is kértem már, hogy az elnök Úr mutatkozzon, be, ha van lehetőség, akkor 
itt történjen meg. Valamint arról, hogy számoljon be arról, hogy mit szeretnének Újfehértón 
kezdeni,  mik  az  elképzeléseik,  programjaik.  Itt  döntéseket  fogunk  hozni,  irodát  fogunk 
biztosítani. 

Nagy Sándor
Arról, hogy az elnök Úr magáról mondjon egy pár mondatot, annak nincs akadálya, de azt, 
hogy most programot hirdessen- ez nem tartozik a napirendhez, annak tárgyalásához. Ha arra 
igényt tart a testület,  akkor a következő testületi ülésre egy írásos anyaggal tájékoztassa a 
testületet,  hiszen  be  nem  számoltathatjuk,  de  természetesen  a  kapcsolatra  tekintettel 
tájékoztatást  elvárhatunk.  Ha  egyéb  nincs  a  napirendi  pont  vitáját  lezárom.  Ki  az,  aki  a 
rendeleti javaslatot elfogadja?

A képviselő-testület a rendeleti javaslatot 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2010. (XI. 26.)

önkormányzati rendelete

Újfehértó Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 29/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

A helyi  önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. §.  (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,  a nemzeti  és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. 
törvény  27.§.  (1)-(2)  bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a  következőket 
rendeli el:

1.§.

Újfehértó Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
29/2006. (XII.15.) önkormányzati  rendelet a  következő VI/A. Fejezettel  egészül ki:

„VI/A. Fejezet
Együttműködés a helyi kisebbségi önkormányzattal

37/A. §

(1) Az önkormányzat a települési cigány kisebbségi  önkormányzat működéséhez ingyenes 
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helyiséghasználatot  biztosít,  a  tulajdonában  lévő,  Polgármesteri  Hivatal  (hrsz.:  Újfehértó 
belterület  87/1.),  Újfehértó,  Szent  István  u.  10.  szám  alatti  épülete  3.  számú  hivatali 
helyiségének használatba adásával. 
(2) A települési cigány kisebbségi önkormányzat részére a működéshez szükséges ingyenes 
használatba  adott  ingó  vagyontárgyakat  az  önkormányzatok  között  létrejött  megállapodás 
tartalmazza, amelyről a Polgármesteri Hivatal  leltárt vezet.
(3)  A  helyiség  és  ingó  vagyontárgyak  használatára  vonatkozó  rendelkezéseket  az 
önkormányzat és a települési cigány kisebbségi önkormányzat között létrejött megállapodás 
tartalmazza.

2.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.

Nagy Sándor
Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?

A képviselő-testület a határozati javaslatot 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

183/2010. (XI. 25.) számú

h a t á r o z a t a

Együttműködési megállapodások jóváhagyásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ Újfehértó  Város  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzatával  a  kisebbségi  önkormányzat 
működési  feltételeinek  biztosításáról  2010.  december  01.-től  határozatlan  időre 
együttműködési megállapodást köt, amelyet az 1. számú melléklet szerint jóváhagy.

2./  Újfehértó  Város  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzatával  a  kisebbségi  önkormányzat 
költségvetésének  elkészítéséről,  költségvetési  gazdálkodásról,  adatszolgáltatási,  és 
nyilvántartási  tevékenységről  2010.  december  01.-től  határozatlan  időre  együttműködési 
megállapodást köt, amelyet a 2. számú melléklet szerint jóváhagy.

3./ felhatalmazza a polgármestert az 1./  és a 2./ pontban jóváhagyott szerződések aláírására. 

1. számú melléklet a 183/2010. (XI. 25.) számú határozathoz

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Az  együttműködésben  résztvevő  önkormányzatok  arra  törekszenek,  hogy  a  Magyar 
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Köztársaság Alkotmányában, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. 
évi  LXXVII.  törvényben  (Nekt.)  biztosított  kisebbségi  jogok  érvényesüljenek. 
Együttműködésük célja  a

- a kisebbségi önkormányzat társadalmi elismertségének elősegítése, 
- közügyekben való részvételének előmozdítása,
- működése technikai feltételeinek megteremtése, törvényes működésének biztosítása. 

Megállapodó felek
egyrészről:

Újfehértó Város  Önkormányzat (4244  Újfehértó Szent István út 10. képviseli: Nagy 
Sándor polgármester)(továbbiakban: önkormányzat) 

másrészről: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat (4244  Újfehértó , Szent 
István út 10. képviseli: Mocsár Csaba  elnök)  (továbbiakban: kisebbségi önkormányzat) 
között az alábbiak szerint:

Az együttműködési megállapodás területei

I. A kisebbségi önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása
II. A Képviselő-testület és bizottságai döntéshozatalában való részvétel
III. A kisebbségi önkormányzat tevékenységének szakmai segítése
IV. Egyéb rendelkezések

A megállapodás részletes szabályai

I. A kisebbségi önkormányzat működése technikai feltételeinek biztosítása

1./  Az  önkormányzat  -  a  települési  cigány kisebbségi   önkormányzat  működéséhez  előre 
egyeztetett  időpontban  ingyenes  helyiséghasználatot  biztosít,  a  tulajdonában  lévő, 
Polgármesteri Hivatal (hrsz.: Újfehértó belterület 87/1.), Újfehértó, Szent István u. 10. szám 
alatti  épülete  3.  számú  hivatali  helyiségben,  az  1.  számú  mellékletben  meghatározott 
szükséges berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt. 

2./ A kisebbségi önkormányzat a testületi működésével szorosan összefüggő rendezvényeihez 
(közmeghallgatás),  ingyenesen  igénybe  veheti  az  önkormányzat   erre  a  célra  alkalmas 
egyeztetés útján meghatározott helyiségét. 

3./ A kisebbségi önkormányzat a használatba vett helyiséget és az ott található eszközöket 
alapfeladatának  ellátásához  szükséges  mértékben  veheti  igénybe,  köteles  azokat 
rendeltetésszerűen,  a  jó  gazda  gondosságával  kezelni.  A kisebbségi  önkormányzat  köteles 
megtéríteni a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat, és a használat jogát harmadik 
személynek nem engedheti át. 

4./ Az önkormányzat a kisebbségi önkormányzat helyiséghasználatával összefüggő feladatait 
a Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el. 

5./  A kisebbségi  önkormányzat  testületi  működéséhez kötődő postai,  kézbesítési,  gépelési, 
sokszorosítási feladatok ellátását az önkormányzat a hivatala útján biztosítja és viseli az ezzel 
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járó költségeket. 

A hivatal e körben a következő feladatokat látja el:
a) a  kisebbségi  önkormányzat  testületi  üléseinek  előkészítésével 

összefüggésben a meghívókat, előterjesztéseket, tájékoztató anyagokat 
legépeli, kiküldi;

b) az  üléseket  követően  a  határozatokat  rögzíti,  a  jegyzőkönyveket 
legépeli,  azt  törvényes  határidőben  továbbítja  a  Szabolcs-Szatmár-
Bereg  Megyei  Közigazgatási  Hivatalhoz,  valamint  a  döntések 
végrehajtásához  szükséges  írásos  intézkedéseket,  leveleket, 
dokumentumokat legépeli, sokszorosítja, továbbítja.

II. A képviselő-testület és bizottságai döntéshozatalában való részvétel:

1. Az önkormányzat biztosítja a kisebbségi önkormányzat törvényen alapuló egyetértési, 
véleményezési, megkeresési és kezdeményezési jogosultságai gyakorlását:

a) kikéri  a  kisebbségi  önkormányzat  véleményét  az  általa  képviselt  kisebbséget  e 
minőségben érintő önkormányzati rendeletek tervezetéről;

b) a  kisebbséget  érintő  előterjesztések  elkészítésében  közreműködési,  konzultációs, 
illetve véleményezési lehetőséget biztosít.

2. A kisebbségi  önkormányzat  elnöke  tanácskozási  joggal  részt  vehet  a  Képviselő-
testület ülésein. 

III. A kisebbségi önkormányzat tevékenységének szakmai segítése:

1./  Az  önkormányzat  a  hivatal  szakmai  apparátusán  keresztül  segíti  a  kisebbségi 
önkormányzat  tevékenységét,  igény  esetén  közreműködik  döntéseik,  szabályzataik 
előkészítésében, a felterjesztési, kezdeményezési jog gyakorlásában. 

2./  Az  önkormányzat  segíti  a  kisebbségi  önkormányzat  programjai,  rendezvényei 
megismertetését és népszerűsítését.

3./ A kisebbségi önkormányzat vállalja, hogy:
a)     a testületi ülésekről készült jegyzőkönyveket határidőben, az ülést követő 15 napon 

belül megküldi a jegyzőnek; 
b)     az  önkormányzat  képviselő-testülete  és  bizottságai  napirendjén  szereplő,  a 

kisebbségekkel kapcsolatos előterjesztésekről megfelelő időben kialakítja álláspontját 
és azt írásban eljuttatja a jegyző részére;

c)    tájékoztatást  nyújt  a  kisebbséget  érintő  feladatokról,  elért  eredményekről, 
programokról, eseményekről.

IV. Egyéb rendelkezések:

1. Jelen megállapodást együttműködő felek határozatlan időre kötik, tartalmának 
felülvizsgálatáról és szükség szerinti módosításáról közös megegyezéssel döntenek. 

2. Az  önkormányzat  és  a  kisebbségi  önkormányzat  e  megállapodásban 
foglaltakon  túl  kölcsönös  és  közös  érdekeik  szem  előtt  tartásával  törekednek  az 
együttműködés további formáinak kialakítására. 
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3. Jelen megállapodás az önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat képviselő-
testületeinek jóváhagyását követően 2010. december 01. napján lép hatályba. 

Újfehértó, 2010. 

Nagy Sándor Dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester  jegyző

        Mocsár Csaba
                                                                 Újfehértó Város Cigány 
                                                                Önkormányzatának  elnöke

melléklet  a megállapodáshoz

A települési cigány kisebbségi önkormányzat működési feltételeinek biztosításához 
szükséges ingó vagyontárgyak köre

Nyilvántartási Cikknév Mennyiség Érték (ft) Típus

szám  (db)
(könyv 
szerinti)  

3/8/2008 Szalagfügg.+ tartó 2 0  
3/9/2008 Címer 1 0  
10/10/2008 Íróasztal 1 0  
3/15/2010 Tárgyalóasztal 1 0  
3/16/2010 Tárgyalószék(piros) 10 0  
3/17/2010 Telefon 1 0 TWINTOON 10
8/4/2008 Álló fogas 1 0  
3/18/2010 Szürke szekrény 1 0 4 ajtós

2. számú melléklet a 183/2010. (XI. 25.) számú határozathoz

EGYÜTTMŰKÖDÉSI  MEGÁLLAPODÁS

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 66.§-a és 
68.§./3/ bekezdése alapján Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli 
Nagy Sándor polgármester) és Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat (képviseli: 
Mocsár  Csaba CKÖ elnök)  együttműködési  megállapodást  kötnek,  melynek szabályait  az 
alábbiak szerint állapítják meg.

A megállapodás szabályainak kialakítása

• a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
• az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,
• a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.évi LXXVII. törvény,
• az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.19.)  Kormányrendelet, 

valamint
• az  államháztartás  szervezetei  beszámolási  és  könyvvezetési  kötelezettségének 

sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet
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rendelkezéseinek figyelembe vételével történt.

Az Államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény 66. §-a alapján „a helyi önkormányzat, 
illetve a helyi kisebbségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi 
önkormányzatok  gazdálkodásának  végrehajtó  szerve  ...Polgármesteri  Hivatal  ”.  A 
megállapodásnak  tartalmaznia  kell  a  helyi  kisebbségi  önkormányzatok  gazdálkodása 
végrehajtásának rendjét,  az  ehhez kapcsolódó feladatellátás jogosultjainak,  kötelezettjeinek 
kijelölését is.

