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A Polgármesteri Hivatal részéről: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető

Tóth András 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 18 fő képviselőből 15 fő jelen 
van,  így  a  képviselő-testület  határozatképes.  A  meghívóban  szereplő  napirendre  teszek 
javaslatot.  azzal,  hogy  két  új  előterjesztést  javasolok  az  egyebek  napirendi  pontot 
megelőzően,  19.  és  20.  napirendként,  az  egyik  „A Lengyel  Laura  Óvoda  Árvácska  úti 
tagintézményének  ifrastrukturális  fejlesztése”  című  pályázat  támogatásáról  és  a  szükséges 
nyilatkozatokról, a másik előterjesztés „a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ 
újfehértói feladat-ellátási helye 2010. évi költségvetésének jóváhagyásáról szól. Ezzel kérem, 
hogy egészítsük ki az írásos napirendi pontokat. Van-e valakinek más javaslata? 

Kovács Sándor
Én, mint a 4. számú napirend előterjesztője,  visszavonom az előterjesztést.  Nem kívánom 
indokolni. 

Nagy Sándor
Tisztelt képviselő-testület! Tisztelt jelenlévők!

Javasolom a Tisztelt képviselőknek, hogy az írásos előterjesztés 15 napirendi pontját vegyük 
le  a  tárgysorozatból,  ez  az  előterjesztés  kegyhely  kialakításáról-  indoklásom,  hogy  nem 
zárultak  le  az  egyeztetések,  paróchus  Úr kifejezetten  kérte,  hogy ha  lehetséges,  akkor  ne 
tárgyalja a képviselő-testület. A következő, szeretném, ha a képviselő-testület tárgysorozatba 
venné  a  következő  előterjesztést,  Előterjesztés  az  Újfehértó  Városüzemeltetési  KHT 
Felügyelő  Bizottság  tagjának  Kht-val  kapcsolatos  írásos  bejelentésének  megtárgyalására- 
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közvetlenül utolsó napirendként. 

Tóth András
Figyelemmel arra, hogy előterjesztői kiegészítés részét képezi a javaslatnak, illetve hogy a 4. 
napirendi pont előterjesztője visszavonta az előterjesztését, ezekről nem kell szavazni külön. 
Szavazni kell Nagy Sándor javaslatáról, a 15. napirendi pont elhagyásáról, illetve az Újfehértó 
Városüzemeltetési  KHT  Felügyelő  Bizottság  tagjának  Kht-val  kapcsolatos  írásos 
észrevételével kapcsolatosan. 

Ha nincs egyéb javaslat,  akkor ki az,  aki egyetért  azzal,  hogy az eredetileg 15.  napirendi 
pontot a képviselő-testület vegye le a napirendről?

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, 4 tartózkodással nem vette le.

Tóth András
Ki  az,  aki  elfogadja,  hogy  utolsó  napirendi  pontként  a  közérdekű  napirendi  pont  előtt 
megtárgyaljuk az Újfehértó Városüzemeltetési  KHT Felügyelő Bizottság tagjának Kht.-val 
kapcsolatos írásos észrevételéről szóló napirendet, szóbeli előterjesztés alapján? 

A képviselő-testület  a  javaslatot  10  igen  szavazattal,  3  ellenszavazattal,  2  tartózkodással 
napirendre vette. 

Tóth András
Ki az, aki a kiegészített, módosított napirendi ajánlást elfogadja? 

A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi napirendi pontot állapította meg:  

N a p i r e n d i  p o n t o k

1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról
         Száma: 34-28/2009.  
         (Írásbeli előterjesztés alapján)
         Előadó: Tóth András polgármester

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
         Száma: 34-22/2009.
         (Írásbeli előterjesztés alapján)
         Előadó: Tóth András polgármester
  
   c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
         (Szóbeli előterjesztés alapján)
          Előadó: Tóth András polgármester és az átruházott hatáskört gyakorló 
                         bizottságok elnökei

2./ Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
     (Írásbeli előterjesztés)
     (Száma: 34- 20/2010. 
     Előadó  :   Tóth András polgármester

3./ Előterjesztés a díszpolgári cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről 
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     szóló 5/2007. (I. 26.) rendelet módosításáról 
     (Írásbeli előterjesztés)
     (Száma: 34-19/2010. 
     Előadó  :   Szabóné Belme Ildikó önkormányzati képviselő

4./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata új közbeszerzési Szabályzatának 
    elfogadásáról 
     (Írásbeli előterjesztés)
     (Száma: 34- 23/2010. 
     Előadó  :   Tóth András polgármester

5./ Előterjesztés Újfehértói SZOSZOK 2010. évi költségvetésének jóváhagyására
     (Írásbeli előterjesztés)
     (Száma: 34-30/2010. 
     Előadó  :   Tóth András polgármester

6./ Előterjesztés Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ térítési díjairól 
     (Írásbeli előterjesztés)
     (Száma: 34-15/2010. 
     Előadó  :   Tóth András polgármester

7./ Előterjesztés Újfehértour Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának 
      módosításáról és a Kft. működésével kapcsolatos egyéb döntésekről
     (Írásbeli előterjesztés)
     (Száma: 34-26/2010. 
     Előadó  :   Tóth András polgármester

8./ Előterjesztés a Városszépítő Újfehétóiak Egyesületének támogatási kérelméről játszótér 
     építéséhez 
     (Írásbeli előterjesztés)
     (Száma: 34-27/2010. 
     Előadó  :   Tóth András polgármester

9./ Előterjesztés Újfehértó Város 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról 
     (Írásbeli előterjesztés)
     (Száma: 34- 21/2010. 
     Előadó  :   Tóth András polgármester

10./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanrész tulajdonjogának megszerzésére tett 
      ajánlatról 
      (Írásbeli előterjesztés)
      (Száma: 34-17/2010. 
      Előadó  :   Tóth András polgármester

11./ Előterjesztés az Újfehértó – Bököny Víziközmű Beruházási Társulás alapító okiratának 
      módosításáról 
      (Írásbeli előterjesztés)
      (Száma: 34-.33/2010. 
      Előadó  :   Dr. Mátyás B. Szabolcs

12./ Előterjesztés a Lengyel Laura Óvoda intézményvezetői álláshelyének betöltésére 
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      vonatkozó pályázati kiírásról
      (Írásbeli előterjesztés)
       (Száma: 34- 32/2010. 
       Előadó  :   Tóth András

13./ Előterjesztés emlékhely kialakításáról a Hétkereszt úton
      (Írásbeli előterjesztés)
       (Száma: 34- 9/2010. 
       Előadó  :    Buczkó Ágnes önkormányzati képviselő

14./ Előterjesztés kegyhely kialakításáról
      (Írásbeli előterjesztés)
      (Száma: 34- 11/2010. 
      Előadó  :    Buczkó Ágnes önkormányzati képviselő

15./ Előterjesztés a kulturális szakemberek hétéves, szervezett továbbképzési tervének 
      módosításáról 
      (Írásbeli előterjesztés)
      (Száma: 34-29/2010. 
      Előadó  :   Tóth András polgármester

16./ Előterjesztés az óvodai előjegyzés és az általános iskolai beíratás időpontjának 
       meghatározásáról 
       (Írásbeli előterjesztés)
       (Száma: 34- 14/2010. 
       Előadó  :   Juhász Istvánné alpolgármester

17./ Előterjesztés a 2010. évre tervezett kulturális programokról 
      (Írásbeli előterjesztés)
      (Száma: 34- 13/2010. 
      Előadó  :   Juhász Istvánné alpolgármester

18./ Előterjesztés „A Lengyel Laura Óvoda Árvácska úti tagintézményének ifrastrukturális 
       fejlesztése” című pályázat támogatásáról és a szükséges nyilatkozatokról 
      (Írásbeli előterjesztés)
       (Száma: 34- 35/2010. 
       Előadó  :   Tóth András

19./ Előterjesztés a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ újfehértói feladat-
      ellátási helye 2010. évi költségvetésének jóváhagyásáról
      (Írásbeli előterjesztés)
      (Száma: 34-37/2010. 
      Előadó  :   Tóth András polgármester

20./ Előterjesztés az Újfehértó Városüzemeltetési KHT Felügyelő Bizottság tagjának Kht-val 
      kapcsolatos írásos bejelentéséről
      (Szóbeli előterjesztés)
      Előadó  :   Nagy Sándor önkormányzati képviselő

21./ Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk
1. napirendi pont megtárgyalása
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1./ a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról
         Száma: 34-28/2009.  
         (Írásbeli előterjesztés alapján)
         Előadó: Tóth András polgármester

Budai János megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszám 16 főre változott. 

Tóth András
Az  előterjesztéshez  szóbeli  kiegészítésem  nincs.  Van-e  kérdése  valakinek?  Ha  nincs  a 
napirendet lezárom. Ki az aki a tájékoztatást tudomásul veszi? 

A képviselő-testület a tájékoztatást 16 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
         Száma: 34-22/2009.
         (Írásbeli előterjesztés alapján)
         Előadó: Tóth András polgármester

Tóth András
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdése valakinek?

Nagy Sándor
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztés második oldalán az utolsó 
bekezdéstől visszafelé a harmadik bekezdés utal arra, hogy 2009. december 15-én módosította 
a  képviselő-testület  a  DEPONA Kft.-vel  kötött  útfelújítási  szerződést.  Én  azt  szeretném 
kérdezni, hogy ez a szerződés módosítás jóváhagyása kapcsán hány forint kötbértől esett el az 
önkormányzat, illetve a képviselő-testület? 

Tóth András
Az alapszerződésünk szerint kötbér érvényesítésére van lehetőségünk, nem kötelezettségünk, 
másrészt  ennek  az  összegét  nem  tudom  megmondani  most  pontosan.  Számszerűsíthető, 
gyakorlatilag  adtunk  egy  4  hónapos  befejezési  határidő-módosítást.  Én  az  érveimet 
elmondtam akkor, ami ez ellen a döntés ellen szólt. A képviselő-testület meghozta a döntését, 
„hát  nem  két  forint”  Nem  tudom  most  pontosan  megmondani,  tehát  nem  ismerem  a 
szerződésnek ezt a részét. Kb. napi több 100 ezer forintos tétel. Határidő módosítást adtunk. 
Ezt megbeszéltük a múltkor, a döntés megszületett. Van-e még további kérdés? Ha nincs a 
napirendet lezárom. Ki az aki a tájékoztatást tudomásul veszi? 

A képviselő-testület a tájékoztatást 14 igen szavazattal, 1 tartózkodással, (1 nem szavazóval) 
tudomásul vette.

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

Tóth András
Polgármesteri hatáskörben átruházott hatáskörben átmeneti segély esetében 39 megállapító, 
11  elutasító  döntés  született,  temetési  segélynél  5  megállapító,  2  elutasító,  köztemetés  4 
esetben  lett  elrendelve,  1  esetben  eljárást  megszüntető  végzés  született.  Lakásfenntartási 
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támogatás  ügyében  130  megállapító,  15  db  elutasító,  3  db  eljárást  megszüntető  döntés 
született, támogatás megszüntetésére került sor 7 esetben, korábbi döntést kijavító határozat 
született 1 esetben, visszavonó határozat 1 esetben és visszafizetést előíró 3 esetben. Szociális 
étkeztetési  támogatásnál  most  vannak  a  kifutások,  megszüntető  döntés  243  db  született, 
kiegészítő gyermekétkeztetési kedvezmény 77 megszüntető, helyi közlekedési támogatásnál 
1032  támogatást  megállapító  döntés  született.  A  Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága 
átruházott hatáskörben – ebben az időszakban nem hozott döntést. Van-e kérdése valakinek. 
Ki az, aki tudomásul veszi a tájékoztatást? 

A képviselő-testület a tájékoztatást 16 igen szavazattal tudomásul vette. 

2. napirendi pont megtárgyalása
2./ Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
     (Írásbeli előterjesztés)
     (Száma: 34- 20/2010. 
     Előadó  :   Tóth András polgármester

Ricska Zsolt megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 17 főre változott. 

Tóth András
Korábban  megküldtük  az  előterjesztést,  volt  alkalma  mindenkinek  megismerni  annak 
tartalmát. Pótlólagosan a bizottsági szakban megfogalmazottakra, illetve a könyvvizsgálattal 
történt  konzultációra,  pótlólagosan  kerültek  anyagok  kiadásra.  Új  változatban  adtuk  ki  a 
normaszövegnek azt a részét, amely a 7. – 8. §-t érinti, itt kiemeltük az eredeti szöveghez 
képest a módosítást. A bizottsági szakban vettük észre kodifikációs hibát, ennek megfelelően 
a mai napon kiadásra került a normaszövegnek az a módosított változata, ami a 12. §-t érinti, 
ehhez,  - tekintettel  arra,  hogy több képviselő jelezte,  hogy az alaprendelkezéseket,  amiket 
javasolunk hatályon kívül helyezni, - nem ismerik, ezért az új változatnak a másik oldalán, 
magyarázatként megjelöltük, hogy az egyes hivatkozott jogszabályok mivel is foglalkoznak. 
Pici pontosítást hajtottunk végre a 3. sz. mellékletben a könyvvizsgálóval történő konzultációt 
követően,  ezt  is  megkapták  a  képviselők.  Szintén  a  könyvvizsgálat  álláspontja  alapján 
kiegészül  az  előterjesztés  egy  új  12.  számú  melléklettel  –  ez  16  számozott  sorból  áll. 
Kiosztással  megkapták  a  könyvvizsgáló  álláspontját.  Kiosztással  megkapták  a  Pénzügyi 
Bizottság írásos véleményét, ami a bizottsági ülések tapasztalatát rögzíti. 

Köszöntöm Könyvvizsgáló Urat!

Van-e szóbeli kiegészítése az írásos véleményhez?

Nagy Csaba
Köszöntöm a Képviselő-testületet!

Csak néhány gondolat ehhez a módosításhoz. Az Áht. Ilyen irányú változással kívánta meg, 
hogy módosítsunk az eredeti anyaghoz képest, ennek az a lényege, hogy be kell mutatni, hogy 
mennyi  a  tárgyévi  költségvetésnek  a  főösszege,  itt  nem  szabad,  hogy  szerepeljen  a 
finanszírozási jellegű műveletek, ez a hitelfelvételi és visszafizetések nélküli egyenlegeket és 
az  azzal  kapcsolatos  hiányt  kell  megmutatni-  ez  van  a  12.  mellékletben.  Tehát  itt 
egyértelműen  látszik,  hogy  a  tényleges  összköltségi  hiány  az  nem  egyenlő  a  tárgyévi 
költségvetésnek  a  hiányával,  tehát  itt  a  hitelfelvétel  és  visszafizetés  egyenlege  beépül  az 
összköltségvetés hiányába és az előző évek hitelfelvételének visszafizetése miatt keletkező 
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hiteltörlesztések  azok,  amik  megnövelik  a  tárgyévi  költségvetésnek  a  működési  és 
felhalmozási hiányát. Köszönöm, csak ennyit szerettem volna.

Tóth András
Tájékoztatom Önöket, hogy mind három bizottság tárgyalta az előterjesztést,  a Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottsága nem támogatja az elfogadását, az Ügyrendi Bizottság szótöbbséggel 
támogatja, a Pénzügyi Bizottság az általuk megtárgyalt és elfogadott módosító indítványokkal 
együtt  egyhangúlag  támogatja  a  költségvetési  rendeletünk  elfogadását.  Van-e  kérdés  a 
napirendi ponttal kapcsolatosan? Illetve kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a Pénzügyi 
Bizottsági ülésen megfogalmazott és elfogadott módosító indítványokat jelezze felénk. 

Nagy Sándor
Először a bizottság véleményét ismertetem. A Pénzügyi Bizottság összességében egyetértett a 
könyvvizsgáló  Úr  megjegyzésével,  amely  az  általános  tartalék  nagyságára  vonatkozott.  E 
miatt a bizottság javasolja, hogy az általános tartalékra elkülönítet 100 millió forintból 50 
millió forint kerüljön zárolásra, kerüljön átcsoportosításra a Polgármesteri Hivatal működési 
kiadásai  közé  azzal,  hogy  ez  az  50  millió  forint  ez  a  fennálló  szállítói  tartozásoknak  a 
csökkentésére kerüljön felhasználásra. Tehát végösszegében, sem a hiány, sem a költségvetési 
hiány  főösszegét  ebben  a  formában  nem  érintené.  Ezen  kívül  a  Pénzügyi  Bizottság 
egyhangúlag támogatta azt,  hogy a Köztestületi Tűzoltóságnak javasolt  7,2 millió forinton 
túlmenően  plusz  4  millió  forint  támogatásban  részesüljön  az  előtte  álló  feladatok 
maradéktalan  biztosítása  érdekében.  Ez  a  két  javaslat  fogalmazódott  meg  a  Pénzügyi 
Bizottság ülésen. Ezen túlmenően, nekem két kérdésem lenne. Az 5. számú melléklet, amely 
az  intézmények  2010.  évi  engedélyezett  létszámát  taglalja-  most  nem  találtam  meg  a 
jogszabályi  helyet,  -  hogy a  Polgármesteri  Hivatal  esetében én  úgy tudom, hogy alá  kell 
bontani a köztisztviselői állományt- azt külön meg szokták jelölni, hogy a 110-főből mennyi a 
köztisztviselői állomány? Ez korábbi években is gyakorlat volt, és a megyénél is jelenleg is 
gyakorlat, ebben van előírás, kérem könyvvizsgáló urat, hogy segítsen. Illetve módosult az 
Áht, 2009. évi XXXVIII. tv, ennek a 125 §-a rendelkezik arról, hogy az intézményeknek is 
bizonyos megvalósítási tervet kell készíteni, viszont ez a 125. § arról rendelkezik, hogy ha az 
önkormányzat, illetve a fenntartó a költségvetésében mentesíti az intézményeit ez alól, akkor 
ez 2011. évig nem kötelező. Egyébként az Áhtv. írja elő ezt a fenntartóknak. Van még egy 
kérdésem, hogy az  1. sz. mellékletben a sportlétesítmények hasznosítása kapcsán van egy 27 
millió forintos bevétel előirányzat, azt szeretném megkérdezni az előterjesztőtől, hogy ez mire 
van alapozva, hogy ez megjelenik?

Tóth András
A költségvetés tervezése a költségvetési koncepció alapján indult el, ebben rögzítettük a 100 
millió  forintos  tartalék  nagyságát.  Akár  sok,  akár  kevés  a  könyvvizsgálat  akkor  is 
megjegyezte a nagyságát. A módosító javaslat az ténylegesen nem érinti a hiány nagyságát, 
legfeljebb-  arra  enged  lehetőséget,  hogy  a  felhalmozódott  szállítói  tartozás  azt  tényleg 
nagyobb  ütemben  lehessen  kifizetni.  Én  nem tudom,  hogy a  létszámnak  a  Polgármesteri 
Hivatalnál az alábontásával lenne kötelező rendelkezése, és nem tudok róla, aki tud az majd 
jelezze. 

Nagy Csaba
A létszámra vonatkozóan most fejből én sem tudom, hogy lenne ilyen jogszabály. Ezt meg 
kell nézni. Sok minden sok helyen a szokásjog alapján épül be a rendeletekbe, ez nem jelenti 
azt, hogy ez esetleg nincs előírva, és az én ismeretem esetlegesen hiányos ilyen irányban. A 
megvalósítási és teljesítési tervre vonatkozóan annyit, hogy igen ez így igaz, viszont 2010 
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májusig  van  a  Kormányzatnak  kötelezettsége  erre  vonatkozóan  kiadni  a  megfelelő 
útmutatókat és az is valamilyen jogszabály formájában fog megjelenni, de még most ezzel  a 
költségvetés  beterjesztésével  nem kötelezettség.  Ez  a  költségvetés  még nem kötelezettség 
erre, de ha a testület úgy dönt, hogy a rendeletében mentesíti az intézményeket, akkor majd 
később nem kell ezt megtenni, de most per-pillanat még nem is tud eleget tenni ez irányú 
kötelezettségének az önkormányzat. 

Tóth András
A sportlétesítmények bevételi tervével kapcsolatosan egy óvatos becslést próbáltunk végezni, 
tervezünk 9 hónapos működési időszakot az idei évben, 27:9=3 –tehát hárommillió forintos 
potenciális bevételt jelent. Figyelemmel arra, hogy minden nap működik a létesítmény, egy 
szerény kalkulációt próbáltam végezni, hogy ha megfelelő intenzitással tudjuk hasznosítani a 
csarnokot bérbeadással, illetve az uszodának a terhelhetősége, az 158 fő, ha jól tudom- tehát, 
ha  egy  olyan  tarifarendszert  tudunk  kialakítani  és  igénybe  is  fogják  venni  a  lakosok  a 
létesítményt, akkor ez az ár hozható,  ez napi 100 ezer forintos bevétel, ami szerintem nem 
elérhetetlen. Nyilván az uszoda az nem termálfürdő, tehát nem fognak egésznap pancsolni 
benne, reggel 6 és este 8 órai időszakot feltételezve én úgy gondolom, hogy realizálható ez a 
bevétel. Van-e további kérdés, vélemény? 

Nagy Sándor
Jelen pillanatban – mondjuk 2010. február 1-jével mennyi a kifizetetlen szállítói állomány? 

Tóth András
Azt Pénzügyi Bizottsági ülésen jeleztem a bizottsági tagok felé, rendszeresen szoktam ilyen 
kimutatásokat készíteni és próbálom követni a tendenciákat is. A mai napra csökkent ez az 
állomány, az ellátmányunkat február 1-jén kaptuk meg. Ez is ritkaság, hogy néhány napot az 
állami  ellátmány csúszott,  nyilván  akkor  még  a  pénzgyűjtés  időszakában  voltunk.  Akkor 
összesen a ki nem fizetett szállítói állományunk 181.338.000.-Ft,  ebből le nem járt 10 millió 
forint, 30 napon belül lejárt 51 millió, 30 nap és 60 nap között 39 millió, és 60 napon túl 80 
millió. A mai napra ez csökkent, 1-jén kaptuk meg az ellátmányt, az ellátmánynak egy részét 
bérfizetésre, segélyekre fordítjuk és a megmaradó pénzt tudjuk – az óvatosság is ezt kívánja- 
először az intézmények működését próbáljuk biztosítani, aztán a korábban összegyűlt szállítói 
tartozást próbálom belőle rendezni. Van-e még kérdés, vélemény, javaslat? 

Puskás László
Két gondolatot szeretnék elmondani, mielőtt módosító javaslatot szeretnék tenni. Egyrészt azt 
gondolom, hogy azok számára is  most már  világos kell,  hogy legyen, akik tavaly nyáron 
kételkedtek abban, hogy az önkormányzati költségvetésünk komoly problémában és bajban 
van,. Visszautalnék arra a két javaslatcsomagra, amit polgármester Úr tett meg tavaly nyáron, 
másrészt  az  én  nevemben a  képviselő-testületi  csoport  és  egyik  sem került  elfogadásra  a 
testület  részéről.  Azt  gondolom,  hogy  ha  akkor  azok  a  döntések  megszületnek,  akkor  a 
második  félévben  tompíthatott  volna  inkább  a  likviditási  helyzeten,  mint  a  költségvetés 
főszámain.  Meg szeretném jegyezni,  hogy nem azzal  kellett  volna  polgármester  Úrnak is 
foglalkozni inkább, hogy egyfajta kisebb politikai játékot elkövetni személyem körül. Úgy 
gondolom, hogy az elmúlt 12 évben, amióta én figyelemmel kísérem a költségvetéseknek az 
alakulását,  elsősorban az elmúlt  8  évre jellemzően én azt  látom,  hogy minden képviselő-
testület a ciklus elején megpróbál egyfajta költségcsökkentő racionalizálásra való döntések 
irányába menni. Ezek megtörténnek a ciklusok első 1-2 évében, inkább az 1 évben. Azután 
megindul  egyfajta  fejlesztési  hullám kisebb-nagyobb  mértékben amire  lehetőség  adódik  a 
költségvetési  keretből,  és  a  ciklusok  végére  pedig  gyakorlatilag  mindig  odajut,  ahonnan 
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elindult. Én azt gondolom, hogy ennek elsősorban az az oka, hogy bármennyire is próbál az 
önkormányzat és a polgármesterek jól gazdálkodni, azért az önkormányzat bevételeit mégis 
csak az államháztartás határozza meg. Mint ahogyan az idei évben is látjuk ez a 120-130 
millió  forintos  normatíva-csökkenés  ez  azt  gondolom,  hogy alapvetően  meghatározza  azt, 
hogy  ebben  az  évben  ez  a  képviselő-testület,  vagy  következő  képviselő-testület  meddig 
nyújtózkodhat. Én ezt a költségvetést, mint ahogyan a pénzügyi Bizottság is véleményezte én 
azt látom benne, hogy nagyon nehezen lehet majd ezt végrehajtani, pedig ez egy elég szorosra 
vett költségvetés. Ez azt hiszem mindenki számára látható. Én úgy gondolom, hogy ennek a 
képviselő-testületnek az lenne a helyes viselkedése, hogy ha az elkövetkezendő 7 hónapos 
hátralévő ciklusára a városvezetés részére ezt a költségvetést alapjaiban véve nem módosítja, 
hanem így hagyja és valamilyen fajta stabilitást próbál meg elérni annak az érdekében, hogy a 
következő testület és a polgármester részére átadja a város költségvetését. 

Két módosító javaslatot szeretnék föltenni. Az első arra irányulva, hogy nem változtatva a 
költségvetés mérleg fő összegét, a hivatal dologi kiadásainál szeretnék egyfajta megcímkézést 
tenni. Az előterjesztés 6. §. egy 10. pontját javasolok meghatározni, amely arról szól, hogy az 
önkormányzat  a  Polgármesteri  Hivatal  dologi  kiadásaiból  a  nem szilárdburkolattal  ellátott 
belterületi  utak  karbantartására  5  millió  forint  keretösszeget  biztosít.  A másik  módosító 
javaslatom a Kisréti szabadidő parkkal kapcsolatos, -évek óta valamilyen szintű támogatást 
kapott a Városszépítő Egyesület a szabadidő parknak a fenntartására, ebben a költségvetési 
javaslatban ilyen előirányzat nincs, viszont mi azt gondoljuk, hogy egy minimális éves 500 
eFt támogatása az egyesület részére, amit kifejezetten anyagköltségre költhet az egyesület. Ezt 
szeretnénk megtenni és kérném, hogy a költségvetési táblázatban, mely az egyes szervezetek 
támogatásáról  szól,  ebben  egészítse  a  képviselő-testület  akként,  hogy  a  Városszépítő 
Egyesület részére 500. eFt támogatást biztosít kifejezetten anyagköltségre. Ezzel egyetemben 
szeretném megjegyezni, hogy szeretném megtalálni a módját,  hogy a Kisréttel kapcsolatos 
fenntartásnak  valamilyen  formában  az  élő  munka  elejét  próbáljuk  meg  a  közcélú 
foglalkoztatással összehangolni. Szeretnék ebben jegyző és polgármester Úrral egyeztetni és 
ha szükséges, akkor a következő testületi ülésre beterjeszteni. 

Juhász Istvánné
Sok  mindent  elmondott  alpolgármester  Úr  előttem a  költségvetésnek  a  szigorúságáról  és 
tarthatóságáról.  Senki  nem örül,  főleg  az intézményeink kerültek  nagyon nehéz  helyzetbe 
ezzel a költségvetéssel. Nagyon meg kell gondolni, hogy mi az, amit terveznek és meg tudnak 
ebből valósítani. Az iskola és az óvoda elég sajátos helyzetben van, hogy a nevelési év nem 
esik egybe a költségvetési évvel. Ez egy picit a mozgásterét a költségvetés betartásával, illetve 
a költségvetéshez igazítani a működését egy picit megnehezíti, hisz nevelési évben semmiféle 
átszervezés, csoportösszevonás, órakeret-változtatást nem tehetünk meg szeptember 1-től a 
tanév utolsó napjáig, sem az óvodában, sem az iskolában nem lehet eszközölni ezért nagyon 
fontos,  hogy  az  intézményvezetők  a  tanév  végén  és  az  új  tanév  nyitásakor  nagyon  jól 
átgondoltan nézzék át még esetlegesen megújult tartalékaikat és úgy szervezzék a következő 
év indítását, hogy valahogy 2010. év végéig működni tudjanak az intézmények. És reméljük, 
hogy  a  következő  év  egy  kicsit  könnyebb  lesz.  Nagyon  nehéz,  hogy  a  szakmai  munka 
rovására  ne  menjen  ez  a  nagyon  kemény  és  szoros  költségvetés.  És  most  itt  hiába 
kezdeményeznék 8-10-15 millió  forintokat,  hogy adjunk még az intézményeinknek-  nincs 
honnan, tehát nincs miből, meg kell próbálni a majdnem lehetetlent, de igyekszünk- szerintem 
az  intézményvezetők  is  tudják  és  mindent  el  fognak  követni,  hogy  az  intézményeink 
működjenek és úgy ahogy azt kell, magas szakmai színvonalon. A másik - javaslatom ami 
lenne, az szintén ahhoz az ominózus táblázathoz – a kiemelt szervezetek táblázatához - , már a 
Pénzügyi  Bizottsági  ülésen  Nagy Sándor  képviselő-társunk  elmondta,  hogy az  Újfehértói 
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Tűzoltóság  költségvetése  nem  elegendő  a  feladatok  végrehajtására.  Gondolkodtunk  rajta, 
hogy esetleg hogyan lehetne ezt egy picit segíteni, de nem azzal a 4 millió forinttal, mert azt 
soknak tartom én.  Az lenne  a  módosító  javaslatom,  hogy áttekintve  az  elmúlt  évet  a  két 
polgárőr  egyesület  működését  én  a  városi  rendezvények biztosítása  kapcsán  tapasztaltam, 
hogy az esetek 90 %-ában  a Mályváskerti Polgárőr Egyesület volt az aki részt vett és ellátta 
ezeknek a rendezvényeknek a biztosítását, illetve az éjszakai járőrözéseknek a megvalósítása 
is szintén ennek a polgárőr egyesületnek a keretében zajlott. Ezért úgy gondolnám, hogy az 
lenne a módosító javaslatom, hogy az Újfehértói Városi Polgárőr Egyesület 1.200.000.-Ft-os 
támogatásából 1 millió forintot az Újfehértói Önkéntes Tűzoltósághoz csoportosítanánk át, és 
200.000.-Ft maradna a Városi Polgárőr Egyesület működésére.

Nagy Sándor
Tisztelt Képviselő-társaim!