1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

1.1. A költségvetési koncepció elkészítése

Az  Újfehértó  Város  Polgármesteri  Hivatal  költségvetési  ügyintézője  és  a  jegyző  a 
költségvetési koncepció összeállítását megelőzően áttekinti a helyi kisebbségi önkormányzat 
elnökével a helyi kisebbségi önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, 
bevételi forrásait,  ezek közül kötelezően a nemzetiségi, etnikai feladatok finanszírozásának 
együttes összegére vonatkozó  bevételeket.
A  helyi  kisebbségi  önkormányzat  költségvetési  koncepcióról  kialakított  véleményét  a 
koncepciótervezethez kell csatolni.

A  jegyző  által  elkészített,  a  következő  évre  vonatkozó  költségvetési  koncepciót  a 
polgármester  november 30-ig benyújtja a  képviselő-testületnek.  A koncepciót  a képviselő-
testület megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.

1.2. A kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának, az önkormányzat költségvetési  
rendelettervezetének elkészítése

A jegyző tájékoztatja a CKÖ elnökét a helyi önkormányzat költségvetési koncepciójának a 
helyi  kisebbségi  önkormányzatra  vonatkozó részéről,  valamint  a  kisebbségi  önkormányzat 
költségvetés készítésére vonatkozó határidőiről.

A  költségvetési  törvény  kihirdetését  követően,  a  költségvetésre  vonatkozó  részletes 
információk megismerése után a jegyző folytatja az egyeztetést az elnökkel, ennek keretében 
az elnök rendelkezésére bocsátja a helyi kisebbségi önkormányzatra vonatkozó adatokat. Az 
egyeztetést a költségvetési törvény kihirdetését követő 15 napon belül kell lefolytatni.

A helyi kisebbségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a kisebbségi önkormányzat 
költségvetési határozat-tervezetét, mely az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. 
(XII.19.)  Kormányrendelet  37.  §  (1)  bek.  szerinti  szerkezetben  készül  el.  A kisebbségi 
önkormányzat  képviselő-testülete  megtárgyalja,  és  határozatában  kezdeményezi  a  helyi 
önkormányzat  képviselő-testületénél  a  feladatainak  ellátásához  szükséges  költségvetési 
előirányzatainak elfogadását, illetve befogadását. 

A CKÖ a költségvetési határozatát tárgyév február 10-ig úgy fogadja el,  és az erről szóló 
információt  úgy juttatja  el,  hogy az  Önkormányzat  az  Áht.  72.§,  79.§-ában,  valamint  az 
államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.19.)  Kormányrendeletben  foglalt 
határidőknek eleget tudjon tenni.
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A jegyző által  elkészített  költségvetési  rendelet-tervezetet  a polgármester  az Áht.  előírásai 
szerint benyújtja a képviselő-testületnek.

A  helyi  önkormányzat  költségvetési  rendeletébe  a  helyi  kisebbségi  önkormányzat 
költségvetése a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata alapján elkülönítetten 
épül  be.  A  helyi  önkormányzat  képviselő-testülete  a  helyi  kisebbségi  önkormányzat 
költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

A  helyi  önkormányzat  rendelete  tartalmazza  a  nemzetiségi,  etnikai  feladatok 
finanszírozásának együttes összegét, legalább a következő tételekre kiterjedően:
- az állami támogatás jogcímenként,
-  a  helyi  önkormányzat  támogatása  az  átvállalt  feladatok,  valamint  intézmények  szerint, 
illetve általánosan, továbbá
- az egyéb, államháztartáson belülről származó bevételeket.

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében foglalt előirányzatokról - különös tekintettel 
a helyi önkormányzat által nyújtott támogatásokra - a polgármester tájékoztatja az elnököt.

2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

Ha  a  helyi  kisebbségi  önkormányzat  az  eredeti  előirányzatán  felül  többletbevételt  ér  el, 
bevételkiesése  van,  illetve  kiadási  előirányzatain  belül  átcsoportosítást  hajt  végre,  a  helyi 
kisebbségi önkormányzat módosítja a költségvetésről szóló határozatát.
A  helyi  önkormányzat  rendeletébe  beépült  helyi  kisebbségi  önkormányzat  előirányzatai 
kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók, e módosítások a 
helyi  önkormányzat  költségvetési  rendeletének  kiadási  és  bevételi  előirányzatain 
átvezetendők.
E  határozatnak  megfelelően  a  helyi  önkormányzat  képviselő-testülete  a  következő  ülésén 
módosítja a költségvetési  rendeletét.
A helyi  önkormányzat  képviselő-testülete  a  helyi  kisebbségi  önkormányzat  előirányzatain 
egyéb módosítást nem hajt végre.

3. Költségvetési információ szolgáltatás rendje

3.1. Információ  szolgáltatás  a költségvetésről

A helyi  önkormányzat  az  elfogadott  költségvetéséről  az  Áht.  71.  §-ában  meghatározott 
benyújtási  határidőt  követő  30  napon  belül  -  az  államháztartás  információs  és 
mérlegrendszerének megfelelően - tájékoztatja a Kormányt. A helyi kisebbségi önkormányzat 
költségvetési  határozatát  úgy  fogadja  el,  és  erről  információt  az  önkormányzatnak  úgy 
szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben 
eleget tudjon tenni.

3.2. A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje

A helyi önkormányzat költségvetési beszámolója az Önkormányzat és intézményei és a helyi 
kisebbségi önkormányzat beszámolóit tartalmazza.

A helyi önkormányzatnak és a helyi kisebbségi önkormányzatnak a naptári év első feléről 
június  30-i  fordulónappal  féléves  költségvetési  beszámolót,  a  naptári  évről  december 31-i 
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fordulónappal  éves  költségvetési   beszámolót   kell  készítenie  a  központilag  előirt 
nyomtatványon és tartalommal. A féléves költségvetési beszámolót legkésőbb július 31-ig, az 
éves  költségvetési  beszámolót  legkésőbb  a  következő  év  február  28-ig  kell  a  felügyeleti 
szervnek megküldeni.

A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szeptember 15-
ig,  míg  háromnegyed  éves  helyzetéről  a  költségvetési  koncepciójához  kapcsolódóan 
tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat - beleértve 
a  helyi  kisebbségi  önkormányzat  -  költségvetési  előirányzatainak időarányos  alakulását,  a 
tartalék  felhasználását,  a  hiány,  illetve  többlet  összegének  alakulását,  valamint  a  helyi 
önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.
A helyi  kisebbségi  önkormányzat  elnöke fentiekre kiterjedően a helyi  önkormányzatnak a 
beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat, és beszámol a helyi kisebbségi 
önkormányzat  képviselő-testületének  a  helyi  kisebbségi  önkormányzat  költségvetési 
határozatának időarányos teljesítéséről.
A helyi kisebbségi önkormányzat zárszámadási határozatát a tárgyévet követő év április 10-ig 
úgy fogadja el,  és erről a helyi önkormányzatnak információt úgy szolgáltat,  hogy a helyi 
önkormányzat beszámolási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.

A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési beszámolóját a Hivatal készíti el oly módon, 
hogy az az Önkormányzat költségvetési beszámolójával egybeépíthető, illetve összevonható 
legyen.
A helyi  kisebbségi  önkormányzat  igazgatási  és  egyéb  nem  intézményi  formában  ellátott 
feladatának,  költségvetéséről  és  beszámolójáról  a  helyi  önkormányzat  saját  adataival 
összevontan információt ad.
A helyi önkormányzatnak a helyi kisebbségi önkormányzat adatait is tartalmazó felülvizsgált 
éves és féléves beszámolóit  a beszámoló elkészítését követő nyolc munkanapon belül kell 
benyújtania a MÁK-nak.

4. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje

4.1. A költségvetés végrehajtása

A helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 
Hivatal látja el.

a.,  Kötelezettségvállalás rendje

A helyi  kisebbségi  önkormányzat  nevében  a  helyi  kisebbségi  önkormányzat  feladatainak 
ellátása  során  fizetési  vagy  más  teljesítési  kötelezettséget  vállalni  (továbbiakban: 
kötelezettségvállalás)  kizárólag  az  elnök  vagy  az  általa  felhatalmazott  kisebbségi 
önkormányzati képviselő jogosult.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a 
rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. 
Kötelezettségvállalás csak írásban és a kötelezettség ellenjegyzése után történhet.

b.,  Utalványozás

A helyi  kisebbségi  önkormányzatnál  a  kiadás  teljesítésének,  a  bevétel  beszedésének vagy 
elszámolásának  elrendelésére  (továbbiakban:  utalványozásra)  kizárólag  az  elnök  vagy  az 
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általa felhatalmazott kisebbségi önkormányzati képviselő jogosult.
Utalványozni csak az érvényesítés után lehet.
Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet 
sor.

c., Ellenjegyzés

A  kötelezettségvállalás,  valamint  az  utalvány  ellenjegyzésére  a  jegyző  jogosult.  Az 
ellenjegyzés  csak  az  előirányzat  és  a  fedezet  meglétének,  valamint  jogszerűségének 
ellenőrzésére irányul. 

A kötelezettségvállalást,  utalványozást,  valamint  az ellenjegyzést  ugyanazon személy nem 
végezheti.

 d., Érvényesítés

Az  érvényesítést  az  önkormányzati  hivatal  ezzel  megbízott  pénzügyi-számviteli 
szakképesítésű dolgozója végzi.

4.2. A kisebbségi önkormányzat számlái

A helyi  kisebbségi  önkormányzat  gazdálkodásával  és  pénzellátásával  kapcsolatos  minden 
pénzforgalmát az önkormányzati hivatal költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó, a 
helyi  kisebbségi  önkormányzat  döntése  alapján  megnyitott  és  forrásai  terhére  fenntartott 
önálló költségvetési számlán köteles lebonyolítani.

A  helyi  kisebbségi  önkormányzat  működésének  általános  támogatását  a  kisebbségi 
önkormányzat a helyi önkormányzaton keresztül a költségvetési törvényben meghatározottak 
szerint veszi igénybe.

4.3. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

Az  önkormányzati  hivatal  a  helyi  kisebbségi  önkormányzat  vagyoni,  számviteli 
nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti.

Az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.19.)  Korm.  rendeletben 
meghatározott  adatszolgáltatás  során  szolgáltatott  adatok  valódiságáért,  a  számviteli 
szabályokkal  és  a  statisztikai  rendszerrel  való  tartalmi  egyezőségéért  a  helyi  kisebbségi 
önkormányzat tekintetében a helyi kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének elnöke, a 
helyi önkormányzat polgármestere és a jegyző együttesen felelős.

5./  Jelen  megállapodást  együttműködő  felek  határozatlan  időre  kötik.  Az  együttműködési 
megállapodást  évenként  január  15-ig  kell  felülvizsgálni  és  szükség  szerint  módosítani.  A 
jegyző  a  megállapodásra  vonatkozó  jogszabályok  változása  miatti  módosítások 
szükségességét  a  települési  és  a  kisebbségi  önkormányzatnak  jelzi.  A  települési  és  a 
kisebbségi  önkormányzat  képviselő-testülete  a  megállapodást  szükség esetén  határozatával 
módosíthatja.

Jelen megállapodás az önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületeinek 
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jóváhagyását követően 2010. december 01. napján lép hatályba. 

Újfehértó, 2010. november…..