Bizonyára meleg van, aztán – gondolkodtam rajta, hogy hogy kezdjem a mondandómat, mert 
Puskás alpolgármester Úr lenyomott egy olyan dumát, mintha nem a városvezető koalíciónak 
lenne, frakciónak lenne a vezetője, ez ha még a részemről hangzik el, vagy én mondom el, 
hogy nem rajtunk múlott, hogy hova jutott ennek a városnak a költségvetése, akkor megértem. 
De ne  haragudjon frakcióvezető  Úr,  amit  Ön  elmondott  az  nem igaz.  Az,  hogy ebben  a 
városban ez a helyzet kialakult, azért Önök a felelősek. Nem a polgármester egyedül, hanem 
Önök. A polgármester csak olyan döntéseket tudott megvalósítani, amit Önök megszavaztak. 
Tessenek végiggondolni, - és nem véletlen kérdeztem rá,- mert nem régen volt a december 15-
ei döntés, hogy hány olyan döntés volt, hogy 10-30-50 millió forintokkal rontottak ennek az 
önkormányzatnak a költségvetésén, rontottak az esélyén, hogy egyáltalán lehessen valamit 
kezdeni, valami normális irányba elindulhasson ez az egész. Tessenek végiggondolni, hogy 
hányszor beszéltünk arról, hogy nem kellene presztízsberuházásokat megcsinálni, akkor lenne 
pénzünk a sajáterő kifizetésére. Tessenek végiggondolni azt, hogy azért az a közel 200 milliós 
szállítói tartozás, aminek valamennyire próbáljuk apasztani a dolgát, az itt  fog maradni az 
utánunk  jövőknek.  Azt  valakiknek  rendezni  kell  Senki  nem beszél  arról,  hogy ha  valaki 
kiszorozta  azt  a  CHF alapú tartozásokat  a  hosszú  távút,  hogy az mekkora  kötelezettséget 
jelent a város számára. Nem tisztem védeni a költségvetést,  de azért azt megint furcsának 
tartom, alpolgármester Úr, hogy azért adjunk a Városszépítőknek 500 e Ft-ot, mert az az egy 
szavazat kell ahhoz, hogy meglegyen még az a néhány döntés, - két-három döntés, amit majd 
még megtetszenek hozni ezen a testületi ülésen, meg még a hátralévő testületi ülésen. Egyszer 
–s mindenkorra  nem fogom többet felhozni.  Ezen Kovács alpolgármester Úrral  is  nagyon 
sokat  vitatkoztunk.  Annak  idején  született  egy  megállapodás  az  önkormányzat  és  a 
Városszépítő  Egyesület  között,  elő  kell  venni,  meg  kell  nézni.  Minden  testület  előveszi, 
minden testület elismeri, hogy igen, ez a szerződés él, igen ennek a szerződésnek megfelelően 
kellene, hogy működjön ez az egész „peceráj”, ami ott van. Ehhez képest, minden évben több 
millió forintot fordítunk pluszként rá. Ha nem tudja ellátni az egyesület a vállalt feladatát – 
nincs ezzel semmi probléma, akkor meg kell  nézni,  hogy szerződés szerint  mit  lehet vele 
kezdeni. De azért az mégsem járja, hogy addig amíg most itt alpolgármester Asszony súrolva 
a  politizálás  határát  hozzá  akar  nyúlni  a  polgárőrség  finanszírozásához.  Egy  olyan 
finanszírozáshoz, ami egyébként teljesen korrektül szabályozza, hiszen ha nem dolgoznak, 
nem kapnak pénzt, ha dolgoznak, akkor viszont meg kellene adni a lehetőségét, hogy azért 
kapjon a  másik egyesület  is.  Azért  én kiszámolnám, hogy a másik egyesület  tagjai  közül 
hányan láttak el  mondjuk az önök rendezvényén is  szolgálatot,  attól  is,  ha még esetleg a 
Mályváskerti  Polgárőr  Egyesületet  erősítették  ebből  a  szempontból.  Nekem  még  három 
módosító indítványom van. Javasolom, egyrészt mindenképp a képviselő-testületnek, ha jelen 
pillanatban még most hirtelen nem is leltük meg a könyvvizsgáló Úrral, hogy ez a bizonyos 
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köztisztviselői létszám alábontása szükséges e, vagy nem. Az 5. sz. mellékletben fogadja el a 
képviselő-testület,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatalban  110  fős  2010.  évi  nyitó  létszámát 
megbontja  olyan  formában,  hogy  ebből  összességében  köztisztviselői  –  ennyi  fő.  A 2. 
javaslatom az lenne, hogy a záró rendelkezéseket megelőzően egy új § kerülne beépítésre, ami 
arra vonatkozik, hogy megvalósítási tervet kell készíteni az intézmények- én úgy gondolom, 
hogy nem követnénk el nagy hibát, hogy ha egy plusz § beépítésre kerülne és az arról szólna, 
hogy  az   Áhtv.  alapján  az  intézmények  megvalósítási  tervének  készítésétől  2010.  évben 
eltekint  és  behivatkoznánk  az  1992  évi  XXXVIII.  tv.  125.  §  (4)  bekezdéseit,  hiszen  ez 
hatalmazza fel a képviselő-testületet a mentesítésre. A harmadik – váltottam néhány szót az 
Újfehértour  ügyvezetésével-  és  ez  nem titok-  a  tömegközlekedési  cégünk  finanszírozását 
illetően.  Ha  a  javaslat  szerinti  nagyságrendű  3  millió  forintos  támogatási  összeget  fogja 
megkapni a cég, akkor vígan és dalolva elindítjuk azon az úton, ami a Kht sorsásra fogja 
juttatni. Nem ebben az évben hangsúlyozni szeretném, hiszen ez a támogatás képezi alapját az 
államtól igényelhető kiegészítő támogatásnak, és ez mindig egy éves csúszással van, tehát ha 
jól  emlékszem tavaly 14  milliót  hagytunk  jóvá,  és  8-9  milliót  kapott  meg  a  társaság,  ez 
alapján igényelheti most meg márciusig vissza ezt a bizonyos kiegészítő támogatást. Viszont 
ha 3 millió marad meg ebben a formában támogatásként, akkor gyakorlatilag azt értük el vele, 
hogy 2010. évben kézzel fogható nagyságrendű kiegészítő támogatás visszaigénylésére nem 
lesz  jogosult.  Ezért  én azt  javasolom,  hogy most  indulásnál,  legalább a  tavalyi  tényleges 
finanszírozási  szinten,  ez  olyan  8  millió  körüli  volt,  legalább  5  millió  forint  kerüljön 
megítélésre azzal, hogy ez megint nem érintené a főösszeget, ez annyira jó ott, hogy a hivatalt 
nem bontottuk ki,- hiszen ott minden beleférhet abba a száz-akárhány millió forintba, tehát 
annak a terhére meg lehetne valósítani, hogy a társaság ezt a többletet megkapja. Én nem 
akarok  sokat  indokolni  mellette,  mindeni  ismeri  a  helyzetet,  mindenki  tudja,  hogy 
egyszemélyes  társaság,  egyszemélyes  tulajdonú lett  most  már  ez a  társaság,  tehát  én úgy 
gondolom, hogy a képviselő-testületnek a felelőssége nem megkerülhető ebben a kérdésben, 
hogy ezt a tömegközlekedést fenntudja-e tartani, vagy nem a városban. Köszönöm szépen. 

Nagy Csaba
Annyit  pontosítanék a megvalósíthatási tervhez,  hogy a 2010.-2011. évekre enged a Áhtv. 
felmentést,  teát  így  kerüljön  bele  pontosan  a  szövegezésbe,  hogy  mind  a  két  évre 
vonatkozóan. 

Tóth András
Mennyire vagyunk kompetensek a következő évet illetően, ez a testület, meg kellene, hogy 
hagyjuk ezt a következő testületnek. Akár év végén ennek a költségvetésnek a módosításával 
ki tudja terjeszteni a következő évre, ha úgy gondolja. Nem ismerni a következő testületnek a 
filozófiáját. 

Nagy Csaba
Az  Áhtv.  felhatalmazó  rendelkezései  között  a  Kormány  kapott  felhatalmazást,  hogy 
rendeletben állapítsa meg az ezzel kapcsolatos szabályokat. Ha ez meglesz, akkor onnantól 
lesz ez kötelező, de akkor ez legyen így. 

Tóth András
Gyakorlatilag,  ha nem adnánk mentességet, akkor sem tudnánk az intézmények elvégezni, 
mivel nincs végrehajtási rendelet. 

Nagy Csaba
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Most per-pillanat nincs, de amikor ez megjelenik, onnantól el kellene készíteni. 

Kovács Sándor
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt vendégek!

Sajnálom, bizonyára nem vettük észre, hogy sem a Kölcsey Tv, sem a város már nem működő 
újságírója  nincs  a  teremben,  tehát  a  költségvetés  tárgyalása  kapcsán  milyen  választási 
kampányba mentünk át, a kedves vendégekről meg azt gondoljuk, hogy hellyel-közzel nem 
tudják,  hogy milyen  irányba  kell  szavazni.  Feltételezem,  hogy tudnak és  kizárólagosan  a 
költségvetésről vagyok hajlandó vitatkozni. De még mielőtt belekezdenék, lesz két módosító 
javaslatom. Annyit Nagy Sándor Úrnak, hogy én is 12 éve itt ülök ennél az asztalnál, 12 éve 
szenvedő alanya,  mint  mindenki  ebben a  városban,  hogy ésszerűsítés,  vagy racionalizálás 
címszó alatt állandóan megszorító intézkedések és átszervezések zajlanak a városban. És azt 
sem  mondom,  hogy  hellyel-közzel  nem  voltak  ésszerűek,  de  mire  meghozták  volna  az 
eredményüket, másik oldalon ilyen-olyan kormányzati intézkedések miatt, vagy más dolgok 
miatt ezek megtakarítások elapadtak, megszűntek. Mi az elmúlt 12 évben ezét szavaztuk meg 
ezeket, sajnos egyik sem hozta meg a hozzáfűzött reményeket, de hogy miért van mégis ilyen 
bajban a költségvetés elsősorban? Mindenki arról beszél, hogy mennyit vettek el tőle, vagy 
mennyit  vagyunk kénytelenek megvonni az intézményektől,  civilszervezetektől,  különböző 
szféráktól. Én nem találkoztam sem a korábbi időszakban, sem most, hogy vajon a bevételi 
oldalon  megtette-e  az  elmúlt  12  évben  a  mindenkori  polgármester,  vagy  az  Őt  irányító 
vezetők, vagy az Őt irányító képviselő-testület abban, hogy a bevételi oldalon kompenzáljuk a 
kieső forrásokat, amiket egyébként- aláírom, hogy mondhatjuk nem voltunk felkészülve. Azt 
gondolom,  hogy ennek a  legutóbbi  3,5  évnek is  a  legnagyobb adóssága,  hogy a  bevételi 
oldalon nem tudott igazán forrásokat teremteni. Még azzal is egyetértek, amit Nagy Sándor 
képviselő Úr mondott, hogy bizonyos tekintetben túlzónak álmodtuk meg a beruházásainkat. 
Vagy  túlzónak  álmodtuk  meg,  vagy  nem  tudjuk  kellőképpen  üzemeltetni  a  benne  lévő 
lehetőségeket. Ezt majd az idő kiforogja, hogy melyik tény állja meg az igazságot. Meg lettem 
szólítva  –  nem  telt  még  el  képviselő-testületi  ülés  az  elmúlt  10  esztendőben,  amióta  a 
Városszépítő Egyesület létre jött, hogy vagy azért, „mert van sapka a fején” – kapott,- vagy 
azért, mert „nem volt rajra sapka” azért kapott. Mivel van néhány új arc, akik korábban nem 
ültek itt a vendégek sorában, az Ő kedvükért elmondom, hogy ez a mindenki által ostorozott 
egyesület az elmúlt 9 évben, mert az első évben valóban nem kapott támogatást a képviselő-
testülettől,  azt  követően 3 éven keresztül 800.000.-Ft-ot,  majd 4 éven keresztül 1-1 millió 
forintot és az utóbbi két évben 2-2 millió forintot- ki lehet számolni, hogy egy olyan 10-11 
millió forint támogatást kapott idáig ez az egyesület, amíg a tavalyi évben csak az Újfehértói 
Sport Egyesületnek 8 millió forintot, plusz egyedi kérés alapján az általa kért 2 millió forinttal 
szemben 3 millió forintot szavaztunk meg, tehát egy évben kapott egy egyesület 11 millió 
forintot.  Én nem vitatom és nem is kívánom jobban összehasonlítani,  csak azt  gondolom, 
hogy a tömegsportra és a szabadidő-sportra is szükség van, szükség van a versenysportra, 
csak mielőtt úgy menne ki a városban, hogy ez mennyi pénzt megemésztett ez a egyesület, 
miközben  a  többiek  összehúzták  magukat  szorosra,  és  alig  tudták  befogni  a  nadrágszíjat, 
addig nézzük meg, hogy mivel szemben mit termeltek. Lehet, még azt sem vitatom, hogy az a 
szerződés  tartalmaz  olyan  dolgokat,  ami  más  egyesületeknél  nincsen,  de  mivel  az  elmúlt 
esztendőben bármilyen vita ellenére is megszavazta a testület az egyesület támogatását, ezért 
bátorkodott a FIDESZ Frakció- mert ez sem titok- előjönni ezzel a kéréssel, és ha megnézem 
az összes többi civilegyesület költségvetését csak a tavalyi évvel szemben, akkor a 2 millióval 
szemben  a  félmillió  forint  az  egy  75  %-os  megtakarítást  jelent.  Mondjuk  kérnek  hozzá 
közhasznú foglalkoztatást, tehát azt mondom, hogy 50 %-os megtakarítást mindenféleképen 
fog jelenteni, egyetlen egy civilegyesület nem áldoz be ennyit a költségvetési összegeiből. 
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Hozzáteszem, hogy nem én minősítettem az egyesületet a kiemelt egyesületek sorába, hanem 
a Tisztelt képviselő-testület 2 évvel ezelőtt, az én szavazatommal egyetemben. Mindenkinek a 
lelkiismeretére bízom, hogy az a terület is a maga módján rendben és karban maradjon. Annál 
is  inkább, mert  azért  nem is  lesz olyan egyesület,  amely 10 év múlva ekkora értéket fog 
visszaadni a városban, mint ez az egyesület. Mert ha visszagondolunk arra, hogy mi volt 10 
évvel ezelőtt, kb. érhetett ez a terület 2-3 millió forintot, de akkor már nagyon fölbecsülöm- 
mert  belterületi  mocsárként  volt  nyilvántartva és szerintem mostani  értéken 80-100 millió 
forint értéket fog visszaadni a városnak az egyesület. Ezzel szemben 10 millió forintot „képes 
volt  már  „  a  karbantartásra  jogosultan,  vagy  jogtalanul  felemészteni.  Amiről  módosító 
javaslatot  szeretnék  tenni  az  a  záró  rendelkezéseknek  az  1.  pontja,  amiben  az  iparűzési 
adóbevétel  meghatározott  részének  célirányos  felhasználásáról  van  szó.  Megpróbáltam 
megnézni ezt az új változatot is, hát ebben sincs igazán kibontva, utalások történnek. Akik 
vendégként vannak itt azoknak elmondom, hogy ez azt tartalmazza, hogy eddig az iparűzési 
adóbevétel 5 %-át a vállalkozók felajánlhatták civilszervezetek számára, ami azt jelenti, hogy 
85 millió forintos iparűzési adó-bevétel mellett, bruttó 4 millió- 4.200.000.Ft juthatott volna a 
civilszervezetek  kasszájába,  ezzel  szemben  másfél  millió,  illetve  1.700.000.-Ft  közötti 
összegeket osztottak szét a civilszervezeteknek annak fejében, hogy ki tudta megszerezni a 
vállalkozók támogatását. Én azt látom, hogy a tavalyi évben egyáltalán nem osztottuk fel a 
civilkeretünket, illetve egyedi kérés alapján 1-2 civilszervezetet támogattunk. Az idei évben a 
korábbi  5 millió  forintos kerettel  szemben 3 millió  forint  van beállítva a  civilszervezetek 
javára, hogy ne zárjuk ki azokat az egyesületeket- mert hozzáteszem, innentől kezdve semmi 
más  keret  nem áll  rendelkezésére  a  civilszervezeteknek  és  aki  civilszervezetet  üzemeltet, 
legalább annyit tudni kell róluk, hogy ezeknek vannak könyvelési és egyéb költségei. Ha már 
nem tudjuk anyagilag támogatni akkor legalább a működésüknek a feltételéhez ily módon 
járuljunk hozzá,  hogy ezt a rendeletünket nem szüntetjük meg, és megadjuk a lehetőséget 
arra, hogy néhány 10 ezer forintot, vagy egy-kétszázezer forintot a saját célra meg tudjanak 
szerezni a vállalkozóknak a megnyerésével. Tehát javasolom a rendelet-tervezetnek az a pont 
teljes  elhagyását.  Tömegközlekedéssel  kapcsolatosan,  megértettem  és  én  is  beszéltem  a 
tömegközlekedéssel kapcsolatos Kht-nak az ügyvezetőjével, de mivel egy későbbi napirendi 
pontunkban fogunk arról szavazni, hogy kik legyenek azok, akik a felügyelő bizottságban 
tagságként szerepeljenek, nekem az a javaslatom, hogy amíg ez a három személy – most nem 
azért mondom, mert az én nevem is benne van, hanem az elfogadott három személy nem lát 
bele igazán ennek a cégnek a működésébe, addig szerintem hagyjuk jelen pillanatban meg ezt 
a  hárommillió  forintot,  ez  a  költségvetés  nem  kötelez  bennünket  arra,  hogy  évközben 
bármilyen pótlólagos támogatással ne egészíthessük ki ennek a cégnek a működését, ha bajba 
kerül.  A  legfontosabb  ok  pedig  az,  hogy  korábban  a  megszavazott  önkormányzati 
támogatással arányban kapott állami támogatást is ez a cég. Tehát itt is megfontolandó, hogy 
ha csak ilyen szűken támogatjuk, akkor még szűkebben fogja támogatni az „állam bácsi” – 
tehát  el  kell  gondolkodnunk  azon,  hogy  tudjuk-e  8-vagy  10  milliós  nagyságrendben 
támogatni,  illetve itt  vetem fel,  hogy egyébként is,  mint pld,  az USE zömében utaztatásra 
milliós nagyságrendben költ, akkor ha valamilyen technikai megoldással tudunk élni, akkor 
éljünk olyan irányba, hogy nem feltétlenül az egyesületet kell 3 millió forinttal támogatni, 
hanem valamilyen egyéb módon megnöveljük ennek a cégnek a támogatását és – nem tudom, 
hogy hogy, ezt a közgazdászok és a pénzügyi emberek kitalálják- ha van rá jogszabályilag 
elfogadható és nem büntethető. Nem akarok senkit sem a BKV sorsára juttatni. Tehát ha van 
olyan  megoldás,  amivel  ez  kivitelezhető,  ha  nem  akkor  vegyétek  tárgytalannak  az 
elképzelésemet.  A  harmadik  pedig-  mindig  ezeken  a  civilszervezeteken,  meg  apróbb 
szervezeteken  verjük  el  a  port,  hogy  kitől  vegyünk  el,  miközben  az  intézmények  a 
Polgármesteri Hivatal rubrikájában 100 milliós nagyságrendben szerepelnek dologi kiadások, 
aminek lebontásai szerepelnek az intézményi táblázatokban, de az azon belüli lebontás, ami 
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még több 10-100 milliós nagyságrendben szerepelnek, tehát igazán nem látok, nem láthatunk 
mögé, hogy ott még milyen tartalékok rejtőznek, ha rejtőznek. Minden intézményvezetőnek, 
meg a polgármester Úrnak szíve joga ilyen formában előterjeszteni a költségvetést. Én azért 
mondom, a nagyrubrikáknál nem vitatkozunk, az csont nélkül megszavazzuk, a kicsiknél meg 
egymás  fejét  próbáljuk  meg venni.  Nem elsősorban az  a  baja  ennek a  városnak,  hogy a 
civilszféra működik, vagy nem működik benne, hanem, hogy kellőképen tettünk e lépéseket, 
hogy  a  bevételi  oldalon  ez  a  város  gyarapodjon.  Sajnos  eben  óriási  adósságunk  van  a 
városvezetőknek.  A felelősség  részemről  is  meg  van,  meg  szerintem  mindenki  részéről, 
remélem a polgármester Úr is úgy érzi, hogy Ő részéről is. Mert azt gondolom, ha már itt a 
ciklus vége felé közeledünk én tisztelhetem amiatt, hogy ekkora erővel és vehemenciával veti 
bele  magát  abba,  hogy  Újfehértó  Város  életét  igazítsa,  de  szerintem  nem  elsősorban  a 
konyhaüzemeltetés,  meg  a  városüzemeltetés  részleteiben  kellene  elveszni  egy 
polgármesternek,  hanem  a  munkahelyteremtő  beruházások  megszerzésében,  cégek 
idetelepítésében,  idecsábításában lenne feladata.  Elsősorban,  mint  országgyűlési  képviselő, 
másodsorban, mint polgármester. Neki mind a két jogosítványa meg volt ehhez, volt olyan 
ciklus,  amikor  egyszerre  két  országgyűlési  képviselőt  adott  ez  a  körzet.  Csak  ez  azért 
kívánkozik ide, mert mondjuk azt, hogy nincs pénz, nincs pénz. – de akkor egy kicsit menjünk 
vissza az okokra. Nagy Sándor- SZMSZ- szerint nem lenne szabad megszólalnod, én meg már 
lehet, hogy sokat beszélek, csak érezd át a felelősséget, amikor azt mondtad, hogy hol bújnak 
el  a  30-  50  milliók.  Nagyon  sok  30-meg  50  millió  elbújt  az  elmúlt  20  ében  a 
költségvetésekben, ilyen olyan meg nem hozott döntések, vagy elmaradt intézkedések miatt. 
Köszönöm, hogy meghallgattak. 

Tóth András
Ne felejtsük már el, hogy miről beszélgettünk eddig. Néhány gondolatot az elhangzottakhoz. 
A véleményekkel  kezdem.  Puskás  László  azt  mondta,  hogy  nem  kellene  ehhez  igazán 
hozzányúlni, így kellene elfogadni, én meg azt mondom hogy kellene hozzányúlni. Csak én 
nem bátorkodtam azokat a javaslataimat előterjeszteni, aminek esélyét nem látom, hogy ez a 
képviselő-testület  el  fogja  fogadni.  Alpolgármester  Úr!  Ezzel  nem  a  múlt  nyáron 
szembesültünk azzal, hogy gond lehet, meg gondok vannak, hanem jóval korábban. Menjünk 
vissza az elejére. Úgy kezdtünk neki ennek a ciklusnak, hogy szeretnénk, ha épülne, szépülne, 
gyarapodna Újfehértó. Senki nem hitte azt, hogy egy adott pénzeszközből, hogy ha sokkal 
többet költünk fejlesztésre, akkor elég lesz a pénzünk. Pénzt kellett csinálni. Neki láttunk egy 
strukturális  átalakítási  folyamatnak  és  nagyon  szépen  működött  két  éven  keresztül. 
Emlékezzünk rá,  mondok néhány példát:  kicsit  húzós volt,  de átadtuk a középiskolának a 
működtetési  jogát  a  megyei  önkormányzatnak,  innentől  kezdve  újfehértói  a  „vára”,  de  a 
megyei  önkormányzatnak a költségvetését  terheli  ennek a finanszírozási  többlete-.  Ezt  azt 
hiszem, hogy el kell ismertetni. A szociális szférát átszerveztük, több tízmillió forinttal kellett 
a normatíván felül korábban támogatni a szociális ellátó rendszert Újfehértón, azzal,  hogy 
megtörtént az átszervezése, gyakorlatilag azért nem önfinanszírozó a rendszer, ezt a múltkor 
tárgyaltuk, hogy mindegy 7 millió forinttal kell hozzájárulnunk- erre is tettünk javaslatot az 
intézményvezetővel  közösen,  hogy  hogyan  kellene  még  egy  szervezeti  átalakítást 
végrehajtanunk  annak  érdekében,  hogy  ez  az  önfinanszírozás  biztosítható  legyen. 
Családsegítés, - mai napon fogunk foglalkozni vele- a 2010-es költségvetése- a több-millió 
forintos,  a  nagyságrendhez  képest  tetemes  összegű támogatási  többlet  mára  elapadt,  tehát 
mára  elapadt,  tehát  önfinanszírozó  a  családsegítés,  gyermekjóléti  szolgálat.  A  védőnői 
hálózatnál meg tudtuk csinálni az átszervezést,  a korábbi több millió forintos pénz helyett 
önfenntartó  rendszer,  én  úgy  gondolom,  hogy  amiket  elmondtam,  a  lakosság,  akinek  a 
reprezentásai  itt  vannak, szerintem nem mondhatják el,  hogy ezeken a területeken érdemi 
színvonalcsökkenés  lenne,  sőt  azt  mondom,  hogy  legalább  meg  van  az  a  színvonal  ami 
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korábban volt.  De én úgy gondolom, hogy lényeges  javulás is  tapasztalható.  Egy példa a 
szociális szféra, úgy majdnem önfinanszírozó, hogy közben 2,5 szeresére növekedett meg a 
volumene. Az a pénz, ami a szociális ellátórendszerünkön átfut az a 2,5 szerese. Lehet, hogy 
én hibáztam akkor, amikor a Parlamentben kiléptem a FIDESZ frakcióból, de azt követően 
néhány hónappal valami kis törést lehetett tapasztalni, lehet, hogy ez az oka, de lehet, hogy 
az, hogy közeledünk a választáshoz. De ez az átszervezési folyamat megrekedt. Pedig én azt 
hiszem, hogy az intézményeinkre is folyamatosan tettem le javaslatokat,  próbáltam meg a 
képviselőknek  elmondani,  hogy  annak  érdekében,  hogy  a  fejlesztéshez  az  erőt  tudjuk 
biztosítani én nem látok más utat, mint ily módon a forrásokat megteremteni. Soha nem azzal 
kezdődött a javaslat, hogy megszorítás, leépítés. Mindig úgy kezdődött, hogy hogyan tudunk 
többletbevételeket produkálni, mindig így kezdtük. De voltak olyan javaslatok is, igen, ami 
arra vonatkoztak, - nem megszorítás- én úgy értelmezem, hogy racionalizálás. Föltettem a 
kérdést, hogy  miért kell más szemüvegen keresztül nézni a közszférát, mint a reálszférát? 
Miért kell az, hogy egy folyamatnak, egy-egy tevékenységnek az ellátása a közszférában 
1,5-ször,-2-szer annyiban kerüljön, mint a reálszférában.  Föltettem a kérdést  és keresem a 
választ. Arra tettem javaslatot, hogy ha egy feladatot el tud látni két ember, akkor miért kell 
hárommal  elvégeztetni.  Vagy,  ha  egy  kedvezőbb  foglalkoztatási  konstrukciót  tudunk 
alkalmazni,  akkor  miért  kell  ragaszkodnunk  a  több  évtizede  kialakult  hagyományokhoz. 
Könyörgöm! – a saját életünket sem a 20-30 évvel ezelőtti szabályok szerint éljük, hanem 
mindig próbálunk alkalmazkodni, amilyen mértékben változik a világ. Az utóbbi másfél, két 
évben  nem  tudom  igazán  az  okát,-  de  én  egy  tucatnyi  előterjesztésem  volt,  amelyet  a 
képviselő-testület  nem támogatott.  Nem ismerem az okát.  Én állítom, ha ezek a döntések 
megszülettek volna, ez a költségvetés 200 millió forinttal jobb lenne. Beszéltünk arról, hogy 
bevétel, többlet. Még egyszer emlékeztetek rá, mindig úgy próbáltam megfogni, hogy hogyan 
tudunk többletforrásokat bevonni. Többször föltettem a kérdést a képviselő-testületnek, hogy 
rajtam kívül  jelentkezzen már  valaki,  aki  tett  le  javaslatot,  amivel  többletbevételt  tudunk 
elérni ennek a városnak. Lehet itt arra is hivatkozni, hogy külső körülmények, mert 130 millió 
forintot  elvett  tőlünk  a  Kormány,  igen-  nehéz  a  dolog,  ha  elvesznek  pénzt,  akkor  még 
kevesebből gazdálkodunk. De a felelős vezető mit csinál ilyenkor? Nem szétteszi a kezét és 
szidja  a  Kormányt,  hogy  milyen  kevés  pénzt  adott.  Szidom  is  a  Kormányt,  de  mellette 
cselekednem kell. És nem lehetek tekintettel arra, hogy 8 hónap múlva választás van. Ezt is 
elmondtam többször, mint véleményt. Itt az a tét, hogy átvészeljük ezt a 8 hónapot, és akkor 
tudunk egy nagyon „happy” 8 hónapot csinálni ebben a városban-, mert erre nagyon jó ez a 
költségvetés,  és  akkor  megválaszttatjuk  magunkat,  és  utána  széttesszük  a  kezünket  és 
mondjuk, hogy „emberek, hát ez van! Én nem szeretném, hogy ez legyen, és visszatérve arra, 
amit az elején mondtam, szerintem tényleg módosítani kell ezt a költségvetést, és én szívesen 
venném, ha az, aki annak idején esetleg nem értett egyet a javaslatokkal, venné a bátorságot, 
és azt mondaná, hogy igen, próbáljuk meg- Igaz, hogy a késlekedés nagyon sokba kerül, egy 
döntést meg lehet hozni időben, meg lehet késlekedve, vannak olyan döntések, amelyeket már 
abban a formában nem tudnánk meghozni, hiszen a gazdasági környezetünk óriási mértékben 
változott.  De én gondolom, hogy ez a  költségvetés nem elégséges  ahhoz,  hogy biztosítsa 
Újfehértó  Város  holnapját.  Alpolgármester  Asszony  az  intézményekre  hegyezte  ki  a 
mondandóját. Még egyszer mondom, hogy megnéztem összehasonlításképpen, hogy milyen 
mértékben tudjuk finanszírozni azokat az intézményeket,  amelyek még jelen pillanatban a 
városnak a kompetenciájába tartoznak. A bölcsőde magát a létesítmény-fenntartáson kívüli 
szakmai részeket tudja finanszírozni, tavaly is tudta, most is tudja, egy 100.2 %-ról, most 98 
%-ra  csökkent  a  finanszírozása,  tehát  a  szakmai  része  az  finanszírozható.  A kulturális 
intézmény tavaly is  már  csak 61 %-ban volt  a  normatívával  finanszírozott,  az  idei  évben 
nincsen kiemelt normatívája, tehát nem tudjuk megmondani, hogy honnan is tudjuk a forrást 
biztosítani.  Az óvodánál  úgy sikerül  gyakorlatilag szinten tartani  a  finanszírozást,  nagyon 
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alacsony szinten, 60 %-on van most is finanszírozva, normatívával, a többit azt nekünk kell 
finanszírozni úgy, hogy nincs benne világítás, meg létesítmény fenntartás, tehát úgy sikerült, 
hogy igen keményen bele lett nyúlva ebbe a struktúrába. Maga az intézmény tudja azt, hogy 
hogyan biztosítható ez, illetve látjuk itt az előterjesztésben, hogy a kaffetéria rendszerben is 
elég markáns rendszer van. Így lehet szinten tartani a finanszírozást. Az ÁMIPSZ az érdekes, 
mert itt egy 7 % ponttal romlott a finanszírozottság. Én egyetértek azzal, hogy a nevelési év, 
oktatási év, a gazdasági év nem esik egybe. Viszont ez a költségvetés úgy készült, hogy június 
15-ével, amikor vége van a nevelési évnek, azt követően semmi nem változna. Ebben azért 
mondjuk az oktatási intézmény esetében, ha tényleg igazak azok a prognózisok, amiket az 
intézményvezető  asszony  mondott,  hogy  itt  kevesebb  csoportszámmal  kell  számolni  a 
következő időszakban, akkor itt úgy értelmezzük a költségvetésünkben, hogy igen, akkor ez 
párhuzamosan költségcsökkenéssel is kell, hogy járjon. Nyilván a normatíva bevételi oldalon 
is csökkenés lesz, de a kettőnek a mozgásából az következik, hogy maga a költségvetési lyuk 
is valamilyen mértékben szűkíthető.  Nagy Sándor presztízsberuházásokról beszélt.  Én úgy 
gondolom, hogy a beruházások azok szükségesek voltak Újfehértón, olyan kirívó esetet nem 
tudok mondani, ami nagyságrendekben sok-sok millió forinttal terhelte a költségvetésünket és 
nem volt indokolt. Én inkább abban látom a problémát, hogy egy bizonyos idő után már a 
finanszírozást  nem  tudtuk  hozzá  biztosítani.  Nézzétek  meg,  nagyon  szépen  tudtunk  itt 
működni az első két évben. Akkor is voltak fejlesztések, gőzerővel folytak a nagyprojektjeink 
előkészítése, de mellette akkor is voltak fejlesztéseink. De tudtunk biztosítani a civileknek, a 
rendezvényekre,  de  egyszer  csak  ez  megállt.  Kovács  Sándor  felvetésével  kapcsolatban  – 
hogyan  kell  munkahelyet  létesíteni?  Nem  tudom,  ilyenkor  passzív  szereplők  vagyunk. 
Mondhatnám azt, hogy ha persze, ha pénzügyminiszter lennék, mint Veres János volt X időn 
keresztül, akkor Őneki meg volt az az eszköze, hogy a bizonyos betelepült dán cég akkor kap 
X milliárd forint támogatást, ha mondjuk oda fog adózni. Lehetőség-, nem biztos, hogy így 
volt. Tehát ilyen eszközök nincsenek meg, nincsen meg a kínálatunk, mivel kecsegtetjük a 
befektetőt. Az előző testület időszakában egy 40 hektáros terület eladásra került, és ha egy 
magánérdekeltségű, magántulajdonosú cég sem tud,- pedig aztán Ő tényleg a saját zsebére 
csinálja, - nem pedig a megfoghatatlan köz javára csinálja a dolgot. Ő sem tud igazán olyan 
nagy kínálatokat, amivel versenyképes lehet mondjuk egy nyíregyházi ipari parkkal, akkor 
nem tudom, hogy mit tudunk csinálni. Ettől függetlenül az iparűzési adó bevételünk ebben a 
ciklusban 1,5 szeresére növekedett. Annak idején elfogadtuk a városfejlesztési stratégiánkat, 
kimondtuk benne,  hogy nem feltétlenül az ipartelepítés útját  kell járnunk, hanem a terciel 
szektort kell megcélozni, azt hiszem konszenzussal fogadtuk el. Abban az irányban viszont 
elkezdtünk lépéseket tenni. A módosító indítványokkal kapcsolatban, a Pénzügyi Bizottságnak 
volt  két  módosító  indítványa  ebben  nem  kívánok  foglalkozni.  Puskás  László  tett  egy 
javaslatot, ezt értelmezni kell, a 6. § plusz egy 10 bekezdéssel egészítsük ki, ami nevesíti, 
hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  dologi  kiadásain  belül  egy  5  millió  forint  keretösszeget 
határozzunk meg a nem szilárd-burkolatú utak karbantartására. Most egyrészt ez tartalmaz-e 
garanciális elemet,  hogy ez kötelezően arra van elköltve, pontosítani kellene,  illetve, ha 5 
millió forintos keretösszeget határoz meg, többet el lehet-e költeni? Mert ha kimondom, hogy 
5 millió, akkor már arra 5 millió 1 forintot nem lehet költeni,  mert a polgármester megsérti 
a .., . Akár mit is mondtok, ezt jogalkotási szempontból meg kell nézni. Abban igazad van 
Sanyi, hogy most nagyon cizelláltan fogalmaztál, hogy amit lehet jogszabály szerint,, . Azért 
mondtam, hogy nézzük meg és pontosítsuk. A szándékot értem, és egyetértek vele, ha van rá 
anyagi  forrás,  akkor  nem  ennyit  javasolok  elkölteni  rá,  hanem  sokkal  többet  javasolok. 
Értsétek meg,  hogy nem szándék kérdése ez,  hanem finanszírozás  kérdése.  Elmondtam, s 
nekem alapvető,  hogy mindig  megkapom az  ellátmányt,  először  bért  fizetek,  kifizetem a 
segélyeket,  utána biztosítanom kell,  hogy működjenek a  létesítményeim.  Utána,  ha marad 
valami, akkor tudok belőle gazdálkodni. S higgyétek el, hogy a hó- helyzet is nem azért ilyen, 
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amilyen. Önként senki nem ajánlkozik, hogy majd jön és el fogja takarítani. Hanem mindenki 
azt mondja, hogy egyezzünk meg és akkor ennyibe fog kerülni. És ha nem hajlandó kifizetni 
valaki, vagy nem tudja kifizetni, akkor nem fogja elvégezni azt a munkát. Ezt mindenképpen 
pontosítani kell, hogy azt a célt, amivel én egyébként egyetértek, legalább inkább egy ilyen 
gesztusértékűnek tartom, hogy igen, fejezze ki a képviselő-testület, hogy szeretne kiemelten 
erre költeni. De akkor ezt  úgy fogalmazza meg, hogy akkor tényleg azt  is eredményezze, 
illetve arra lehetőséget adjon, ami az eredeti szándékunk. .Alpolgármester Asszony javaslata, 
a Polgárőrség támogatása, -  kérdésem az, hogy – a javaslatban az van, hogy 1 millió forintot 
vegyünk el, és tegyük  a tűzoltósághoz. A kérdésem az, hogy ez akkor is érvényes-e, hogy ha 
mondjuk azt a 4 millió forintot, amit a Pénzügyi Bizottság megfogalmazott elfogadjuk? Vagy 
pedig úgy értelmezzem, hogy ne négy, hanem csak 3 és akkor egyet meg innen. 