            Mocsár Csaba Nagy Sándor 
            CKÖ-elnök                                                                            polgármester

12. napirendi pont megtárgyalása
12./ Előterjesztés „3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás 
      ellátása” tárgyú Kbt. VI. fejezete szerinti általános, egyszerű közbeszerzési eljárás 
      megindításáról, az ajánlattételi felhívásának jóváhagyásáról  
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-229/2010.)
      Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
A napirendhez kapcsolódóan a Bíráló Bizottság a kiküldött ajánlattételi felhívást változatlan 
formában javasolja elfogadni. Az azóta történt egyeztetések alapján azt javasolom, hogy az 
ajánlattételi felhívás IV. 2. pontja szerint  a résszempontok esetében  három szempont van 
megadva, a 3. szempont a meghiúsulási kötbér- e helyett ide azzal a súlyszámmal, ami benne 
van  az  5  %-os  súlyszámmal,  az  kerüljön  be,  hogy  hány  fő  helyi  munkaerőt  kíván 
foglalkoztatni.  Ezt  leegyeztettük,  erre  van lehetőség,  ez igazából  egyfajta többletbiztosíték 
lehet abban a vonatkozásban, hogy a foglalkoztatás esetén elsősorban helyi munkaerőt fog 
foglalkoztatni. Nem akarom részleteiben indokolni. A napirendi ponttal kapcsolatban 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  9  igen  szavazattal,  1  ellenszavazattal,  2 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

184/2010. (XI. 25.) számú

h a t á r o z a t a

„3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás
ellátása” tárgyú Kbt. VI. fejezete szerinti általános, egyszerű közbeszerzési eljárás

megindításáról, az ajánlattételi felhívásának jóváhagyásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./  A „3000  adagos  főzőkonyha  üzemeltetésével  közétkeztetési  szolgáltatás  ellátása” 

39



tárgyú Kbt. VI. fejezete szerinti általános, egyszerű közbeszerzési eljárás megindításáról dönt 
és  az ajánlattételi felhívást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

3  .   számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez   

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

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatás

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió



X



A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Azonosító kód_______________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

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

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

Postai 
irányítószám:4244 

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Nagy Sándor polgármester

Telefon:

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

Fax:
42/290-003

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

A felhasználói oldal címe (URL): 

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

 x   Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be: 
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 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
 X  Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

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

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

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

Központi szintű                                       Közszolgáltató

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

Közjogi szervezet                                    Egyéb

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE

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

X  Általános közszolgáltatások  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Védelem                                          Szociális védelem

 Közrend és biztonság  Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem  Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg): 
                            

 Egészségügy

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

 Víz 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

 Villamos energia 

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont] 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 
elosztása 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése 

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] 

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és 
kitermelése 

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

 Vasúti szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 
szolgáltatások                                        

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

 Repülőtéri tevékenység 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

 Kikötői tevékenységek 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  

 Postai szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]   

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?            igen  nem X 
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
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II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével közétkeztetési szolgáltatás ellátása.

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

a) Építési beruházás                          b) Árubeszerzés                            c) Szolgáltatás                       X

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

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

Építési koncesszió

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

 Szolgáltatási kategória           17

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

Szolgáltatási koncesszió              

A teljesítés helye

                            
              

                            
              

NUTS-kód                  ����� 

A teljesítés helye 

                           
                 

                           
                 

NUTS-kód                  �����

A teljesítés helye 

Újfehértó, Eötvös József u. 25.

NUTS-kód                  HU323 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása                           x                     Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  

Keretmegállapodás megkötése                       

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                              

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

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel         

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

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

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerződés, Újfehértó város területén közétkeztetési szolgáltatás ellátására az Újfehértó, Eötvös József u. 25. 
szám alatt lévő 3000 adagos főzőkonyha üzemeltetésével. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
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Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 55500000-5 ����-�  ����-�
További tárgy(ak)

55510000-8
55520000-1
55321000-6
55322000-3
55523100-3
55524000-9 

����-�  ����-�

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

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

egy részre                                    egy vagy több részre                     valamennyi részre                               

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

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR 

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

Újfehértó  Város  Önkormányzata  tulajdonában  lévő,  3000  adagos  főzőkonyha  (Eötvös  u.  25.) 
üzemeltetésével  közétkeztetési  szolgáltatás  ellátása a  város  területén.  Az  üzemeltető  feladata  a 
HACCP  előírásainak  megfelelő napi  étkeztetés  biztosítása  a dokumentációban  megjelölt 
adagszámban,  valamint  az  intézményekben  jelenleg  működő  melegítő-tálaló  konyhák 
továbbüzemeltetése. Az üzemeltetésre átvett konyhát a szerződés teljes időtartama alatt üzemeltetésre 
alkalmas állapotban kell tartani és főzőkonyhaként üzemeltetni. A megadott adagszámoktól ±20 % 
eltérés lehetséges, a szolgáltatás részletezését a dokumentáció tartalmazza. A fennmaradó konyhai és 
éttermi  kapacitás  az  üzemeltető  részéről  piaci  alapon  szabadon  értékesíthető.  A  vállalkozási 
szerződésben  meghatározott  éves  szolgáltatási  díj  magába  foglalja  az  élelmiszer  alapanyagok 
beszerzését, az elkészítési, tálalási,  mosogatási,  kiszállítási feladatokat, valamint az étkeztetés során 
keletkezett ételhulladék biztonságos elszállítását a dokumentációban foglaltak szerint. Az üzemeltető a 
3000 adagos konyha, valamint a kapcsolódó melegítő-tálaló konyhák használatáért bérleti díjat fizet az 
Önkormányzat  részére,  melynek  havi  összege 2011.  évben minimum 3.800.000.-Ft + 25 % ÁFA. 
A bérleti díj összege évente +3 százalékkal növekszik.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                                                                    igen      nem X

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  

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

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

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

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

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

Az időtartam hónap(ok)ban:   ��  vagy  napokban: ���� (a szerződés megkötésétől számítva) 
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VAGY:  kezdés           2011/02/01   (év/hó/nap)   
                                                   ÉS/VAGY
             befejezés       2018/01/31    (év/hó/nap) 

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

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

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

-késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér a dokumentációban foglaltak szerint.

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

Ajánlatkérő  előleget  nem  biztosít.  A szolgáltatás  ellenértékét  ajánlatkérő  a  Kbt.  305.  §  szerint  a  havi  teljesítéstől  
számítottan átutalással egyenlíti ki. A teljesítés során figyelemmel kell lenni az Adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi  
XCII. törvény) Art 36/A. §-ra. 

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

Nem követelmény.

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

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

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

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

Kizáró okok: 
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet akivel szemben a Kbt. 60.§ 
(1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d-e) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike 
fenn áll. 
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet az, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) 
pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll. 
-A Kbt. 62. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozás kizáró okot jelent.

Megkövetelt igazolási mód:
a Kbt. 249.§ (3) bekezdése alapján, nyilatkozniuk kell a fentiekben meghatározott kizáró okok hiányáról.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód:

1./ a  Kbt.  66.§  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján 
valamennyi  pénzforgalmi  számlájáról,  a  számlát 
vezető  pénzintézettől  származó,  az  ajánlattételi 
határidőt  megelőző  60  napnál  nem  régebben 
kiállított nyilatkozata az alábbi tartalommal:

-a számla száma
-a számla megnyitásának időpontja
-a  nyilatkozat  kiállítását  megelőző  6  hónapban, 
illetve  abban  az  esetben,  amennyiben  az 
ajánlattevő  6  hónapnál  rövidebb  ideje  jött  létre, 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

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

1./ bármely  pénzforgalmi  számláján  30  napot 
meghaladó  sorban  álló  tétel  volt  a  nyilatkozat 
kiállítását  megelőző  6  hónapban,  illetve  abban  az 
esetben,  amennyiben  az  ajánlattevő  6  hónapnál 
rövidebb ideje jött létre, vagy folytat tevékenységet, 
úgy  a  számlanyitás  keltétől  a  nyilatkozat 
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vagy  folytat  tevékenységet,  úgy  a  számlanyitás 
keltétől a nyilatkozat kiállításának napjáig volt-e a 
bankszámláján sorban állás.

2./ a  Kbt.  66.  §  (1)  bekezdés  b.)  pontja  alapján  az 
utolsó  lezárt  gazdasági  évre  vonatkozó  saját  vagy 
jogelődje  számviteli  jogszabályok  szerinti 
beszámolójának  (mérleg  és  eredmény  kimutatás) 
benyújtása kiegészítő mellékletek nélkül. 

3./ a  Kbt.  66.  §  (1)  bekezdés  c.)  pontja  alapján  az 
előző két  év (2008,  2009)  teljes nettó  árbevételéről, 
illetőleg  ugyanezen  időszakban  a  közbeszerzés 
tárgyából  származó  nettó  árbevételéről  szóló 
nyilatkozat

kiállításának napjáig. (külön-külön megfelelés)

2./ ha  az  utolsó  lezárt  gazdasági  évre  vonatkozó 
saját vagy jogelődje beszámolója alapján  a mérleg 
szerinti  eredménye  negatív  volt. (külön-külön 
megfelelés
3./ az előző két év (2008, 2009) teljes nettó árbevétele 
évenként nem érte el a nettó 30 millió Ft-ot, illetőleg 
ugyanezen  időszakban  a  közbeszerzés  tárgyából 
származó nettó árbevétele évenként nem érte el a nettó 
30 millió Ft-ot, (külön-külön megfelelés)

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

1./ a Kbt. 68.§ (1) bekezdés szerinti referenciaigazolás az 
előző  két  évben  (2008.,  2009.)  végzett  legjelentősebb 
közétkeztetési  illetve  vendéglátó-ipari  szolgáltatásainak 
teljesítéséről (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő 
másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás 
összege  vagy  a  korábbi  szolgáltatás  mennyiségére  utaló 
más adat megjelölésével);
2./  a  teljesítésbe  bevonandó  szakemberek  szakmai 
önéletrajzának, illetőleg a végzettségüket igazoló okiratok 
másolatának becsatolása;
3./  minőségbiztosítási  rendszere  bemutatása; 
minőségbiztosítási  rendszerére  vonatkozó  érvényes 
tanúsítványa  másolatának  becsatolásával,  vagy  azzal 
egyenértékű  minőségbiztosítási  intézkedéseinek 
bemutatásával;
4./HACCP szabvány szerinti élelmiszerbiztonsági irányítási 
rendszerének  a  67/2007.  (VII.  10.)  GKM-EüM-  FVM 
együttes  rendeletben  foglaltaknak megfelelőségéről 
független szervezet által kiállított tanúsítvány másolatának 
becsatolásával. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az  ajánlattevő  és  a  közbeszerzés  értékének  tíz 
százalékát  meghaladó  mértékben  igénybe  venni 
kívánt  alvállalkozója  alkalmatlan  a  szerződés 
teljesítésére, ha:
1./  a  2008.,  2009.  évek  összességében  nem  rendelkezik 
legalább  1  db  közétkeztetési  illetve  vendéglátó-ipari 
referenciával (együttes megfelelés);
2./  nem  rendelkezik  legalább  1  fő,  legalább  2  éves 
közétkeztetési  gyakorlattal  rendelkező  szakképzett 
élelmezésvezetővel. (együttes megfelelés);
3./ nem rendelkezik az ISO 9001 szabványsorozat szerinti, 
vagy  az  Európai  Unió  más  tagállamában  bejegyzett 
szervezettől származó egyenértékű, érvényes tanúsítvánnyal 
rendelkező  minőségbiztosítási  rendszerrel,  vagy  azzal 
egyenértékű  minőségbiztosítási  intézkedésekre  vonatkozó 
egyéb bizonyítékokkal. (együttes megfelelés).
4./ Ha nem rendelkezik az általa üzemeltetett közétkeztetési 
illetve  vendéglátó-ipari  egység  tekintetében  kiépített  és 
működő  HACCP  (vagy  azzal  egyenértékű) 
élelmiszerbiztonsági rendszerrel (együttes megfelelés).

III.2.4) Fenntartott szerződések 

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                                             igen    nem X

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

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

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

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 

68/2007 (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer 
higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről
80/1999 (XII.28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet a vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer-előállítás 
és – forgalmazás feltételeiről 
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67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet a vendéglátó termékek előállításának feltételeiről
9/1985. (X. 23.) EüM-BkM együttes rendelet az étkeztetéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályokról 
852/2004/EK rendelet az élelmiszerhigiéniáról

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA

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

Tárgyalás nélküli  X 

Tárgyalásos  

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

Tárgyalás nélküli  

Tárgyalásos

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK 

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

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                              

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                  X

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

Részszempont

1. ajánlati ár (nettó Ft/év)
2. havi bérleti díj (nettó Ft/hó) (min. 3.800.000.Ft/hónap)
3. igénybe venni kívánt helyi munkaerőlétszám
 

Súlyszám

70
25
 5

Részszempont

4. 
                 
      

5. 
                 