Juhász Istvánné
Ez teljesen független attól, ha azt elfogadjuk akkor ez teljesen értelmetlen.

Tóth András
Akkor csak abban az esetben, ha a 4 millió forint el van fogadva, akkor csak az a javaslat, 
hogy a 1.200.000.-Ft csökkenjen le 200-ra,  ha az nem lesz elfogadva,  akkor viszont az a 
javaslat,  hogy innen vigyünk át  1  milliót  oda.  És  akkor  az  a  200  teljesítményarányosan 
működjön. Tehát ezt tisztáztuk. Megértette mindenki, hogy mi a módosítás? Az 5. melléklet a 
létszámnál, itt ugye azt javasolod, hogy a mostani státuszt rögzítsük, csak akkor kérdezem, 
hogy ha mondjuk olyan lehetőségünk van, hogy bizonyos feladatokat alternatív foglalkoztatás 
keretén belül el tudunk látni, esetleg sokkal olcsóbban, akkor egyfajta kötöttség van, hiszen ha 
meghatározom  a  köztisztviselői  létszámot,  akkor  automatikusan  meghatározom  az  egyéb 
jogviszonyt,  nincs  átjárás  onnantól  kezdve,  rögzítettem,  hogy  igen,  ennyi  köztisztviselői 
státuszt kell fenntartanom. Én úgy gondolom, hogy az átjárhatóság lehetőségét leszűkítem. 
Higgyétek el, hogy mi megteszünk mindent. Valaki említette, hogy milyen szép nagy számok 
vannak  a  költségvetésben,  nézzétek  meg,  hogy  az  intézmények  igyekeznek  kifeszíteni  a 
költségvetésüket.  A Polgármesteri  Hivatalban  évről-évre  100 millió  forintos  nagyságrendű 
megtakarítások  vannak.  Nem  törekszünk  mi  arra  a  hivatalban,  hogy  azokat  a  kereteket 
kihasználjuk,  és  próbálunk  olyan  alternatív  megoldásokat  találni,  ami  a  költségeinket 
csökkenti. De ha egy ilyen döntést el fogunk fogadni, akkor nem tudom, hogy hogyan kell ezt 
elfogadni, hogy ne szűkítse be a mozgásterünket. A záró rendelkezés előtt, ez a megvalósulási 
terv, ezt vagy elfogadjuk, vagy nem. Az Újfehértour esetében, lehet úgy is javaslatot tenni, 
hogy beszélünk az ügyvezetővel, meg amit - egyetértek Kovács Sándor álláspontjával, hogy 
előbb ismerjük meg, hogy ténylegesen mik a valós szituációk. Amikor javaslatot tettem erre a 
3 millió forintra, akkor figyelemmel voltam arra, hogy ugye van lehetőség  az év folyamán ezt 
az összeget megemelni, amennyiben nem találunk rá más finanszírozást, csak azt, hogy a jövő 
évnek a potenciális támogatását megalapozzuk. De semmi garancia nincs hogy a 2010-ben 
elfogadásra kerülő 11-es állami költségvetésben ugyanígy fogják szabályozni a támogatást. 
Nincs semmi, ebben a ciklusban volt egy változás, mindig a tárgyévi támogatásnak az X  % 
-át  kecsegtetett  bennünket,  és  időközben alakult  ál  az  előző  évi  tényleges  önkormányzati 
támogatásnak a függvénye volt az elérhető támogatás nagysága. A lehetőség meg van arra, 
hogy  pótlólagos  forrást  biztosítsunk.  A tavalyi  megállapított  állami  támogatás  alapján  az 
előleget  megkapjuk.  Ha  az  előleget  megkapjuk  és  továbbítjuk  az  Újfehértour  felé,  az 
folyamatos finanszírozást biztosít neki. Ne feledkezzünk meg arról, hogy van egy közlekedés-
fejlesztési pályázatunk, abba úgy szerepel, hogy az önkormányzat 90 %-os támogatással a 
jelenlegi műhelyét megvásárolja, 11.200.000.-Ft + ÁFA, de tisztáztuk, hogy 14 millió forint 
mivel nem ÁFA körös ez a tevékenység. Amennyiben a pályázatunk nyer, akkor 14 millió 
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forintot  ily  módon  tudunk  a  pályázatunk  terhére  90  %-os  uniós  támogatással  biztosítani. 
Ráérünk  szerintem  azt  követen  egy  ilyen  többletforrás  biztosítását,  ha  eldőlt  a  pályázat. 
Likviditás szempontjából nem biztos, hogy indokolt a forrásbővítés, ha az a 14 millió forint 
elérhető. Egyébként is nézzük meg, hogy ezzel a támogatással – mindig azt mondja a törvény, 
hogy  az  önkormányzati  támogatás,  ami  a  tavalyi  évben  volt,  annak  1,25  szorosát  lehet 
pályázni,  de  soha  nem  adtak  annyit.  Most  sem  érte  el,  vagy  éppen  elérte  a  2008-as 
támogatásnak az összegét a 2009-es állami támogatás. Tehát gyakorlatilag egy támogatásra 
egy  állami  forintot  kapunk.  Én  azt  kértem,  hogy  inkább  próbáljuk  megnézni  annak  a 
lehetőségét,  hogy  hogyan  tudjuk  indirekt  módon  gyarapítani,  mondjuk  úgy,  hogy  én 
lehetőséget látok arra, hogy a nyugdíjas korosztályban, ami szintén támogatott bérlet, abban 
bővítsük azoknak a körét, akiknek juttatjuk a bérleteket. A mi rendszerünk úgy működik, hogy 
amennyiben egy diák, vagy egy nyugdíjas megvesz egy bérletet, az önkormányzati rendelet 
alapján – a kívülállóknak mondok- az önkormányzat egy-az egyben kifizeti ezt a díjat,  és 
minden egyes bérlet után havonta 1.710.-Ft forrás-kiegészítést kapunk az államtól, fogyasztói 
árkiegészítést,  nem  mi  kapjuk,  hanem  a  közlekedési  cég.  Megnézzük,  hogy  mennyi  a 
bérletnek az ára, mennyi az elérhető forrás, ez nem 1, 25 szoros támogatás, nem. Nekünk  a 
forrásainkat  inkább  arra  kellene  koncentrálni,  oda  irányítani,  meg azt  elérni  szervezéssel, 
hogy minél több nyugdíjas kapja meg az ingyenes bérletet. Egyrészt az Ő ellátását bővítjük 
ezzel,  másrészt  komoly pénzeket tudunk így- áttételesen - forrásként biztosítani a cégnek. 
Ezeket  kell  majd szépen,  kis  közgazdasági  elemzéssel  végigjátszanunk,  megnézni  a  belső 
ügyeit  a  cégnek  és  utána  fogjuk  tudni  meghozni  a  döntést,  hogy  kell-e  még  nekünk 
megszavazni  a  forrást,  azt  a  többlet  5  millió  forintot,  vagy pedig  van elég  lyuk,  amit  be 
kellene tömnünk, eldönthetjük, hogy odatesszük az 5 millió forintot, vagy pedig más módon 
próbáljuk bővíteni a forrásainkat, vagy pedig más területre tesszük az 5 millió forintunkat. Ez 
a  gondolkodás  is  arra  irányul,  hogy  hogyan  tudjuk  a  bevételeket  fokozni,  amiket  külső 
forrásból  fogunk  megkapni.  Hogyan  tudunk  az  önkormányzat,  meg  az  érdekeltségünkbe 
minél több forrást behozni. Azt hiszem, hogy előzetesen ennyit a módosító indítványokhoz. 

Ricska Zsolt
Ha jól értem, Polgármester Úr nem támogatja a költségvetést, mert volt egy kulcsmondat az 
elhangzottakban, amire nem tudom, hogy mennyire figyeltünk oda. Azt mondta polgármester 
Úr,  hogy  ha  nem  fogunk  hozzányúlni  ehhez  a  költségvetéshez,  akkor  ez  a  túlélés 
költségvetése.  Én  nem szeretném a  túlélés  költségvetését,  meg  szerintem senki  más  nem 
szeretné, ha ez egy olyan költségvetés lenne, amelyre polgármester Úr közgazdászként – mert 
gondolom, hogy ez szakmai vélemény volt elsősorban- nem mond igent. Én azt gondolom, 
hogy akkor polgármester Úrnak az a felelős magatartása, ha azt javasolja, hogy vegyük le 
napirendről és úgy hozzuk vissza, hogy azok a javaslatok, amiket polgármester Úr elmondott, 
azok  mellette  vannak,  megbeszéljük,  megtárgyaljuk.  Akkor  fogadjunk  el  egy  olyan 
költségvetést,  amely  a  város  érdekeit  szolgálja,  nem pedig  valakinek,  vagy  valaminek  a 
túlélését. 

Tóth András
Végül is én elmondtam, én nem látok esélyt arra, hogy azokat a javaslatokat, még hogyha 
idomítjuk is …,

Ricska Zsolt
Próbáljuk meg! 

Tóth András
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„Akkor közhírré tétetik, mindenkinek rendelkezésére tudom bocsátani azokat a javaslatokat, 
amik  korábban  elutasításra  kerültek,  tessék  akkor  rajtam  kívül  más  is  vállalja,  vegye  a 
bátorságot,  és  így  8  hónappal  a  választás  előtt  terjessze  elő  azokat!”  Zsolt!  Fölösleges 
bohóckodás, megint leveszem a napirendről, megint el fog telni két hónap- mint a nyáron – és 
mire jutottunk? Semmire. Nincs értelme. Ez a költségvetés, megmondom őszintén, - meg a 
jog szerint is-, nem nekem kell készíteni a költségvetést, hanem a Polgármesteri Hivatal a 
koncepció alapján,  ezt  tavaly is  rögzítettük.  Én előterjesztője  vagyok ennek,  ez  a  magyar 
jogszabályozás.  Én igyekeztem szakemberként  olyan javaslatokat  még presszionálni,  hogy 
kerüljön be a javaslatba,  amit  én indokoltnak tartok.  De ez tényleg arra jó, hogy ha ez a 
költségvetés így végre lenne hajtva, akkor tényleg arra lenne jó, hogy a túlélést biztosítsuk. 
Nekem eszem ágában nincs, hogy ezek közül a költségvetésben szereplő keretösszegekből 
mindent elköltsek.  Eszem ágában nincs! Többször elmondtam a sorrendet,  hogy mi az én 
preferenciám. Igen, azokat feltétlenül biztosítani kell, és emellett én be fogom állítani sorba, 
és ami mondjuk feltétlenül nem biztos, hogy indokolt ahhoz, hogy a város úgy működjön, 
ahogyan elvárják tőlünk az emberek, azokat hátrébb fogom rakni és azt mondom, hogy van 
még 181 millió .forint – aki már 8 hónapja vár a pénzére- van olyan. Jó, költségvetés alapján 
jár az az összeg, igen, de annak is jár. 

Puskás László
Nem jó a vita elején szólni,  mert akkor utána későn kerül az emberhez vissza a szó. Két-
három  gondolattal  szeretnék  reagálni  arra,  amit  én  itt  kaptam  az  elmúlt  fél  órában. 
Polgármester  Úrnak szeretném elmondani,  hogy emlékszem rá,  hogy mik  voltak  azok  az 
átszervezések,  azok  a  racionalizálások,  amiket  említettél,  hiszen  engem  bíztál  meg  a 
SZOSZOK  kistérségi  fenntartásával  az  előzetes  tárgyalásokra,  szintén  a  családsegítővel 
kapcsolatosan,  a  védőnőkkel  kapcsolatosan  is,  tehát  nagyon  jól  tudom,  hogy  milyen 
átalakítási  folyamat  ment  és  ezt  senki  nem vitatta  el,  hogy ez  érdeme  volt  a  képviselő-
testületnek,  vagy  a  polgármesternek.  Nagy  Sándornak  képviselő-társamnak  szeretném 
mondani, hogy én nem szidtam a polgármestert a legelején a hozzászólásomban, viszont azt a 
felvetést  amit  a  FIDESZ  irányába  tettél,  hogy  itt  a  FIDESZ  felelős  mindenért.  Én  nem 
akartam  politika  irányába  elmenni  és  semmi  kedvem  nem  volt  ahhoz,  hogy  most  erről 
beszélgessünk.  De  az  újfehértói  FIDESZ szervezet  vezetőjeként  a  legegyszerűbb  dolgom 
akkor lett volna, ha elkezdem szidni a Kormányt, mint ahogyan a polgármester Úr mondta, 
elkezdem szidni a pártodat, szidlak benneteket, - mint párttagokat, hogy miért olyan emberek 
juttattatok annak idején a Kormány közelébe, akik gyakorlatilag a csődszélére vitték ezt az 
országot. Én szólhattam volna így is. Azt gondolom, hogy nem ezt a magatartást szokhatta 
meg tőlem a Tisztelt  Képviselő-testület.  Nem ebbe az irányba kívántam elmenni.  Azzal a 
120-130 millió forint normatíva kieséssel arra próbáltam meg utalni, hogy azért ez nem csak 
az idén történt meg, hanem megtörtént tavaly is volt. Tavaly is csökkentek a Kormány, illetve 
a központi költségvetés által nyújtott támogatások. És csökkentek tavaly előtt is. Hipp-hopp 
az 200 millió forint, amiről a polgármester Úr beszél, vagy megtakarította volna a képviselő-
testület, vagy nem. Így is, úgy is elment, mert nem jött meg. Én ezeket a dolgokat akartam 
csak abban a pár gondolatban közölni igen finoman és kulturált módon. 

Tóth András
Azért érdemes megnézni a korábbi költségvetéseket is, abból a tényeket is tudjuk rögzíteni. 

Nagy Sándor
Frakcióvezető  Úr!  Igen  kulturált  leszek,  de  azért  az  engedtessék  már  meg  nekem,  hogy 
merjem megreckírozni azt a kijelentés, hogy az  három és fél  évben  Önök irányították a 
várost.  Erről  beszéltem  nem  másról,  én  nem  az  országos  politikáról  beszéltem,  meg  az 
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országos FIDESZ-ről beszéltem, én a helyi szervezetről beszéltem, azokról az emberekről, 
akiknek az ujja a gombokat nyomogatta. Én erről beszéltem, és ebben a felelőségben igen 
keményen benne vannak.  És  ezt  lehet  úgy mondani,  hogy nem így van.  Laci  hát  ki?  Mi 
hárman döntöttük el az elmúlt három és fél évben, hogy mi legyen? 

Puskás László
Mondtam azt, hogy kibújtunk valamilyen felelősség alól? 

Nagy Sándor
Két  dologra  szeretnék  reagálni,  az  egyik  az  Újfehértour.  Polgármester  Úr!  Ugyanaz 
vonatkozik rá, attól függetlenül nem biztos, hogy ki fogod utalni neki ezt a pénzt. De én úgy 
gondolom,  hogy nem biztos,  hogy nem azt  kérik.  Nem tudom,  most  nem néztem meg a 
jogszabályi  hátterét,  volt  olyan  időszak,  amikor  azt  kérte,  hogy az  önkormányzat  eredeti 
költségvetésében jóváhagyott támogatási összeget lehet lejelenteni a későbbiek során. Ez azt 
jelenti,  hogy  ha  később  pótlólag,  költségvetési  rendelet  módosítása  kapcsán  próbálunk 
többletforrást  biztosítani  az  Újfehértournak,  akkor  az  már  nem  fogja  elérni  azt  a  célját. 
Csupán ez volt a dolgom. A másik dolog, az meg az teljesen- Sanyi amit mondtál- Kovács 
alpolgármester Úr, hogy várjuk meg, mert bele akarsz látni. Könyörgöm, a Kht-ba beleláttál 
2008-ban. látjuk is a kárát, de rendesen. 

Tóth András
Van-e még észrevétel? Ha nincs, én nem kívánok zárszót. Szavazás előtt 10 perc szünetet 
rendelek el. 

10 perc szünet. 

A képviselő-testület jelenlévő létszáma változatlanul 17 fő. 

Tóth András
Azt javasolom, hogy a számos módosító indítványra tekintettel, és hogy az ismereteinket és 
emlékezeteinket fenntartsuk ismertetem a módosító indítványt. Értelmezzük, hogy egyformán 
gondoljuk-e  a  javaslattevővel  és  ezt  követően  szavazunk.  Vita  már  nincs  róla.  Tehát  a 
Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy az általános tartalék összege 50 millió forinttal csökkenjen 
és  olyan  szándékkal,  hogy  lehetőség  legyen  nagyobb  összegben  a  fennálló  szállítói 
tartozásokat kifizetni, ugyanezen összeggel a Polgármesteri Hivatal dologi kiadások nagysága 
megemelkedjen. Jól értelmeztem?

Nagy Sándor
Igen.

Tóth András
Ki az, aki ezzel egyetért? 

A képviselőt-testület a módosítást 17 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 

Tóth András
A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy a Tűzoltóság részére 4 millió forint többlettámogatást 
biztosítsunk,  az  imént  megemelt  a  Polgármesteri  Hivatal  dologi  kiadás  terhére.  Jól 
értelmeztem?
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Nagy Sándor
Igen.

Tóth András
Ki az, aki ezzel egyetért? 

A képviselő-testület a módosítást 8 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 6 tartózkodással nem 
fogadta el. 

Tóth András
A következő Puskás  László javaslata, hogy a 6. §-nak legyen egy új 10-es bekezdése, ami 
arról szól, hogy hivatali dologi költségvetésben 5 millió forint összeget különítsünk el a - 
nem szilárd-burkolat karbantartására, javítására. Így értelmezve ez, se nem keretösszeg. Az a 
szándék kijön belőle, amit a frakció szeretne, hogy ez egy kiemelt területe a Polgármesteri 
Hivatal tevékenységi körének. Jó lesz így? 

Puskás László
Igen. 

Tóth András
Ki az, aki ezzel egyetért? 

A képviselőt-testület a módosítást 17 egyhangú igen szavazattal elfogadta. 

Tóth András
A következő Puskás  László javaslata,  hogy a  Városszépítő  Egyesület  részére a  megfelelő 
helyen  biztosítsunk  500.000.-Ft  támogatást,  a  Polgármesteri  Hivatal  dologi  terhére, 
kifejezetten anyagköltségre. Jó lesz így? 

Puskás László
Igen. 

Tóth András
Ki az, aki ezzel egyetért? 

A képviselő-testület  a  javaslatot  10  igen  szavazattal,  5  ellenszavazattal,  2  tartózkodással 
elfogadta. 

Tóth András
A  következő  Juhász  Istvánné  javaslata,  hogy  a  Városi  Polgárőrség  1.200.000.-Ft-os 
keretösszegéből a lehívás feltételeinek a megváltoztatása nélkül, megvonása mellett, 1.millió 
forintot csoportosítsunk a Tűzoltósághoz. Ki az, aki támogatja? 

A képviselő-testület  a  javaslatot  10  igen  szavazattal,  5  ellenszavazattal,  2  tartózkodással 
elfogadta. 

Tóth András
A következő Nagy Sándor javaslata az 5. sz. melléklet, hogy rögzítsük a jelenlegi helyzetnek 
megfelelően, hogy a 110 főből a Polgármesteri Hivatal állományába, mennyi  köztisztviselő 
és mennyi az egyéb létszám Ki az, aki ezzel egyetért? 
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A képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 6 tartózkodással  nem 
fogadta el. 

Tóth András
A következő Nagy Sándor javaslata, hogy a záró-rendelkezéseket megelőzően, egy új §-ban 
rögzítsük azt, hogy az Aht. által előírt intézményi megvalósítási terv elkészítése alól 2010. 
évben  mentesítsük  az  intézményeket.  Ennek  pontos  megfogalmazása,  majd  a  kodifikáció 
feladata. Ki az, aki egyetért ezzel? 

A képviselő-testület a javaslatot 16 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
elfogadta. 

Tóth András
A következő Nagy Sándor javaslata,  hogy az Újfehértur  Kft.  támogatását  a  Polgármesteri 
Hivatal dologi kiadása terhére 5 millió forinttal emeljük meg. Tehát a 3 millió forint helyett 8 
millió forint legyen. Ki az, aki egyetért ezzel? 

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  3  ellenszavazattal,  6  tartózkodással  (1  nem 
szavazóval) nem fogadta el. 
Tóth András
A következő Kovács Sándor javaslata, hogy a záró rendelkezésekben a 12. § (1) bekezdés a) 
pontja maradjon el. Tehát az iparűzési adó 5 %- ának a felajánlási lehetősége maradjon meg 
továbbra is. Ki az, aki egyetért ezzel? 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 4 tartózkodással elfogadta. 

Tóth András
Nem emlékszem más módosításra.  Van-e még valami? Ha jól  látom, az utolsó elfogadott 
döntés növeli  a hiány nagyságát,  mert  az  kieső bevételünk lesz,  kb.  1,6 millió  volt  most, 
potenciálisan tényleg 4 millió forint körül van, de a lehívási szabályok miatt,  ez a tavalyi 
évben 1,6 millió forint volt. Mivel a Polgármesteri Hivatal a költségvetésébe van tervezve, 
szerintem majd, ha nagyon muszáj akkor évközben ezt tudjuk korrigálni. Ettől függetlenül én 
úgy gondolom, hogy talán kigazdálkodható ez az összeg úgy, hogy ne kelljen érintenünk az 
elfogadásra  kerülő  számokat.  Van-e  még  módosító  indítvány?  Ha  nincs  végszavazás 
következik.  A  napirendi  tárgyalás  elején  ismertettem  azokat  a  módosításokat,  amiket 
előzetesen  írásban  kiosztottunk.  Ahhoz  képest  a  most  elfogadásra  került  módosító 
indítványokkal együtt  ki az, aki támogatja a város 2010-es költségvetéséről szóló rendelet 
elfogadását? 

A képviselő-testület  a  rendelet-tervezetet  a  módosításokkal  együtt  11  igen  szavazattal,  1 
ellenszavazattal, 5 tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 

2/2010. (II. 15.)

r e n d e l e t e

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól

A Képviselő-testület 

az  államháztartásról  szóló többször  módosított  1992.  évi  XXXVIII.  törvény 
(továbbiakban  ÁHT. ) 65. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
önkormányzat  2010.  évi  költségvetésről  és  végrehajtásának  szabályairól  a 
következő rendeletet alkotja:

1.§.
A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri 
hivatalra  és  az  önkormányzat  által  fenntartott  költségvetési  intézményekre 
terjed ki.

2. §.
A költségvetés címrendje

(1) Az államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII.  törvény 67.  §.  foglaltak 
alapján állapítja meg az önkormányzat költségvetésének címrendjét.  

(2)  Az  önálló-  és  részben  önálló  gazdálkodási  jogkörrel  felruházott 
költségvetési  szervek  külön  -  külön  alkotnak  egy  -  egy  címet.   Ezeket  a 
költségvetési rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

3. §.
A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetését 

2.033.721 eFt. bevétellel
2.593.004 eFt. kiadással 
559.283 e Ft hiánnyal

az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi 
forrásösszetétel mellett:

                       eFt
Önkormányzati finanszírozású intézmények 
működési bevétele

225.814

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 709.508
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 20.000
Központi költségvetési támogatás 574.998
Támogatás értékű bevételek 503.401
Hitel  (forrás  kiegészítésre  önhibáján  kívüli, 
forráshiányos  önkormányzati  támogatási 
kérelem)

410.500

148.783
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Fejlesztési célú hitel

4. §.
Az önkormányzat 2010. évben igénybe vehető normatív állami hozzájárulás, 
valamint  SZJA  igényelt  összegét  1.096.906  eFt-tal  e  rendelet  2.  számú 
mellékletében foglalt részletezéssel állapítja meg. 

5.§.
(1) Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények kiadási előirányzatát, az 

általános tartalékot az alábbiak szerint állapítja meg:
                                       eFt

Személyi jellegű kiadás 616.647
Munkaadói járulékok 170.920
Dologi kiadás 799.845
Működési célú kiadás, egyéb támogatás 49.134
Beruházási,  felhalmozási  kiadások,  pénzügyi 
befektetések

551.676

Általános tartalék
Céltartalék

50.000

Ellátottak pénzbeli juttatásai 74.819
Hiteltörlesztés
Hitel kamatok

234.963
45.000

(2)  Az  önkormányzat  a  költségvetési  intézmények  létszámát  az  5.  számú 
melléklet  szerinti  részletezéssel  a  közfoglalkoztatottak  éves  létszám-
előirányzatát az 5/a számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3)  A  Polgármesteri  Hivatal  és  a  hozzátartozó  intézményeinek  bevételi 
előirányzatait a 3. sz. melléklet tartalmazza.