      

Súlyszám

            
    

            
    

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

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

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

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

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

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató                            Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény       
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Hirdetmény száma a KÉ-ben:  �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

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

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

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

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

A dokumentáció beszerzésének határideje 
Dátum:  2010/12/20  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 10 óra

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                           igen X     nem 

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 60.000 Pénznem: HUF 

A fizetés feltételei és módja: Készpénzben az Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala házipénztárában (Újfehértó 
Város Polgármesteri  Hivatala I.  emelet  15. szoba),  illetve átutalással  a  Szabolcs Takarékszövetkezet,  Újfehértói  
fiókjánál  vezetett  68800013-11039141  számú  számlájára   A  dokumentáció  ellenértéke  bruttó  módon  került 
meghatározásra.  A dokumentáció árát  ajánlatkérő a Kbt.  54.§ (10) bekezdésében meghatározott  esetekben téríti  
vissza. 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő 
Dátum: 2010/12/20 (év/hó/nap)                                                                      Időpont: 10 óra

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

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

                                                          X                                    

Egyéb:  -

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

 ����/ ��/��-ig   (év /hó/nap )

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

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum:     2010/12/20   (év/hó/nap)                                                                     Időpont: 10 óra

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

A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

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

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

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

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
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V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:  ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló összegezést a Kbt. 
250.§ (3) bek. g) pontja szerint elkészíti és megküldi az ajánlattevőknek, melynek tervezett időpontja 2011. január 
10.

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. január  20.

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

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

          igen X     nem 

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

Az  ajánlattétel  feltétele,  hogy  a  dokumentációt  ajánlatonként  legalább  egy  ajánlattevőnek  vagy  a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg 
kell  vásárolnia.  A  dokumentáció  átvehető  az  A.  melléklet  II.  pontjában  meghatározott  címen,  a 
dokumentáció  ellenértékének  teljesítését  igazoló  bizonylat  bemutatásával  munkanapokon  8.00-12.00 
óráig,  illetve  az  ajánlattételi  határidő  lejártának  napján  8.00-10.00  óra  között.  Ha  a  dokumentáció  
megküldését kérik, annak teljesítése a Kbt. 54.§ (8) bek. szerint történik. 
V.3.5.1)  Az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztásának  bírálati  szempontja  esetén  az  ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10

V.3.5.2)  Az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztásának  bírálati  szempontja  esetén  a  módszer 
(módszerek)  ismertetése,  amellyel  az  ajánlatkérő  megadja  az  V.3.5.1)  pont  szerinti  ponthatárok  közötti 
pontszámot: Valamennyi részszempont esetében a legkedvezőbb ajánlat kapja a legmagasabb értékelési 
pontszámot, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyított egyenes,  
illetve fordított arányosítással kerül kiszámításra a pontszám. A módszer részletes leírását a dokumentáció 
tartalmazza. 
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?             

    igen X     nem 

V.7) Egyéb információk:

1. Ajánlatkérő az összes ajánlattevő részére a Kbt. 83.§ szerint biztosítja a hiánypótlási lehetőséget. 

2.  A dokumentációt  a  befizetést  igazoló  bizonylat  ellenében -  előzetes  telefonos  időpont  egyeztetést  
követően  -  személyesen  lehet  átvenni,  az  ajánlati  felhívás  „A”  mellékletében  megadott  címen,  az  
ajánlattételi határidőt megelőző munkanapig munkanapokon 08:00 és 12: 00 óra között, az ajánlattételi  
határidő  napján  pedig  08:00  és  10:00  óra  között,  illetőleg  a  Kbt.  250.  §  (3)  bekezdés  b)  pontjában 
foglaltaknak megfelelően.

3. Az eljáráson való részvétel feltétele az ajánlati dokumentáció megvásárlása. Közös ajánlattétel esetén  
elegendő, ha a dokumentációt a közös ajánlattevők egyike megvásárolja.

4. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56.§. (1)-(6) bekezdéseiben valamint a dokumentációban 
foglaltak az irányadók. Az ajánlatkérő helyszíni bejárást szervez. 

A  találkozás  helye:  3000  adagos  Főzőkonyha;  címe:  H-4244  Újfehértó,  Eötvös  J.  u.  25.
Időpontja: 2010.12.14. 10:00 óra

5. Az ajánlatokat 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) zárt borítékban/csomagban kell benyújtani a Kbt.  
70/A.§  (1)  bekezdésben  meghatározott  formai  és  a  dokumentációban  meghatározott  tartalmi 
követelményeknek  megfelelően,  magyar  nyelven,  a  felhívásban  megjelölt  helyen  és  időpontig. 
A borítékra/csomagolásra rá kell írni: „Újfehértó, 3000 adagos főzőkonyha üzemeltetése. Az ajánlat nem  
bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig.” 
A  postán  feladott  ajánlatot  az  ajánlatkérő  akkor  tekinti  határidőn  belül  benyújtottnak,  ha  annak 
kézhezvételére az „A” melléklet III. pontjában meghatározott címen az ajánlattételi határidőig sor került.  
A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: „Iktatóban nem bontható fel,  
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azonnal  a  címzetthez  továbbítandó” Az  ajánlat,  illetve  az  azzal  kapcsolatos  postai  küldemények 
elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.

6. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 71. § (1) bekezdés 
a), b), c), d) pontjaira, továbbá a Kbt. 70. § (2) bekezdésében és a 72. §-ban foglaltakra vonatkozóan.

7. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy – visszalépése esetén, amennyiben az eredményhirdetéskor 
megnevezi – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a  
szerződést.

8. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt  
terheli.

9.  Az  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  ajánlattevő  (közös  ajánlat  esetén  mindegyik  ajánlattevő),  az  
erőforrást  nyújtó szervezet  és  a közbeszerzés  értékének 10%-át  meghaladó mértékben igénybe venni  
kívánt alvállalkozó esetében az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát és a 
képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy aláírási címpéldányát.  Amennyiben a cégkivonat szerint el 
nem  bírált  módosítás  van  folyamatban,  ajánlattevőnek  az  ajánlathoz  csatolni  kell  az  esetleges 
változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott példányát.

Ha az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt  
alvállalkozó és  az  erőforrás  szervezet  képviseletére  (cégjegyzésére)  jogosult  személy a  közbeszerzési  
eljárással  kapcsolatos  jognyilatkozatok  megtételére  a  gazdasági  társaság  munkavállalóját  képviseleti  
joggal ruházza fel, az ajánlathoz csatolni kell a (képviseletre) cégjegyzésre jogosult személytől származó,  
az  ajánlat  aláírására  vonatkozó  (a  meghatalmazott  aláírását  is  tartalmazó)  szabályszerű  írásos  
meghatalmazást.

10. A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján valamennyi igazolás egyszerű másolatban is benyújtható.

11.  Amennyiben valamely igazolás  vagy nyilatkozat  nem magyar  nyelven  kerül  benyújtásra,  magyar 
nyelvű hiteles fordítás csatolása szükséges.

12. A Kbt. 55.§ (3) bekezdése alapján ajánlattevő köteles tájékozódni: az adózásra, a környezetvédelemre,  
valamint  a  munkavállalók  védelmére  és  a  munkafeltételekre  vonatkozó  olyan  kötelezettségekről, 
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

13. Az ajánlati árat (éves szolgáltatási díj) a dokumentációban foglalt táblázat alapján az éves adagok 
figyelembevételével kell megadni. Az értékelés alapja az egyes adagszámok, élelmezési napok és díjak 
szorzatának  összege,  mely  megfelel  egy  vélelmezett  éves  összesített  szolgáltatási  díjtömegnek. 
A megadott adagszámoktól a tényleges igénybevételnél ± 20 % eltérés lehetséges.

14.  A főzőkonyha  közüzemi  költségeit  a  nyertes  vállalkozónak  kell  fizetnie,  míg  a  tálalókonyhák  
közüzemi díjait az Ajánlatkérő viseli. 

15.  A keletkezett  ételhulladék  szakszerű  begyűjtése,  és  engedéllyel  rendelkező  szervezettel  történő 
elszállíttatása a nyertes vállalkozó feladata. 

16.  Ajánlattevőnek  csatolnia  kell  a  cégszerű  nyilatkozatát  arra  nézve,  hogy a  nyilatkozat  megtételét  
megelőző három évben az ajánlattevő közétkeztetési tevékenységével és az ételszállítással kapcsolatosan  
ÁNTSZ részéről korlátozó intézkedés nem volt.

17.  Az  ajánlattevő  ajánlatában  szerepeltessen  4  hetes  időszakra  vonatkozó,  változatos,  egészséges 
vitamindús ételeket tartalmazó mintaétlapot, melyben ugyanazon étel heti kétszer  –még más néven sem- 
szerepelhet. 

18. Cégszerű nyilatkozat csatolandó az ajánlatba arról, hogy a nyertes vállalja a 3000 adagos főzőkonyha 
HACCP rendszer szerinti működtetését.
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19. Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell  
eljárni.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   2010/11/26 (év/hó/nap)

A. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

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

Hivatalos név:
Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala
Postai cím: Szent István út 10. fsz. 2. 
Város/Község:
Újfehértó

Postai irányítószám: 
4244

Ország: HU

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

Telefon: 42/290-000

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

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

Hivatalos név:
Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala
Postai cím: Szent István út 10. fsz. 2.
Város/Község:
Újfehértó

Postai irányítószám: 
4244

Ország: HU

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

Telefon: 42/290-000

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

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

Hivatalos név:
Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala 
Postai cím: Szent István út 10. fsz. 2.
Város/Község:
Újfehértó

Postai irányítószám: 
4244

Ország: HU

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

Telefon: 42/290-000

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

13. napirendi pont megtárgyalása
13./ Előterjesztés „Újfehértó, gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem” tárgyú 
     Kbt. VI. fejezete szerinti általános, egyszerű közbeszerzési eljárás megindításáról, az 
     ajánlattételi felhívás jóváhagyásáról  
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     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-230/2010.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Szóbeli  kiegészítésem  nincs.  A Bíráló  Bizottság  az  írásos  anyagot  változatlan  formában 
javasolja elfogadni. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e ezzel kapcsolatban?

Dr. Egyed Adrienn
Az ajánlattételi határidő 2011. január 11.-ére raktuk, de a Bíráló Bizottság javaslata szerint 
2011. január 14-ére tesszük az év eleje miatt a IV. III. 4. 3. pontja – az eljárásra vonatkozó 
szakasznál. Ennyi a pontosítás. Valamint a V. 7-es pontját is hozzá kell igazítani. 

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

A képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  12  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadta  és  az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

185/2010. (XI. 25.) számú

h a t á r o z a t a

„Újfehértó, gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem” tárgyú
Kbt. VI. fejezete szerinti általános, egyszerű közbeszerzési eljárás megindításáról, az

ajánlattételi felhívás jóváhagyásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ Az „Újfehértó, gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem” tárgyú Kbt. VI. fejezete szerinti 
általános, egyszerű közbeszerzési  eljárás megindításáról dönt és az ajánlattételi  felhívást a 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

3  .   számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez   

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

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
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Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatás

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

X





A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Azonosító kód_______________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

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

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

Postai 
irányítószám:4244 

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Nagy Sándor polgármester

Telefon:

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

Fax:
42/290-003

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

A felhasználói oldal címe (URL): 

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

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

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

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

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

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

Központi szintű                                       Közszolgáltató

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

Közjogi szervezet                                    Egyéb

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE

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

X  Általános közszolgáltatások  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Védelem                                          Szociális védelem

 Közrend és biztonság  Szabadidő, kultúra és vallás
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 Környezetvédelem  Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg): 
                            

 Egészségügy

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

 Víz 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

 Villamos energia 

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont] 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 
elosztása 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése 

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] 

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és 
kitermelése 

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

 Vasúti szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 
szolgáltatások                                        

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

 Repülőtéri tevékenység 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

 Kikötői tevékenységek 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  

 Postai szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]   

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?            igen  nem X 
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

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

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

a) Építési beruházás                        X b) Árubeszerzés                            c) Szolgáltatás                       

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

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

Építési koncesszió

X Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

 Szolgáltatási kategória           

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

Szolgáltatási koncesszió              

A teljesítés helye A teljesítés helye A teljesítés helye 
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Újfehértó, Debreceni út, Balkányi út 

NUTS-kód                  HU-323 

                           
                 

                           
                 

NUTS-kód                  �����

                            
              

                            
              

NUTS-kód                  ����� 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása                           x                     Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  

Keretmegállapodás megkötése                       

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                              

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

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel         

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

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

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerződés, Újfehértó, gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45.23.-31.62-2 ����-�  ����-�
További tárgy(ak)