(4)  A  Polgármesteri  Hivatal  feladatonkénti  kiadásait  és  a  hozzátartozó 
intézményeinek kiadási előirányzatait a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

(5)  Az  önkormányzat  a  költségvetésében  szereplő  felhalmozási  kiadásokat 
feladatonként a 6. sz. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg.   

(6) Az  önkormányzat  a  többéves  kihatással  járó  kötelezettségvállalások 
részletes bemutatását a 7. számú melléklet szerinti részletezéssel, a 2010. évi 
számított főbb bevételi és kiadási előirányzatainak finanszírozási ütemtervét a 
8. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A költségvetési évet követő 2 év prognosztizált bevételeit és főbb kiadásait 
a 9. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján az 
éves    költségvetés  részeként  bemutatásra  kerülő  közvetett  támogatásokat  (pl. 
adóelengedéseket,  adókedvezményeket)  tartalmazó  kimutatást  a  11.  számú 
mellékletben foglaltak alapján határozza meg:
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6.§.

(1) A  helyi  önszerveződő  közösségek  pénzügyi  támogatásának  rendjéről 
szóló  23/2006.(XI.27.)  VKT  rendelet  alapján  a  támogatásra  szolgáló 
keretösszeg 3.000 eFt.

(2) A  lakáscélú  támogatások  helyi  rendszeréről  szóló  10/2007.(II.23). 
rendelet  6  §.  (2)  bekezdésében foglalt  keret  nagysága 3.000 eFt,  mely 
összeg terhére 2010. 
évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek 
teljesítésének figyelembe vételével történhet. 

(3) Az  Önkormányzat  által  különféle  szervezetek  részére  nyújtott 
támogatások  összege  33.408eFt,  a  4/a  számú  mellékletben  foglaltak 
szerint.

(4) Az Önkormányzat által 2010. évben fizetendő társulási, egyéb szervezeti 
tagdíjak, hozzájárulások összegét a 4/b melléklet tartalmazza.

(5) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló  6/2007.(I.26.)  rendelet  15  §-ban  meghatározott  átmeneti  segély 
címen felosztható keret 1.600 e Ft

(6) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló  6/2007.(I.26.)  rendelet  16  §-ban  meghatározott  temetési  segély 
címen felosztható keret 1.200 e Ft.

(7) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló  6/2007.(I.26.)  rendelet  19  §-ban  meghatározott  közgyógyellátás 
címen felosztható keret 500 e Ft.

(8) Az önkormányzat a rendkívüli gyermekvédelmi támogatáshoz 1.000 e Ft-
os köztemetésre 600 e Ft-os keretösszeget biztosít

(9) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez 
támogatásként 3000 e Ft összeget határoz meg (4/a mellékletben az Újfehértour 
Kft részére meghatározott támogatással).

  (10) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak előirányzatából
 a nem szilárd burkolatú útjainak karbantartására 5 millió forintot különít el.

7.§.
A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1)  A  3.  §.-ban  kimutatott  forráshiány  részbeni  forrásának  megteremtése 
érdekében – amennyiben a pályázati kiírásban megjelölt feltételek alapján az 
Önkormányzat  a  támogatásra  jogosult  -  a  polgármesteri  hivatal  elkészíti  az 
önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás 
benyújtásához szükséges igénybejelentést.
(2)  A  költségvetési  évben  tervezett  feladatok  maradéktalan 
végrehajtásához  a  működésben  és  fejlesztésben  jelentkező  hiány 
finanszírozására működési illetve fejlesztési célú hitel felvételét tervezi a 
12.  számú melléklet  szerint.  A hitelművelettel  kapcsolatos  hatáskört  az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 32/2008.(XII.15.) rendelet szabályozza.

8. §. 

(1)  Valamennyi  középiskolai  végzettségű köztisztviselőnek  a  köztisztviselők 
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jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXIII.  Tv.  44/A  §.  (2) bekezdés  szerint 
meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra 10 %-os mértékben.

(2) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját,  akik tárgyév 
január  01.  napján  az  önkormányzat  intézményében  foglalkoztatási 
jogviszonyban állnak – és 2009. január 1. december 31. között töltik be a 
10, 20, 30, 35, 40 éves munkaviszonyt – 20-, 40-, 60-, 70-, 80.000 Ft – nettó 
összegű jutalom kifizetését engedélyezi

(3) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények és a polgármesteri 
hivatal  főfoglalkozású dolgozói  részére saját  üzemeltetésű főzőkonyha útján 
történő  étkezőhelyi  vendéglátás  igénybevételéhez  munkanapokon  napi 
egyszeri, térítésmentes melegétkezést biztosít

(4)  A (3)  bekezdésben  meghatározott  juttatás  azon foglalkoztatottak  részére 
biztosított, akik az intézményekben határozatlan – kivéve a GYED, GYES-en, 
30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon lévők – ill. legalább 9 hónap 
határozott időre szóló, jelenlegi munkáltatónál jogviszonnyal rendelkeznek. 

(5) A személyi  jövedelemadóról szóló 1995. évi  CXVII.  Törvény 1.  számú 
melléklet 8.34 pontjában meghatározott juttatás összege 2.600 Ft/hó. 

9.§.

(1)  Az  intézmények  részére  engedélyezett  létszámot  évközben  csak  a 
Képviselő testület módosíthat.
(2)  A  személyi  juttatások  előirányzatát  a  költség-hatékony  feladatellátás-
szervezés  érdekében  az  intézmények,  a  Képviselő-testület  jóváhagyásával 
dologi kiadásokra átcsoportosíthatják.
(3)  Az  önállóan  és  részben  önállóan  gazdálkodó  költségvetési  intézmények 
vezetői  a  rendeletben  megállapított  bevételi  és  kiadási  előirányzataik  felett 
előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az 
elfogadott  kiadási  előirányzat mértékéig vállalhatnak,  valamint későbbi évek 
előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak. 
A jóváhagyott  bevételi  előirányzatain  felüli  többletbevétele  terhére  csak  a 
forrásképződés  mértékének,  illetve  ütemének  figyelembevételével  és  az 
intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával – a pót előirányzati 
kérelem jóváhagyását követően – vállalhatnak kötelezettséget az intézmények.

(4)  A  megállapított  kiadások  főösszege  csak  a  Képviselő-testület 
jóváhagyásával módosulhat. 
(5)  A  részben  önállóan  gazdálkodó  költségvetési  szerv  előirányzatainak 
megváltoztatását,  csak  a  meghatározott  pénzügyi-  gazdasági  feladatainak 
ellátását  végző,  önállóan  gazdálkodó  költségvetési  szerv  vezetője  által 
kezdeményezheti a Képviselő-testületnél. 

(6)  Az  intézmények  közötti  feladatváltozást  vagy  bármely  ok  miatti 
átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet.
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10. §.

Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles saját 
hatáskörben  kialakított  számviteli  rendjét  számviteli  politikájában  és 
számlarendjében rögzíteni,  a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a 
mindenkor  érvényes  központi  szabályozás  figyelembevételével  elkészíteni, 
illetve a szükséges módosításokat végrehajtani

11. §.

Az államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény 125.  §.  (4)  bekezdése  alapján  az 
intézmények megvalósítási tervének elkészítésétől a Képviselő testület 2010. évben eltekint.

12. §.
Záró rendelkezések

E rendelet  a  kihirdetés  napján lép hatályba,  rendelkezéseit 2010. január  01. 
napjától kell alkalmazni.

13.§.
(1) A rendelet kihirdetése napjával hatályát veszti:
a.)  az  egységes  települési  önkormányzati  közszolgálati  javadalmazási  rendszerről  szóló 
3/2007. (I.26.) rendelet,
b.) Újfehértó Város Tehetséges fiataljainak támogatásáról szóló 3/2004. (II.02.) rendelet, 
c.) az egyes önkormányzati támogatásokról rendelkező helyi rendeletek módosításáról szóló 
8/2006.(III.16.) VKT. rendelet 4.§.-7.§.-a.
d.) a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló  6/2007. (I. 
26.)  rendelet  3.§.  (1)  af.)  pontja,  17/A.§.-a  valamint  a  pénzben  és  természetben  nyújtott 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló módosított 6/2007. (I. 26.) rendelet módosításáról 
szóló 24/2007. (VIII. 31.) rendelet,
e)  Újfehértó  Város  Képviselő-testülete  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról 
szóló 29/2006. (XII.15.) VKT. rendelet mellékletének 8.§.  (1) bekezdés f.) pontja.
f.) egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 4/2008. (I.29.) rendelet 4.§.-a.
(2) Az (1) bekezdés c.)-d.) pontjában hatályon kívül helyezett rendeletek alapján benyújtott,  e 
rendelet  hatályba  lépése  napján  még  el  nem  bírált  kérelmeket  a  kérelem  benyújtásakor 
hatályos rendelkezések alapján kell elbírálni.
(3) 2010. február 28. napjával hatályát veszti:
a.) a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2007. (I. 26.) rendelet 4.§. (2) bekezdés c.) 
pontja, valamint 7/B.§.-a, 
b.)  egyes  szociális  tárgyú  rendeletek  módosításáról  szóló  3/2009.  (I.28.)  rendelet  3.§. 
kiegészítő gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezése,  4.§.-a, az 5.§.  (2) bekezdésének a 
29/2006.  (XII.15.)  VKT rendelet  mellékletének  8.§.  (1)  bekezdés  j.)  pontjára  vonatkozó 
rendelkezése, valamint az 5.§. (3) bekezdése,
c.)  a  gyermekvédelem  helyi  rendszeréről  szóló  módosított  4/2007.  (I.  26.)  rendelet 
módosításáról szóló 6/2009. (II.10.) rendelet 1.§.-2.§.-a valamint a 3.§. (1) bekezdése.
d.)  Újfehértó  Város  Képviselő-testülete  és  Szervei  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról 
szóló 29/2006. (XII.15.) VKT. rendelet mellékletének 8.§.  (1) bekezdés j.) pontja.
(4) 2010. március 31. napjával hatályát veszti:
a.) a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló 9/2007. (II.23.) rendelet 
9.§. (3)-(4) bekezdései, valamint a 10.§.-a.

1. számú melléklet 
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Újfehértó Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének mérlege

B E V É T E L E K
2010. évi 
előirányzat K I A D Á S O K

2010. évi 
előirányzat

    

I. Működési bevételek  I. Intézményi működési kiadások  
    
1. Intézményi működési 
bevételek 225814 Személyi juttatások 616647
  TB és eü. hozzájárulások 170920

2. Önkorm. Sajátos bevételei  Működési célú kiadás egyéb támogatás 49134
Helyi adók 80000 Ellátottak pénzbeni juttatásai 74819
Átengedett központi adók 611908 Dologi kiadások 799845
Egyéb sajátos bevételek 17600   
  II. Felhalmozási kiadások  
II. Támogatások    
  Fejlesztési kiadások 528189
1. Önkorm. Költségvetési 
támogatás  Fejlesztési célú kiadás, egyéb támogatás 14087
Normatív támogatások 574998 Pénzügyi befektetések 9400
  III. Hitel törlesztés  
III. Felhalmozási és tőke jellegű 
bevételek    
  Fejlesztési hitel tőketörlesztés 50575
Ingatlanértékesítés 20000 Fejlesztési hitel kamata 15177
  Váltó kibocsátásból adódó tart 44079

IV. Támogatás értékű bevételek  Fejlesztési kötvény kamata 12763
    
1. Működési célú támogatás 19862 Működési hitel törlesztése 75000
2. Felhalmozási célú támogatás 483539 Működési hitel kamata 10626
  Folyószámlahitel törlesztés 35277

V. Hitelek  Hosszú lejáratú működési devizah törlesztése 30032

  Hosszú lejáratú működési devizah kamata 6434
1. Működési célú hitel 410500 Általános tartalék 50000
2. Fejlesztési célú hitel 148783 Céltartalék  
    
Összesen: 2593004 Összesen: 2593004
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  2. számú melléklet

Jogcím
A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai és normatív kötött felhasználású támogatásai (a 

költségvetési törvény 3. és 8. számú melléklete alapján Mutató
Fajlagos összeg 

Ft/fő/év

Normatív állami 
hozzájárulás összege 

Ft
1. Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokra lakosságszám szerint 13589 1947 26457783
2.aa Körzeti igazgatás: Alaphozzájárulás 1 3000000 3000000
2.ab. Körzeti igazgatás: Okmányiroda működési kiadásai 15878 276 4382328
2.ac. Körzeti igazgatás: Gyámügyi igazgatási feladatok 15384 229 3522936
2.ba. Körzeti igazgatás: térségi normatív hozzájárulás 15384 56 861504
2.bb. Körzeti igazgatás: kieg. Hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatok 243 7729 1878147
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 203 2612 530236
6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 17000 100 1700000
10. Pénzbeni szociális juttatások 13589  104445054
14.a. Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsődei ellátás 36 494100 17787600
14.c Gyermekek napközbeni ellátása: Ingyenes intézményi étkeztetés 13 65000 845000
15.a.(2)1 Óvodai  nevelés 2010.01.01-08.31. 1-3.nevelési év 394 2540000 49976667
15.a.(2)2 Óvodai nevelés 2010.09.01.-12.31. 1-3. nevelési év 382 2350000 24205000
15.b(2)1 Iskolai oktatás 1-2. évfolyam 2010.01.01-2009.08.31 340 2540000 30393333
15.b.(3)1 Iskolai oktatás 3. évfolyam 2010.01.01.-2009.08.31. 153 2540000 13943333
15.b.(4)1 Iskolai oktatás 4. évfolyam 2010.01.01.-2009.08.31. 136 2540000 18486667
15.b(6)1 Iskolai oktatás 5-6. évfolyam 2010.01.01.-2009.08.31. 347 2540000 36660000
15.b(7)1 Iskolai oktatás 7. évfolyam 2010.01.01.-2009.08.31. 202 2540000 24283333
15.b(8)1 Iskolai oktatás 8. évfolyam 2010.01.01.-2009.08.31. 215 2540000 29610000
15.b(2)2 Általános iskola 1-2. évfolyam 2010. 09.01.-12.31.-ig 305 2350000 13630000
15.b(3)2 Általános iskola 3. évfolyam 2010. 09.01.-12.31.-ig 185 2350000 8381667
15.b(4)2 Általános iskola 4. évfolyam 2010. 09.01.-12.31.-ig 153 2350000 7911667
15.b(6)2 Általános iskola 5-6. évfolyam 2010. 09.01.-12.31.-ig 313 2350000 16528333
15.b(7)2 Általános iskola 7. évfolyam 2010. 09.01.-12.31.-ig 170 2350000 10183333
15.b(8)2 Általános iskola 8. évfolyam 2010.09.01.-12.31.-ig 202 2350000 12141667
15.e(2)1 Alapfokú művészetokt minősített int. Zeneművészeti ág 2010. 01.01.-08.31 131 2540000 4386667
15.e(5)1 Alapfokú művészetokt minősített int. Képző- tánc- báb színműv. ág 2010. 01.01.-08.31 181 2540000 2193333
15.e(2)2 Alapfokú művészetokt minősített int. Zeneművészeti ág 2010. 09.01.-12.31 131 2350000 2193333
15.e(5)2 Alapfokú művészetokt minősített int. Képző- tánc- báb színműv. ág 2010. 09.01.-12.31 181 2350000 1096667
15.g(1) 1-4 évfolyam napközi oktatás 2010.01.01.-08.31. 124 2540000 1880000
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15.g(3) 1-3 évfolyamos iskolaotthonos oktatás 2010.01.01.-08.31. 300 2540000 6110000
15.g(1)2 1-4. évfolyamos napközis foglakoztatás 2010.09.01.-2009.12.31. 102 2350000 783333
15.g(3)2 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 2010.09.01-12.31 266 2350000 2663333
15.g(4)2 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 2010.09.01-12.31 109 2350000 1096667
16.2.1a(2)1 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Ált isk. magántanulók 2010.01.01.-08.31-ig 2 239000 298667
16.2.1a(2)2 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Ált isk. magántanulók 2010.09.01.-12.31-ig 2 224000 149333
16.2.1.b 1 Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hónapra 3 239000 268800
16.2.1.b 2 Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hónapra 3 224000 134400
16.2.1c(2)1 Óvoda fogyatékos gyerekekek támogatása 2010.01.01-08.31 4 239000 955733
16.2.1c(2)2 Óvoda fogyatékos gyerekekek támogatása 2010.09.01-12.31 4 224000 477867
16.2.1d(2)1 Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 2010.01.01.-08.31.-ig Óvoda 3 191200 358390
16.2.1d(3)1 Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 2010.01.01.-08.31.-ig Általános Iskola 20 191200 2389343
16.2.1d(2)2 Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 2010.09.01.-12.31.-ig Óvoda 3 179200 179180
16.2.1d(3)2 Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 2010.09.01.-12.31.-ig Általános Iskola 14 179200 836287
16.5.2a1 Pedagógiai módszerek tám. Minősített alapfokú okt zene ág 2010.01.01.-08.31.-ig 131 48500 3921267
16.5.2b1 Pedagógiai módszerek tám. Minősített alapfokú okt báb tánc ág 2010.01.01.-08.31.-ig 181 19000 2123733
16.5.2a2 Pedagógiai módszerek tám. Minősített alapfokú okt zene ág 2010.09.01.-12.31.-ig 131 44900 1960633
16.5.2b2 Pedagógiai módszerek tám. Minősített alapfokú okt báb tánc ág 2010.09.01.-12.31.-ig 181 17600 1061867
17 1.a(1)(2) Óvoda,iskola, kollégium 50%-os kedvezményes és ingyenes étkeztetés 836 65000 54340000
17.1.b 1 Kiegészítő hozzájárulás 5-6 évfolyamos rendsz gyvédelmiben részesülő tanulók 98 20000 1960000
17.1.b 2 Kiegészítő hozzájárulás 7 évfolyamos rendsz gyvédelmiben részesülő tanulók 71 20000 1420000
17 2a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 941 10000 9410000
17 2b Tanulók  tankönyvellátása általános 1328 1000 1328000
I/3. Pedagógiai szakszolgálat 2010.01.01-08.31.-ig 8 900000 4800000
I/3. Pedagógiai szakszolgálat 2010.09.01-12.31.-ig 8 900000 2400000
II/.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 8 9400 75200
 A helyi önkormányzat költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:   574997621