45.23.-31.61-5 ����-�  ����-�
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség  
szerint több példány használható)                                                                                                              igen      nem X

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

egy részre                                    egy vagy több részre                     valamennyi részre                               

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

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR 

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

Újfehértó, gyalog és kerékpárút II/1. ütem építési munkái az alábbiak szerint:
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-gyalog- és kerékpárút építése a Debreceni út mentén, a 0+473 – 2+083 km szelvény között,
-1 db kerékpártároló építése az említett útszakaszon,
-Debreceni úton a 0+483 és 0+961 km szelvények között 478 fm MCS 30/50 medercsatorna építése,
-Debreceni úton a 0+961 és 1+533 km szelvények között 572 fm D 400 KG-PVC zárt csatorna építése,
-Debreceni úton a 0+976 és 1+385 km szelvények között 409 fm F50 jelű folyóka építése,
-Balkányi úton (kerékpárút itt nem épül csak csapadékvíz elvezetés) kb. 200 fm MCS30/50 medercsatorna 
építése.
A gyalog-és kerékpárút hossza 1,61 km, szélessége 2,7 m. A burkolat szerkezete: 20 cm vastag homokos  
kavics ágyazat, 15 cm vastag C6-32/FN min. betonalap, 3,5 cm vastag AC-11 jelű aszfalt kötőréteg, 2,5 cm vastag AC-8 
jelű aszfalt kopóréteg.
A teljes és tételes mennyiség a műszaki leírásban kerül meghatározásra

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

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:  

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  

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

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

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

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

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

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

VAGY:  kezdés           ����/��/��   (év/hó/nap)   
                                                   ÉS/VAGY
             befejezés       2011/09/30    (év/hó/nap) 

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

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

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

Jólteljesítési biztosíték a Kbt. 53/A § (1) bek. alapján, a nettó ajánlati ár 5%-a. 
Jótállás, ajánlattevő vállalása szerint, de min.36 hónap a műszaki átadás-átvételtől számítva.
Késedelmi kötbér, ajánlattevő vállalása szerint, de min.200.000.Ft/nap.
Meghiúsulási kötbér, a nettó ajánlati ár 7%-a. 

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

A beruházást  az Európai Unió és az ajánlatkérő együttesen finanszírozza. Az ajánlattétel,  a szerződés és a kifizetések  
pénzneme forint.  Ajánlatkérő a vállalkozási  díj  10%-ának megfelelő összegű előleget  biztosít  a  munkaterület  átadását 
követően, amely előleg az ajánlattevő teljesítését követően kibocsátott első számlája terhére elszámolásra kerül. 
Ajánlatkérő előzetes egyeztetés alapján előteljesítést elfogad. Vállalkozó egy rész-számlát                (szerződéses összeg  
60%-ról) és egy végszámlát nyújthat be, melyek a Kbt. 305. § bekezdés alapján a vonatkozó jogszabályok és a támogatási  
szerződésben foglaltaknak megfelelően kerülnek kiegyenlítésre. A számla benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja 
az ajánlattevők figyelmét az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 36/A §-ban foglaltakra. A beruházás ÉAOP-
3.1.3./A-09-2009-0001 projekt keretében szállítói finanszírozás keretében kerül támogatásra. 

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

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

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

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

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

Kizáró  okok: Az eljárásban  nem lehet  ajánlattevő,  alvállalkozó  vagy erőforrást  nyújtó szervezet,  aki  a  Kbt.  60.§ (1)  
bekezdés, a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontja alatt meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet 
ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást 
nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61.§ (1) bek. a)-c) pontja alatt meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.

A Kbt. 249.§ (3) bek. alapján az  ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozónak, ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy nem 
tartozik a Kbt. 60.§ (1) bek., a 61.§ (1) bek a)-d) pontjának a hatálya alá.

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy az erőforrást nyújtó szervezete, a Kbt. 62.§ (1) bek. a) és b) pontja alá tartozik

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód:

1./ a  Kbt.  66.§  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján 
valamennyi  pénzforgalmi  számlájáról,  a  számlát 
vezető  pénzintézettől  származó,  az  ajánlattételi 
határidőt  megelőző  60  napnál  nem  régebben 
kiállított, eredeti vagy hiteles másolatú nyilatkozata 
az alábbi tartalommal:

-a számla száma
-a számla megnyitásának időpontja
-a  nyilatkozat  kiállítását  megelőző  6  hónapban, 
illetve  abban  az  esetben,  amennyiben  az 
ajánlattevő  6  hónapnál  rövidebb  ideje  jött  létre, 
vagy  folytat  tevékenységet,  úgy  a  számlanyitás 
keltétől a nyilatkozat kiállításának napjáig volt-e a 
bankszámláján sorban állás.

2./ a Kbt. 66. § (1) bekezdés b.) pontja alapján az 
utolsó  lezárt  gazdasági  évre  vonatkozó  saját  vagy 
jogelődje  számviteli  jogszabályok  szerinti 
beszámolójának  (mérleg  és  eredmény  kimutatás) 
benyújtása kiegészítő mellékletek nélkül. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

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

1./ bármely  pénzforgalmi  számláján  30  napot 
meghaladó  sorban  álló  tétel  volt  a  nyilatkozat 
kiállítását  megelőző  6  hónapban,  illetve  abban  az 
esetben,  amennyiben  az  ajánlattevő  6  hónapnál 
rövidebb ideje jött létre, vagy folytat tevékenységet, 
úgy  a  számlanyitás  keltétől  a  nyilatkozat 
kiállításának napjáig. (külön-külön megfelelés)

2./ ha  az  utolsó  lezárt  gazdasági  évre  vonatkozó 
saját vagy jogelődje beszámolója alapján  a mérleg 
szerinti  eredménye  negatív  volt. (külön-külön 
megfelelés)

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

1./a Kbt. 67.§. (2) bekezdés a) pontja alapján  az előző 3 év 
(2007, 2008, 2009) legjelentősebb út, kerékpárút vagy járda 
építésére,  kialakítására irányuló munkáinak ismertetése.  A 
referenciákat a Kbt. 68. § (2) bekezdés szerint kell igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

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

1./Nem  rendelkezik  a  2007.,  2008.,  2009.  évek 
összességében legalább 2 db, nettó 40 millió forint értékben 
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2./a Kbt. 67. § (2) bek e) pontja alapján a teljesítésben részt 
vevő  felelős  műszaki  vezető  végzettségének, 
képzettségének,  gyakorlati  idejének  ismertetése  (szakmai 
önéletrajz, diploma másolat), valamint a 244/2006. (XII.5.) 
Korm. rendeletben előírt feltételek szerinti műszaki vezetői 
jogosultságának igazolása az illetékes hatóságtól származó 
határozattal.

3./ a  Kbt.   68.§  (5)  bekezdés  alapján  csatolni  kell  a 
környezetirányítási  rendszer  akkreditálását  igazoló 
tanúsítvány  másolatát,  vagy  a  környezetvédelmi 
intézkedések leírását.

kivitelezett a közbeszerzés tárgya (út, kerékpárút vagy járda 
építése)  szerinti  befejezett  referenciával.  (együttes 
megfelelés);

2./Nem  rendelkezik  legalább  1  fő,  a  244/2006.  (XII.5.) 
Korm. rendelet előírásainak megfelelő FMV- Közl. ép. „A” 
vagy „B” kategóriájú  útépítési  felelős  műszaki  vezetővel. 
(együttes megfelelés).

3./ Nem  rendelkezik  EMAS,  ISO  14001,  vagy  ezekkel 
egyenértékű,  bármely  nemzeti  rendszerben  akkreditált 
környezetirányítási  rendszerrel,  illetve  ezek  hiánya  esetén 
nem  csatolta  a  Kbt.  67.§  (2)  bekezdés  f)  pontja  szerinti 
környezetvédelmi  intézkedéseinek  leírását.  (együttes 
megfelelés)

III.2.4) Fenntartott szerződések 

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                                             igen    nem X

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

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

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

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA

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

Tárgyalás nélküli  X 

Tárgyalásos  

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

Tárgyalás nélküli  

Tárgyalásos

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK 

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

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                               

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                  X    

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

 1. Ajánlati ár (nettó Ft) 
2. Vállalt jótállás időtartama hónapokban megadva
3. Vállalt késedelmi kötbér (Ft/nap) 

Súlyszám

90
 5
 5

Részszempont

4. 
                 
      

5. 
                 
      

Súlyszám

            
    

            
    

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

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

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

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

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

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató                            Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény       

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

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

Hirdetmény száma a KÉ-ben: 14354/2010 (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/06/14  (év/hó/nap)                

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

A dokumentáció beszerzésének határideje 
Dátum:  2011/01/14  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 9 óra 

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen      nem X

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 100.000 Pénznem: HUF 

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

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő 
Dátum: 2011/01/14 (év/hó/nap)                                                                      Időpont: 9 óra 

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

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

                                                          X                                    

Egyéb:  -

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

 ����/ ��/��-ig   (év /hó/nap )
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VAGY hónap(ok)ban:  ��� vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum:     2011/01/14   (év/hó/nap)                                                                     Időpont: 9 óra 

Helyszín: Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala, 4244 Újfehértó, Szent István út 10. I. em. 14. sz. 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

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

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

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

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

Észak- Alföldi Operatív Program 3.1.3. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése
Újfehértó, gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem című ÉAOP-3.1.3./A-09-2009-0001 azonosítószámú 
pályázat.

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:  ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló összegezést a Kbt. 
250.§ (3) bek. g) pontja szerint elkészíti és megküldi az ajánlattevőknek, melynek tervezett időpontja 2011. január 
28.

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. február 10.

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

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

          igen X     nem 

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

Az ajánlattétel  feltétele,  hogy a  dokumentációt  ajánlatonként  legalább  egy ajánlattevőnek  vagy a  közbeszerzés 
értékének  tíz  százalékát  meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt  alvállalkozónak  meg  kell  vásárolnia.  A 
dokumentáció  átvehető  az  A.  melléklet  II.  pontjában  meghatározott  címen,  a  dokumentáció  ellenértékének 
teljesítését  igazoló  bizonylat  bemutatásával  munkanapokon  8.00-12.00  óráig,  illetve  az  ajánlattételi  határidő 
lejártának napján 8.00-9.00 óra között. Ha a dokumentáció megküldését kérik, annak teljesítése a Kbt. 54.§ (8) bek.  
szerint történik. 

V.3.5.1)  Az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztásának  bírálati  szempontja  esetén  az  ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10

V.3.5.2)  Az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztásának  bírálati  szempontja  esetén  a  módszer 
(módszerek)  ismertetése,  amellyel  az  ajánlatkérő  megadja  az  V.3.5.1)  pont  szerinti  ponthatárok  közötti 
pontszámot: 
Valamennyi  részszempont  esetében a  legkedvezőbb ajánlat  kapja a  legmagasabb értékelési  pontszámot,  a  többi 
ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyított egyenes, illetve fordított arányosítással  
kerül kiszámításra a pontszám. A módszer részletes leírását a dokumentáció tartalmazza. 
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos 
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?             

    igen X     nem 

V.7) Egyéb információk:

1.)  Az  ajánlatokat  3  példányban  (1  eredeti  és  2  másolat)  zárt  borítékban/csomagban  kell 
benyújtani  a  Kbt.  70/A.§  (1)  bekezdésben  meghatározott  formai  és  a  dokumentációban 

59



meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően, magyar nyelven, a felhívásban megjelölt 
helyen és időpontig. A borítékra/csomagolásra rá kell írni:  „Újfehértó, Kerékpárút építés II/1  
ütem. Az ajánlat 2011. 01. 14-én 900 óráig nem bontható fel”  

A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 
kézhezvételére az „A” melléklet III. pontjában meghatározott címen az ajánlattételi határidőig 
sor  került.  A  postán  feladott  ajánlati  példányokat  tartalmazó  csomagon  fel  kell  tüntetni: 
„Iktatóban nem bontható fel,  azonnal a címzetthez továbbítandó” Az ajánlat,  illetve az azzal 
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.

2.) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 71. § (1)  
bekezdés a), b), c), d) pontjaira, továbbá a Kbt. 70. § (2) bekezdésében és a 72. §-ban foglaltakra 
vonatkozóan.

3.) Az ajánlattétel során az ajánlattevők vegyék figyelembe a Kbt. 70.§ (4)-(6) bek. előírásait.

4.) Az ajánlattételhez szükséges részletes közbeszerzési műszaki leírást és a szerződés-tervezetet 
a dokumentáció tartalmazza.

5.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő (közös ajánlat esetén mindegyik ajánlattevő), az erőforrást nyújtó 
szervezet és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében az 
ajánlattételi  határidőt  megelőző  60  napnál  nem régebbi  cégkivonatát  és  a  képviseletre  (cégjegyzésre)  jogosult 
személy  aláírási  címpéldányát.  Amennyiben  a  cégkivonat  szerint  el  nem  bírált  módosítás  van  folyamatban, 
ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell az esetleges változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztető bélyegzővel  
ellátott példányát.

Ha az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 
és  az  erőforrás  szervezet  képviseletére  (cégjegyzésére)  jogosult  személy  a  közbeszerzési  eljárással  kapcsolatos 
jognyilatkozatok megtételére  a  gazdasági  társaság  munkavállalóját  képviseleti  joggal  ruházza  fel,  az  ajánlathoz 
csatolni  kell  a  (képviseletre)  cégjegyzésre  jogosult  személytől  származó,  az  ajánlat  aláírására  vonatkozó  (a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) szabályszerű írásos meghatalmazást.

6.) A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján valamennyi igazolás egyszerű másolatban is benyújtható.

7.)  Ajánlattevő  a  Kbt.  306.§  (2)  bekezdése  alapján  köteles  a  konkrét  projektre  vonatkozóan  megfelelő 
felelősségbiztosítási  szerződést  kötni.  Ezért  ajánlatában  csatoljon  cégszerűen  aláírt  kötelezettségvállaló 
nyilatkozatot, mely szerint nyertessége esetén a vállalkozási szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül; a 
meglévő  felelősségbiztosítási  szerződését  kiterjeszti,  vagy  teljes  körű  felelősségbiztosítási  szerződést  köt  a  
közbeszerzés tárgyára vonatkozóan.

8.) Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti – a Kbt.  59. §-ban foglaltak figyelembevételével 
–  melynek  összegszerű  mértéke  1.000  .000,-  Ft, azaz  –egymillió   forint.  Az  ajánlati  biztosíték  ajánlatkérő 
számlájára  történő  átutalással,  bankgarancia  nyújtásával  vagy  biztosítási  szerződés  alapján  kiállított  készfizető 
kezességvállalást  tartalmazó kötelezvénnyel  teljesíthető.  Átutalás  esetén az  ajánlati  biztosítékot  Újfehértó Város 
Önkormányzatának  a  Szabolcs  Takarékszövetkezet,  Újfehértói  fiókjánál  vezetett  68800013-11039141  számú 
számlájára kell átutalni, melynek pénzintézet által történő igazolását az ajánlathoz csatolni kell. Bankgarancia vagy 
a  biztosítási  szerződés  alapján  kiállított  készfizető  kezességvállalást  tartalmazó  kötelezvény  esetén  a  
kedvezményezett ajánlatkérő kell, hogy legyen és az ajánlati kötöttség lejártát követő 10. napig érvényesnek kell 
lennie, az ajánlathoz mellékelni kell.

9.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83.§-ban foglaltak szerint biztosítja.

10.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 

11.) A Kbt. 55.§ (3) bekezdése alapján ajánlattevő köteles tájékozódni: az adózásra, a környezetvédelemre, valamint 
a  munkavállalók védelmére  és  a  munkafeltételekre vonatkozó olyan  kötelezettségekről,  amelyeknek a teljesítés  
helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

12.) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadók.
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V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:   2010/11/26 (év/hó/nap)

B. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

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

Hivatalos név:
Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala
Postai cím: Szent István út 10. fsz. 2. szoba
Város/Község:
Újfehértó

Postai irányítószám: 
4244

Ország: HU

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

Telefon: 42-290-001

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

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

Hivatalos név:
Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala
Postai cím: Szent István út 10. fsz. 2. szoba
Város/Község:
Újfehértó

Postai irányítószám: 
4244

Ország: HU

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

Telefon: 42-290-001

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

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

Hivatalos név:
Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala
Postai cím: Szent István út 10. fsz. 2. szoba
Város/Község:
Újfehértó

Postai irányítószám: 
4244

Ország: HU

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

Telefon: 42-290-001

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

15. napirendi pont megtárgyalása
15./ Előterjesztés iskola egészségügyi orvosi teendők ellátásáról szóló szerződéskötésről
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      (Száma: 34-231/2010.)
      Előadó  :   Nagy Sándor polgármester
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Nagy Sándor
A  Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága  egyhangúlag  elfogadásra  javasolja  a  határozati 
javaslatokat,  az  Ügyrendi  Bizottság  3  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja  a 
határozati javaslatokat. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját 
lezárom. Három határozati javaslat van. Ki az, aki az előterjesztéshez kapcsolódó 1. számú 
határozati javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület  az  1.  számú  határozati  javaslatot  11  igen  szavazattal,  ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

186/2010. (XI. 25.) számú

h a t á r o z a t a

a SUNSHINE MED. Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal iskola egészségügyi 

orvosi teendők ellátásáról szóló szerződéskötésről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./  a   SUNSHINE  MED.  Egészségügyi  Szolgáltató  Betéti  Társasággal  (székhely:  4244 

Újfehértó,  Váci  M.  út  124.,  cégjegyzékszám:  15-06-087933,  adószám:  20896885-1-15, 

képviselő: Dr. Kiss Magdolna) iskola egészségügyi orvosi teendők ellátására, 2010. december 

01.-től határozatlan időre szerződést köt, amelyet a melléklet szerint jóváhagy.

2./ felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban jóváhagyott szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester
Melléklet a 186/2010. (XI. 25.)számú határozathoz

S Z E R Z Ő D É S 

iskola egészségügyi orvosi teendők ellátására

mely létrejött  egyrészről:   Újfehértó Város Önkormányzata  Újfehértó, Szent István u. 10. (képviselő:  Nagy 
Sándor  polgármester)  másrészről:  SUNSHINE  MED.  Egészségügyi  Szolgáltató  BT.  (székhely:  4244  
Újfehértó,  Váci  M. út 124..,  cégjegyzékszám: 15-06-087933, adószám: 20896885-1-15) képviseletében: Dr.  
Kiss  Magdolna  (beltag)  (Szül.  helye,  idő:  ……………………………………….. Anyja  neve:  
………………………….. Lakcíme: 4244 Újfehértó, Váci M. út 124.. Orvosok Országos Nyilvántartási száma: 
52538) között alulírott helyen az alábbi feltételek mellett:

1./  Szerződő  felek  megállapodnak  abban,  hogy  Dr.  Kiss  Magdolna  gyermekorvos az alábbi  oktatási 
intézményekben az alább felsorolt időpontokban iskola egészségügyi orvosi teendőket lát el.

Intézmény Ellátások időpontja
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Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium
Újfehértó Eötvös J u. 25

Hétfő: 8–9 óra

ÁMIPSZ Mályváskerti Tagintézmény
Újfehértó Debreceni u. 204.

Kedd: 8–9 óra

Istenszülő  Oltalmáról  elnevezett  Görög  Katólikus 
Óvoda és Általános Iskola          (iskola)
Újfehértó Széchenyi u. 3.

Kedd: 9-10 óra

Istenszülő  Oltalmáról  elnevezett  Görög  Katólikus 
Óvoda és Általános Iskola          (óvoda)
Újfehértó Széchenyi u. 3.

Péntek: 9-10 óra

Lengyel Laura Óvoda
Újfehértó Árvácska u. 22.

Csütörtök: 9-10 óra

2./  A fenti  oktatási  intézményekben a  házi  gyermekorvos az  iskola egészségügyi   orvosi  teendőket  védőnő 
közreműködésével  végzi  az  oktatási  intézményekben  kialakított  orvosi  szobában.  A  védőnők  egyéni 
vállalkozásban látják el az iskolai védőnői feladatokat
3./  A nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskola-egészségügyi feladatok:

3.1. A gyermekek, tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése 

a) Az óvodás korú gyermekek vizsgálata a Járvány és a fertőző betegségek és a  járványok megelőzése  

érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerinti fertőző betegség esetén, 

az iskolai tanulók vizsgálata a 2., 4., 6., 8., 10. és 12. évfolyamokban. 

Ennek keretében:

- teljes fizikális vizsgálat, 

-  kórelőzmény és  családi  anamnézis ismételt  felvétele,  az  anamnézis  alapján   veszélyeztetett  gyerekek 

kiszűrése, szakorvosi ellátásra irányítása. 

Az orvos a törvényes képviselő részére az orvosi vizsgálat eredményéről leletet ad. 

Kötelező az adatszolgáltatás a külön jogszabály szerint a 2., 4., 6., 8., 10. és 12. évfolyamokról, valamint a 

16 éves kori záró állapotvizsgálatról. 

b)  A krónikus beteg,  valamint  a  testi,  szellemi,  érzékszervi  fogyatékos tanulók háziorvossal  egyeztetett 

fokozott  ellenőrzése,  kiemelt  gondozása  szakrendelések,  gondozóintézetek  igénybevételével.  Ezen 

gyermekek egészségesek között történő integrált oktatása esetén orvosi vélemény adása. 

c) A testi, érzékszervi, értelmi és beszédfogyatékosságot megállapító szakértői bizottság elé utalás esetén a 

bizottság részére a tanuló egészségi állapotára vonatkozó adatok közlése. 

d) Üdülés, táborozás előtti orvosi vizsgálatok elvégzése. 

e) Az átfogó gyermekfogászati program szervezésében való közreműködés és végrehajtásának ellenőrzése. 

f)  A  külön  jogszabály  szerinti  16  éves  kori  záró  állapotvizsgálat  elvégzése  az  iskolai  védőnővel 

együttműködve. 

3.2. Alkalmassági vizsgálatok elvégzése 

a) Szakmai alkalmassági vizsgálatok elvégzése, pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatainak elvégzése. 

b)  A testnevelési  csoportbeosztás  elkészítése,  gyógy-testneveléssel,  testneveléssel,  sporttal  kapcsolatos 

iskola-egészségügyi feladatok ellátása. 

3.3. Közegészségügyi és járványügyi feladatok 

a) Az iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások elvégzése és dokumentálása. 

b)  A  járványügyi  előírások  betartásának  ellenőrzése,  fertőző  megbetegedések  esetén  járványügyi 
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intézkedések elrendelése, a megtett intézkedésekről az ÁNTSZ illetékes intézetének értesítése. 

c) A nevelési-oktatási intézményben folyó étkeztetés ellenőrzése. 

d)  Közegészségügyi-járványügyi  hiányosságok  észlelésekor  javaslattétel  a  hibák  megszüntetésére, 

valamint az ÁNTSZ illetékes intézetének értesítése. 

3.4. Elsősegélynyújtás 

Az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges ellátása, majd a tanuló 

háziorvoshoz, házi gyermekorvoshoz, illetve egyéb intézménybe irányítása. 

3.5. Részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében 

a) Részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben, a Nemzeti Alaptanterv végrehajtásában. 

b) Egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal. 

c) Önvizsgálati alapismeretek tanítása. 

3.6. Környezet-egészségügyi feladatok 

a) Az intézményi környezet - tantermek, gyakorlati helyiségek, tornaterem, egyéb kiszolgáló helyiségek 

- ellenőrzése, a hiányosságok észlelése, intézkedések megtétele. 

b) A tanulók gyakorlati oktatásával kapcsolatos munkahelyi körülmények figyelemmel kísérése. 

3.7. Az ellátott gyermekekről nyilvántartás vezetése, a külön jogszabályok szerinti jelentések elkészítése, 

valamint  az  elvégzett  vizsgálatok,  oltások  dokumentálása  külön  jogszabály  szerint  az  Egészségügyi 

Könyvben.

4./ Átlagosan heti 5 órát tölt az általa ellátott gyermekintézményben, a védőnővel egyeztetett saját maga által  
megszabott ütemezés szerint, s évenként tájékoztatja az önkormányzatot saját munkájáról.

5./   A fenti tevékenység ellátásáért a megbízottat megilleti a MEP –el megkötött finanszírozási szerződésben 
szereplő, az iskola egészségügy finanszírozására havonta utalásra kerülő havi normatív díj és gyermeklétszám 
figyelembe  vételével  megállapított  összeg.  Az  iskola  egészségügyi  orvosi  feladatok  ellátásához  szükséges 
kiadásokat a Társaság saját költségvetéséből finanszírozza. 

6./ Jelen szerződés 2010. december 1. napjától határozatlan időre jön létre. A felek között  2010. december 01.  
előtt azonos tárgyban megkötött szerződés  jelen szerződés hatályba lépésének napjával  hatályát veszti. 

Újfehértó, 2010- november ….. nap.

    ……….………………………..    ……...
…………………………
                          Dr. Kiss Magdolna         Újfehértó Önkormányzat

 BT beltagja

Ki az, aki az előterjesztéshez kapcsolódó 2. számú határozati javaslatot elfogadja? 

A  képviselő-testület  az  előterjesztéshez  kapcsolódó  2.  számú  határozati  javaslatot  12 
egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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187/2010. (XI. 25.) számú

h a t á r o z a t a

a „LURKÓ MEDICINA” Gyógyító és Szolgáltató Betéti Társasággal iskola egészségügyi 

orvosi teendők ellátásáról szóló szerződéskötésről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./  a  „LURKÓ MEDICINA” Gyógyító  és  Szolgáltató  Betéti  Társasággal  (székhely:  4244 

Újfehértó,  Jókai  út  45.,  cégjegyzékszám:  15-06-087329,  adószám:  20627360-1-15), 

képviselő: Dr. Both Attila) iskola egészségügyi orvosi teendők ellátására, 2010. december 01.-

től határozatlan időre szerződést köt, amelyet a melléklet szerint jóváhagy.

2./ felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban jóváhagyott szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Nagy Sándor Dr. Mátyás B. Szabolcs
polgármester jegyző

A határozatról értesül:
1./ Dr. Both Attila
2./ Társadalmi Kapcsolatok Osztálya
3./ Irattár

Melléklet a 187/2010. (XI. 25.) számú határozathoz

S Z E R Z Ő D É S 
iskola egészségügyi orvosi teendők ellátására

mely létrejött   egyrészről:    Újfehértó Város Önkormányzata  Újfehértó,  Szent István u.  10. 
(képviselő:  Nagy  Sándor  polgármester)  másrészről:  „LURKÓ  MEDICINA”  Gyógyító  és 
Szolgáltató BT. (székhely: 4244 Újfehértó, Jókai út 45., cégjegyzékszám: 15-06-087329,  
adószám:  20627360-1-15)  képviseletében:  Dr.  Both  Attila  (beltag)  (Szül.  helye,  ideje: 
………………………………. Anyja neve:……………………….. Lakcíme:  4244 Újfehértó, Jókai út 45. 
Orvosok Országos Nyilvántartási száma: 0039) között alulírott helyen az alábbi feltételek mellett:

1./  Szerződő felek megállapodnak abban, hogy  Dr. Both Attila gyermekorvos az alábbi oktatási 
intézményekben az alább felsorolt időpontokban iskola egészségügyi orvosi teendőket lát el.

Intézmény Ellátások időpontja

65



Lengyel Laura Óvoda Tagintézménye
Aranykapu Tagóvoda
Újfehértó Rákóczi u 2.

Minden páros héten
Hétfő: 8-10

Lengyel Laura Óvoda Tagintézménye
Napsugár tagóvoda
Újfehértó Bocskai u. 2.

Minden páratlan héten
Hétfő: 8-10

ÁMIPSZ Vasvári Pál Tagintézménye
Újfehértó Kökény u. 22.

Csütörtök: 8-11

2./  A fenti oktatási intézményekben a házi gyermekorvos az iskola egészségügyi  orvosi teendőket 
védőnő  közreműködésével  végzi  az  oktatási  intézményekben  kialakított  orvosi  szobában.  A 
védőnők egyéni vállalkozásban látják el az iskolai védőnői feladatokat

3/ A nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskola-egészségügyi feladatok:

3.1. A gyermekek, tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése 
a) Az óvodás korú gyermekek vizsgálata a Járvány és a fertőző betegségek és a járványok 
megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet 
szerinti fertőző betegség esetén, az iskolai tanulók vizsgálata a 2., 4., 6., 8., 10. és 12. 
évfolyamokban. 

Ennek keretében:
- teljes fizikális vizsgálat, 
- kórelőzmény és családi anamnézis ismételt felvétele, az anamnézis 
alapján   veszélyeztetett gyerekek kiszűrése, szakorvosi ellátásra irányítása. 

Az orvos a törvényes képviselő részére az orvosi vizsgálat eredményéről leletet ad. 
Kötelező az adatszolgáltatás a külön jogszabály szerint a 2., 4., 6., 8., 10. és 12. 
évfolyamokról, valamint a 16 éves kori záró állapotvizsgálatról. 
b) A krónikus beteg, valamint a testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos tanulók háziorvossal 
egyeztetett fokozott ellenőrzése, kiemelt gondozása szakrendelések, gondozóintézetek 
igénybevételével. Ezen gyermekek egészségesek között történő integrált oktatása esetén 
orvosi vélemény adása. 
c) A testi, érzékszervi, értelmi és beszédfogyatékosságot megállapító szakértői bizottság elé 
utalás esetén a bizottság részére a tanuló egészségi állapotára vonatkozó adatok közlése. 
d) Üdülés, táborozás előtti orvosi vizsgálatok elvégzése. 
e) Az átfogó gyermekfogászati program szervezésében való közreműködés és 
végrehajtásának ellenőrzése. 
f) A külön jogszabály szerinti 16 éves kori záró állapotvizsgálat elvégzése az iskolai 
védőnővel együttműködve. 

3.2. Alkalmassági vizsgálatok elvégzése 
a) Szakmai alkalmassági vizsgálatok elvégzése, pályaválasztási tanácsadás orvosi 
feladatainak elvégzése. 
b) A testnevelési csoportbeosztás elkészítése, gyógy-testneveléssel, testneveléssel, sporttal 
kapcsolatos iskola-egészségügyi feladatok ellátása. 
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3.3. Közegészségügyi és járványügyi feladatok 
a) Az iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások elvégzése és dokumentálása. 
b) A járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, fertőző megbetegedések esetén 
járványügyi intézkedések elrendelése, a megtett intézkedésekről az ÁNTSZ illetékes 
intézetének értesítése. 
c) A nevelési-oktatási intézményben folyó étkeztetés ellenőrzése. 
d) Közegészségügyi-járványügyi hiányosságok észlelésekor javaslattétel a hibák 
megszüntetésére, valamint az ÁNTSZ illetékes intézetének értesítése. 

3.4. Elsősegélynyújtás 
Az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges ellátása, 
majd a tanuló háziorvoshoz, házi gyermekorvoshoz, illetve egyéb intézménybe irányítása. 

3.5. Részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében 
a) Részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben, a Nemzeti Alaptanterv 
végrehajtásában. 
b) Egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal. 
c) Önvizsgálati alapismeretek tanítása. 

3.6. Környezet-egészségügyi feladatok 
a) Az intézményi környezet - tantermek, gyakorlati helyiségek, tornaterem, egyéb 
kiszolgáló helyiségek - ellenőrzése, a hiányosságok észlelése, intézkedések megtétele. 
b) A tanulók gyakorlati oktatásával kapcsolatos munkahelyi körülmények figyelemmel 

kísérése. 

3.7. Az ellátott gyermekekről nyilvántartás vezetése, a külön jogszabályok szerinti 
jelentések elkészítése, valamint az elvégzett vizsgálatok, oltások dokumentálása külön 
jogszabály szerint az Egészségügyi Könyvben.

4./ Átlagosan heti 5 órát tölt az általa ellátott gyermekintézményben, a védőnővel egyeztetett saját 
maga által megszabott ütemezés szerint, s évenként tájékoztatja az önkormányzatot saját 
munkájáról.

5./  A fenti  tevékenység  ellátásáért  a  megbízottat  megilleti  a  MEP  –el  megkötött  finanszírozási 
szerződésben  szereplő,  az  iskola  egészségügy  finanszírozására  havonta  utalásra  kerülő  havi 
normatív díj és gyermeklétszám figyelembe vételével megállapított összeg. Az iskola egészségügyi 
orvosi feladatok ellátásához szükséges  kiadásokat a Társaság saját költségvetéséből finanszírozza. 

6./  Jelen szerződés 2010. december 1. napjától határozatlan időre jön létre. A felek között  2010.  
december  01.  előtt  azonos tárgyban megkötött  szerződés   jelen  szerződés hatályba lépésének  
napjával  hatályát veszti. 

Újfehértó, 2010- november ….. nap.

    ……….………………………..    ……...…………………………
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                          Dr. Both Attila        Újfehértó 
Önkormányzat

  BT beltagja

Ki az, aki az előterjesztéshez kapcsolódó 3. számú határozati javaslatot elfogadja? 

A  képviselő-testület  az  előterjesztéshez  kapcsolódó  3.  számú  határozati  javaslatot  12 
egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

188/2010. (XI. 25.) számú

h a t á r o z a t a

az Art-Sano Korlátolt Felelősségű Társasággal iskola egészségügyi orvosi teendők 

ellátásáról szóló szerződéskötésről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ az Art-Sano Kft. (székhely: 4251 Hajdúsámson Kossuth út 25., cégjegyzékszám: 09-09-

010265, adószám: 13181433-2-09, képviselő: Dr.  Venyige Gabriella)   iskola egészségügyi 

orvosi teendők ellátására, 2010. december 01.-től határozatlan időre szerződést köt, amelyet a 

melléklet szerint jóváhagy.

2./ felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban jóváhagyott szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Melléklet a 188./2010. (XI. 25.) számú határozathoz

S Z E R Z Ő D É S 

iskola egészségügyi orvosi teendők ellátására

mely létrejött  egyrészről:   Újfehértó Város Önkormányzata  Újfehértó, Szent István u. 10. 
(képviselő:  Nagy  Sándor  polgármester)  másrészről:  Art-Sano  Kft.  (székhely:  4251 
Hajdúsámson Kossuth út 25..,  cégjegyzékszám: 09-09-010265, adószám: 13181433-2-09)  
képviseletében: Dr. Venyige Gabriella  (Szül. helye, ideje:  …………………… Anyja neve:  
……………………………….  Lakcíme:  4251  Hajdúsámson  Kossuth  út  25...  Orvosok 
Országos Nyilvántartási száma: 54671) között alulírott helyen az alábbi feltételek mellett:

1./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Dr. Venyige Gabriella gyermekorvos az alábbi 
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oktatási  intézményekben  az  alább  felsorolt  időpontokban  iskola  egészségügyi  orvosi 
teendőket lát el.

Intézmény Ellátások időpontja
ÁMIPSZ Erkel Ferenc Tagintézmény
Újfehértó Debreceni u 6.

Szerda: 8-11 óra

Lengyel Laura Óvoda Tagintézménye
Mályváskerti Tagóvoda
Újfehértó Debreceni u. 166.

Hétfő: 15-17 óra

2./  A fenti  oktatási  intézményekben  a  házi  gyermekorvos  az  iskola  egészségügyi   orvosi 
teendőket  védőnő  közreműködésével  végzi  az  oktatási  intézményekben  kialakított  orvosi 
szobában. A védőnők egyéni vállalkozásban látják el az iskolai védőnői feladatokat.

3./ A nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskola-egészségügyi feladatok:

3.1. A gyermekek, tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése 

a) Az óvodás korú gyermekek vizsgálata a Járvány és a fertőző betegségek és a 

járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 

miniszteri rendelet szerinti fertőző betegség esetén, az iskolai tanulók vizsgálata a 2., 

4., 6., 8., 10. és 12. évfolyamokban. 

Ennek keretében:

- teljes fizikális vizsgálat, 

- kórelőzmény és családi anamnézis ismételt felvétele, az anamnézis 

alapján   veszélyeztetett gyerekek kiszűrése, szakorvosi ellátásra 

irányítása. 

Az orvos a törvényes képviselő részére az orvosi vizsgálat eredményéről leletet ad. 

Kötelező az adatszolgáltatás a külön jogszabály szerint a 2., 4., 6., 8., 10. és 12. 

évfolyamokról, valamint a 16 éves kori záró állapotvizsgálatról. 

b) A krónikus beteg, valamint a testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos tanulók 

háziorvossal egyeztetett fokozott ellenőrzése, kiemelt gondozása szakrendelések, 

gondozóintézetek igénybevételével. Ezen gyermekek egészségesek között történő 

integrált oktatása esetén orvosi vélemény adása. 

c) A testi, érzékszervi, értelmi és beszédfogyatékosságot megállapító szakértői 

bizottság elé utalás esetén a bizottság részére a tanuló egészségi állapotára vonatkozó 

adatok közlése. 

d) Üdülés, táborozás előtti orvosi vizsgálatok elvégzése. 

e) Az átfogó gyermekfogászati program szervezésében való közreműködés és 
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végrehajtásának ellenőrzése. 

f) A külön jogszabály szerinti 16 éves kori záró állapotvizsgálat elvégzése az iskolai 

védőnővel együttműködve. 

3.2. Alkalmassági vizsgálatok elvégzése 

a) Szakmai alkalmassági vizsgálatok elvégzése, pályaválasztási tanácsadás orvosi 

feladatainak elvégzése. 

b) A testnevelési csoportbeosztás elkészítése, gyógy-testneveléssel, testneveléssel, 

sporttal kapcsolatos iskola-egészségügyi feladatok ellátása. 

3.3. Közegészségügyi és járványügyi feladatok 

a) Az iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások elvégzése és dokumentálása. 

b) A járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, fertőző megbetegedések esetén 

járványügyi intézkedések elrendelése, a megtett intézkedésekről az ÁNTSZ illetékes 

intézetének értesítése. 

c) A nevelési-oktatási intézményben folyó étkeztetés ellenőrzése. 

d) Közegészségügyi-járványügyi hiányosságok észlelésekor javaslattétel a hibák 

megszüntetésére, valamint az ÁNTSZ illetékes intézetének értesítése. 

3.4. Elsősegélynyújtás 

Az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges 

ellátása, majd a tanuló háziorvoshoz, házi gyermekorvoshoz, illetve egyéb 

intézménybe irányítása. 

3.5. Részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében 

a) Részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben, a Nemzeti Alaptanterv 

végrehajtásában. 

b) Egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal. 

c) Önvizsgálati alapismeretek tanítása. 

3.6. Környezet-egészségügyi feladatok 

a) Az intézményi környezet - tantermek, gyakorlati helyiségek, tornaterem, egyéb 

kiszolgáló helyiségek - ellenőrzése, a hiányosságok észlelése, intézkedések megtétele. 

b) A tanulók gyakorlati oktatásával kapcsolatos munkahelyi körülmények figyelemmel 
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kísérése. 

3.7. Az ellátott gyermekekről nyilvántartás vezetése, a külön jogszabályok szerinti 

jelentések elkészítése, valamint az elvégzett vizsgálatok, oltások dokumentálása külön 

jogszabály szerint az Egészségügyi Könyvben.

4./  Átlagosan heti 5 órát tölt az általa ellátott gyermekintézményben, a védőnővel egyeztetett 
saját maga által megszabott ütemezés szerint, s évenként tájékoztatja az önkormányzatot saját 
munkájáról.

5./ A fenti tevékenység ellátásáért a megbízottat megilleti a MEP –el megkötött finanszírozási 
szerződésben szereplő, az iskola egészségügy finanszírozására havonta utalásra kerülő havi 
normatív  díj  és  gyermeklétszám  figyelembe  vételével  megállapított  összeg.  Az  iskola 
egészségügyi  orvosi  feladatok  ellátásához  szükséges   kiadásokat  a  Társaság  saját 
költségvetéséből finanszírozza. 

6./ Jelen szerződés  2010. december 1. napjától határozatlan időre jön létre. A felek között  
2010.  december  01.  előtt  azonos  tárgyban megkötött  szerződés   jelen  szerződés  hatályba  
lépésének napjával  hatályát veszti. 

Újfehértó, 2010- november ….. nap.

    ……….………………………..    ……...
…………………………
  Dr. Venyige Gabriella        Újfehértó Önkormányzat
         Kft képviselője

16. napirendi pont megtárgyalása
16./ Előterjesztés pályázat benyújtásáról a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
      Tehetséggondozó Programjában való részvételről
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      (Száma: 34-226/2010.)
      Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Szóbeli  kiegészítésem  nincs.  A  Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága  2  egyhangú  igen 
szavazattal  elfogadásra  javasolja.  A  Pénzügyi  Bizottság  2  egyhangú  igen  szavazattal 
elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki határozati javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  12  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadta  és  az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

71



189/2010. (XI. 25.) számú
h a t á r o z a t a

Pályázat benyújtásáról a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó  
Programjában való részvételre

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1.  pályázatot  nyújt  be  a  Hátrányos  Helyzetű  Tanulók  Arany  János  Tehetséggondozó 
Programjában való 
    részvételre.

2.  támogatja,  hogy  Kopasz  István  /4244  Újfehértó  Bajcsy  Zs.  E.  út  17./ nyolcadik 
évfolyamos tanuló, 
    Újfehértó Város  képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 
János      
    Tehetséggondozó programjában.

3. vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele idejére - 5 
tanévre - , tanévenként 10 hónapra havi 5.000.- Ft, azaz ötezer forint támogatást nyújt. 

4. a támogatás fedezetét a város 2011-2016. évi költségvetésében biztosítja.

5. felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a tanuló által 
az első helyen kiválasztott  középiskola részére,  illetve egyidejűleg az Arany János 
Programirodának küldje meg.

                                                                                   Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Nagy Sándor
A 34-214/2010. számú szerződéskötés a Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft.-
vel  szóló előterjesztést  SZMSZ- szerinti  jogomnál  fogva visszavonom. Nem jelent  meg a 
Kölcsey televízió képviselője, tehát  a következő ülésre visszahozom. Ki az, aki elfogadja, 
hogy ezt a napirendi pont levételét elfogadja ? 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 ellen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és 
levette a napirendi pontról. 

18. napirendi pont megtárgyalása
18./ Tájékoztató a benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       (Száma: 34-220/2010.)
       Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Szóbeli kiegészítésem, hogy várhatóan koncepcionális szinten is 2011. vonatkozásában 3 db 
pályázat fog prioritást  élvezni.  Ezekbe nem tartoznak bele a 100 %-ban támogatott  egyéb 
pályázatok.  Mert  az  egy külön kategóriát  jelent.  Itt  az  eredményes  közbeszerzés  esetén a 
kerékpár út megvalósítása, az óvoda esetében az Árvácska úti óvoda felújítása. És áthúzódóba 
megy harmadik  projektként  a  csapadékvíz szerződéssel  lefedett  része.  Ez közel  50 millió 
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forint forrást fog jelenteni 2011-ben. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés? Ha nincs 
a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi? 

A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette. 

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

Szilgyi Péter
Sokan megkeresnek közérdekű problémákkal. A Damjanich úttól az új bevásároló központig – 
addig  nincs  közvilágítás.  A Kökény úti  iskolából,  ha  mennek hazafelé  a  gyerekek,  akkor 
sötétben mennek.

Nagy Sándor
Alpolgármester Úr jelezte, hogy már kapott jelzést. Intézik

Szilágyi Péter
A Szent  István  út  végén  a  Kökény  utcától  nincs  megcsinálva  a  szennyvíz.  Ott  azok  az 
emberek attól félnek, hogy ha elkészül a körforgalom, akkor ott belátható időn belül nem is 
lesz. Azt mondták, hogy voltak benn a Jegyző Úrnál és ott papíron meg van csinálva. Ezért 
Ők mindig kapják a  talajterhelési  díjról a  felszólítást,  mert  ott  papíron van szennyvíz,  de 
valójában még sincs. Áldatlan állapotnak tartják azt, hogy az IFA teherautó, amivel hordják, 
napokat  várnak  rá.  Szakad  belőle  az  olaj,  ha  egy  térburkolt  udvarra  kimegy,  akkor 
beszennyezi.  Miért  nem tesz az önkormányzat  ez ellen valamit,  hogy mint korábban volt, 
néhány vállalkozó tisztességesen megcsinálta, - nem lehet ilyet csinálni? Nem győzik kivárni. 

Nagy Sándor
Az,  hogy  mi  van  papíron  meg  és  mi  nem  arra,  hadd  ne  válaszoljak.  Azt  megnézzük. 
Decemberi ülésünkre fogjuk beterjeszteni azt az előterjesztést egyeztetve a hivatallal, ami a 
folyékonyhulladék-szállításról szól.  Nem akarok belemenni,  hogy a korábbi időszak miatt, 
miért  nincs  jelen  pillanatban  hivatalosan  kiválasztott  közszolgáltató  –  aki  ezt  a  fajta 
tevékenységet végzi. Jelen pillanatban ez az egy jármű végezheti. Abba meg nem szeretnék 
belemenni, hogy annak idején, a Kht. előtti időszakban mennyire történtek tisztességesen és 
szabályosan annak a szennyvíznek az ürítése, - nem a szállítással volt a probléma- hanem az 
ürítéssel és legális helyen történő elhelyezéssel. 

Tóth János
Ahonnan szivattyúzzák a csapadékvizet, szennyvizet - köszönjük nem kérünk tovább belőle. 
Ezt mint a Köztestületi Tűzoltóság elnökének polgármesternek mondom, legyen szíves majd 
közölni a Tűzoltóknak. Ne szivattyúzzák oda a vizet.

Nagy Sándor
Írásban kérem leírni azt, hogy a lakóházak és robbanásveszélyt előidéző kazánházak esetében 
amikor ezek a szivattyúzások megtörténnek erre nem tartanak igényt, és az ott lakók vállalják 
a felelősséget az esetlegesen bekövetkezendő balesetért. Ismerem az ügyet, minden vasárnap 
hívnak.  Azt  is  megnéztük,  hogy  a  csapadékvíz-rekonstrukció  kapcsán  ezek  az  átereszek 
átépítésre fognak kerülni. Nem attól áll a víz a lakos kertjében, hogy az árokba belevezetik, 
hanem attól, hogy a Sóstó oldalban van. 

Tóth János
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Nem a kertjében áll a víz, hanem a lakáson van egy repedés, süllyedések.

Nagy Sándor
Az a mindenkori szolgálat parancsnok felelőssége, hogy eldöntse, hogy adott pillanatban mit 
mérlegel.  Mérlegeli-e  azt,  hogy  valaki  elé,  akár  még  a  szennyvízzel  keveredett  vizet  is 
kiszippantja, vagy bevállalja azt, hogy adott esetben robbanás fog bekövetkezni az épületben, 
mert pld. a gázkazánt is eléri a víz. Tudom, hogy nehéz a helyzet. 

Tóth János
Májusban-  júniusban  a  szivattyúzásnál  én  is  ott  voltam.  A helyzetet  ismerem,  tény hogy 
mentés volt. De az Ő érdeküket is jó lenne figyelembe venni. 

Nagy Sándor
Akkor azt mondd meg, hogy hova tegye a tűzoltó a kiszivattyúzott vizet? 

Tóth János 
„Téglás irányába, visszafelé”!!

Puskás László
Engem is  szoktak  ezzel  kapcsolatosan  keresni.  Csak annyit  ehhez,  hogy rendszerint  az  a 
bevett gyakorlat, hogy ha már az árkok nem bírják el, akkor a másik oldalban kb. 50 m-es 
csöveken keresztül szokták a Tűzoltók levezetni teljesen más irányba a vizet. Tehát annyira 
nem jogos az a probléma és a felvetés, ami általában el szokott hangozni az említettektől. 

Nagy Sándor
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. 

Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor a nyilvános ülést 
18 óra 40 perckor bezárta. 

K. m. f. 

Nagy Sándor      Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Polgármester        j e g y z ő
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