   
2009. év   

Jogcím
Helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó megosztása (költségvetési törvény 4. 

számú melléklete szerint)    

A) a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a   76334880
B)III. a települési önkomrányzat jövedelemdifferenciálódásának mérséklése   445573301
 SZJA összesen:   521908181
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3. számú  melléklet a 2/2010. (II. 15..) számú rendelethez

2010. évi intézményi bevételi előirányzatok

                            
                                                       eFt-ban

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s 2010. évi előirányzat

 

Polgármesteri Hivatal

  I. Működési bevételek
    1. Intézményi működési bevételek
    2. Önkormányzat sajátos működési  bevételei

- Helyi adók
- Átengedett központi adók
- Egyéb sajátos bevételek

   II.Támogatások
1. Önkormányzat költségvetési támogatása
- Normatív támogatások

   III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
1. Önkormányzat sajátos felhalmozási  és  tőkejellegű 

bevételek

  IV. Támogatás értékű bevételek
  1.Működési célú pénzeszközök 
  2.Felhalmozási célú pénzeszközök

Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló 
bevételek
  V. Hitelek
  1.  Működési célú hitel felvétele
  2. Fejlesztési célú hitel felvétele

 Zajti F. Kulturális Központ

  I. Működési bevételek
 1. Intézményi működési bevételek

 
Általános,  Művészet  Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat
  I. Működési bevételek
 1. Intézményi működési bevételek

224.214

80.000
611.908
17.600

574.998

20.000

19.862
483.539

410.500
148.783

300

1.300
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   4. számú melléklet
Az intézmények 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatai 

          

Megnevezés
Személyi 
juttatás

Munkaadókat 
terhelő 
járulékok

Dologi 
kiadások

Működési 
célú 
támogatás 
kiadások

Hitel 
kiadások Tartalék

Ellátottak 
pénzbeni 
juttatásai

Felhalm. 
kiadások Összesen

Polgármesteri Hivatal          
Önkormányzat igazgatási tev. 203990 54466 296900 49134 279963 50000 6000 551450 1491903
Képvis.,  biz.tagok tiszteletdíja 21606 5853       27459
Területi körzeti igazgatási szervek 
tev. 2680 693       3373
Intézményi vagyon működtetése   107780      107780
Város és községgazdálkodás   48039      48039
Közhasznú foglalkoztatás 1841 497       2338
Közcélú foglalkoztatás 4965 1341       6306
Rendszeres és eseti pénzbeni ell.  4921     58163  63084
Eü. Ellátás egyéb feladatai 4727 1310 22664      28701
Étkeztetés   153840      153840
Tanuszoda Tornacsarnok   136740      136740
          
"Játékvár" Bölcsőde 13873 3725 568      18166
          
Zajti F. Kulturális Központ 10846 2824 6262      19932
          
Általános, Műv.Iskola és Pedagógiai 
Szakszolgálat 258726 69420 18676    10656 226 357704
          
Lengyel Laura Óvoda 93393 25870 8376      127639
          
          
Önkormányzat kiadásai: 616647 170920 799845 49134 279963 50000 74819 551676 2593004

4/a. számú melléklet
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Különféle szervezetek részére 2010. évben nyújtott önkormányzati támogatások
Támogatott szervezet Támogatott cél Támogatás Ft Megjegyzés

Újfehértó Város Polgárőr Egyesület működési kiadások 200 000 Újfehértó rendőrőrs által igazolt ténylegesen teljesített

   szolgálati órák alapján 300 Ft/ó, legfeljebb 100 000 Ft/hó

Újfehértó Mályváskerti Polgárőr Egyesület működési kiadások 1 200 000 Újfehértó rendőrőrs által igazolt ténylegesen teljesített

   szolgálati órák alapján 300 Ft/ó, legfeljebb 100 000 Ft/hó

Újfehértó Önkéntes Tűzoltóság működési kiadások 8 200 000 x

Újfehértó Sportegyesület működési kiadások 3 000 000 2010. január-június, a bajnokság befejezéséhez

Újfehértour Kft működési kiadások 3 000 000 x
Református Egyházközség létesítmények fenntartása 500 000 x
Római Katolikus Egyházközség létesítmények fenntartása 500 000 x
Görög Katolikus Egyházközség létesítmények fenntartása 500 000 x
Baptista Egyház létesítmények fenntartása 100 000 x
Rendőrség  1 000 000 119/2009 ( IV.23.  ) határozat alapján
LTP szerződéskötés támogatása  7 808 240 221/2009 (IX.22.   ) határozat alapján
SZOSZOK feladatfinanszírozás 7 400 000 119/2007. (V. 24.) határozat alapján
Városszépítő Újfehértóiak Egyesülete anyagköltségre 500 000  
Összesen:  33 908 240  
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4/b. számú melléklet
 2010. évben fizetendő társulási, egyéb szervezeti tagdíjak, hozzájárulások

 Szervezet megnevezése Hozzájárulás Megjegyzés
Újfehértó-Bököny  Víziközmű Beruházási Társulás 825000 2009. évi tagdíj hátralék
Újfehértó-Bököny  Víziközmű Beruházási Társulás 3300000 2010. évi tagdíj
Újfehértó-Bököny  Víziközmű Beruházási Társulás 11086500 pályázati saját erő átadás
Nyírségi Vízgazd.Társ. 2284744 2008. évi érdekeltségi hozzájárulás hátralék
Nyírségi Vízgazd.Társ. 1950805 2009. évi érdekeltségi hozzájárulás hátralék
Nyírségi Vízgazd.Társ. 1950805 2010. évi érdekeltségi hozzájárulás 
Sz.SZ.B.M.Szilárdhull.Gazd.Társ. 272 220 2009. évi tagdíj hátralék
Sz.SZ.B.M.Szilárdhull.Gazd.Társ. 272220 2010. évi tagdíj
Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekvédelmi Szövetsége 108712 2010. évi tagdíj
Első-Nyírségi Fejlesztési Társaság 250000 2010. évi tagdíj
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás 100000 2008. évi tagdíj hátralék
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás 200000 2009. évi tagdíj hátralék
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás 200000 2010. évi tagdíj
Összesen: 22801006  
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5. számú melléklet                       

K I M U T A T Á S

az intézmények 2010 évi engedélyezett létszámáról

Intézmény megnevezése 2010. évi nyitó  
létszám

„Játékvár” Bölcsőde 9

Lengyel Laura Óvoda 45

Általános, Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 108

Zajti Ferenc Kulturális Központ 5

Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 2

Polgármesteri Hivatal 110

Létszám mindösszesen 279

5/a számú melléklet                       

K I M U T A T Á S

 a közhasznú és közcélú foglalkoztatottakról

Foglalkoztatás megnevezése 2010. évi nyitó  
létszám

Közcélú foglalkoztatottak 222

Közhasznú foglalkoztatottak 7
Létszám mindösszesen 229
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Fejlesztési kiadások   és az  európai uniós támogatással megvalósuló programok                                                            6. számú melléklet
(forintban)

 2010 2011

Megnevezés Saját erő
Elnyert EU 
támogatás

Elnyert hazai 
támogatás Összesen Saját erő

Elnyert EU 
támogatás

Elnyert hazai 
támogatás Összesen

    0    
Kis értékű fejlesztés    0    
Nem nevesített 3 000 000   3 000 000    
Tanuszoda tornacsarnok gázellátás 410 000   410 000    

Tanuszoda tornacsarnok áramellátás 6 720 000   6 720 000    
Tanuszoca tornacsarnok vízellátás 704 825   704 825    
Tanuszoda bonyolítói díj 3 500 000   3 500 000    

1880 Hrsz ingatlan vétel 285/2009 
(XII.08.)számú határozat alapján 500 000   500 000    

Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés 3 000 000   3 000 000    
AMIPSZ 226 000   226 000    
    0    
    0    
PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS:    0    
Nem nevesített 0   0    
    0    
    0    

NYERTES PÁLYÁZATOK (folyamatban)    0    

Gyalog- és kerékpárút építése, és 
csapadékvíz csatorna hálózat kiépítése a 
4912. sz. önkormányzati út mellett -18 228 946 141 831 276 7 879 515 131 481 845    

Újfehértó, Széchenyi út szélesítése és teljes 
felújítása csapadékvíz elvezetési rendszer és 
járda építésével -14 696 712 301 106 382 20 654 970 307 064 640    
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Béke tér és térsége útfelújítás 2 928 120 0 0 2 928 120    

Rezeda utca külterületi folytatásának felújítása 5 000 000 0 0 5 000 000    

„Pályázat Újfehértó város polgármesteri 
hivatalának korszerűsítéséről és 
szervezetfejlesztéséről” 143 900 1 309 850 0 1 453 750    

NYERTES PÁLYÁZATOK (induló)    0    

Gépjárműbeszerzés az újfehértói polgárőrség 
számára 418 500 0 2 371 500 2 790 000    
Vasvári Pál út burkolati felújítása 100 000 0 3 199 531 3 299 531 7 724 828 0 4 799 297 12 524 125

Rákóczi-Part-Budai Nagy Antal utcák burkolati 
felújítása 65 000 0 5 186 168 5 251 168 12 510 421 0 7 779 252 20 289 673

Ifjúsági szálláshely létesítése Újfehértón    0 56 068 135 49 848 011 0 105 916 146

Újfehértó, gyalog- és kerékpárút építése II/1. 
Ütem 312 300 0 0 312 300 18 875 268 78 916 986 0 97 792 254
        
EL NEM BÍRÁLT PÁLYÁ7ATOK        

Ésszerű vízgazdálkodás a vízkárok ellen 
Újfehértón – I. ütem 2 062 000 0 0 2 062 000 24 366 336 230 000 000 0 254 366 336

A városi és helyközi tömegközlekedés 
infrastruktúrájának fejlesztése Újfehértón 795 000 0 0 795 000 15 976 048 150 939 430 0 166 915 478
Tűzoltó laktanya építése Újfehértón 537 340 0 0 537 340 23 786 160 0 97 000 000 120 786 160
Integrált városközpont rehabilitáció 42 152 979   42 152 979 166 206 757 692 070 877  858 277 634
SAJÁT ERŐS NAGYPROJEKTEK    0    
Telek vásárlás, kisajátítás 5 000 000   5 000 000    
    0    
Összesen: 44 650 306 444 247 508 39 291 684 528 189 498 325 513 953 1 201 775 304  1 527 289 257
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Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban

I. Hitelek 7. számú melléklet

Megnevezés

               

2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Magyar Takarékszöv Bank Zrt nyitó áll.              

1. Értékpapírok forgalomba                

hozatala 1950000CHF foly.árfolyam  kamat             
182,23 Ft Kamat:referencia 
kamatláb+0,7% 355348 13649 12763  

650.000 
CHF     

650.000 
CHF     

650.000 
CHF

Magyar Takarékszöv Bank Zrt               

2. Kökény úti iskola bővítés  kamat             

241620CHF foly. Árfolyam 182,23 Ft  1903 1779            

Kamat: 3hónapos CHF LIBOR+  28420CHF 28420CHF 28420 CHF 28420CHF 28420CHF 28420CHF 28420CHF 28420CHF 14260CHF     

1% pont kamatfelár 44030 5542             

Magyar Takarékszöv Bank Zrt               

3. Debreceni úti iskola bővítés  kamat             

241620CHF foly. Árfolyam182,23 Ft  1903 1779            

Kamat: 3hónapos CHF LIBOR+  28420CHF 28420CHF 28420  CHF 28420CHF 28420CHF 28420CHF 28420CHF 28420CHF 14260CHF     

1% pont kamatfelár  44030 5542             

Magyar Takarékszöv Bank Zrt               

4.Jókai, Vörösmarty út építés  kamat             

84120CHF foly.árfolyam 182,23 Ft  662 619            

Kamat: 3hónapos CHF LIBOR+  9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 4952CHF     

1% pont kamatfelár 15329 1929             

5. Szabolcs Takarékszövetkezet 55db 
bérlakás építés

 kamat             

 8466 9000            

122133 8000 10000 11570 11570 11570 11570 11570 11570 11570 11570 11573   

Szabolcs Takarékszövetkezet               

6. hosszú lejáratú devizahitel  kamat             

1400000CHF foly.árfoly182,23 Ft  6434 6434            

Kamat: 3hónapos CHF LIBOR+  164706CHF 164706CHF
164706 

CHF 164706CHF 164706CHF 164706CHF 164706CHF 164706CHF 82352CHF     

2% pont kamatfelár 255122 25496            

7. Folyószámlahitel  kamat             

   2308 2400            

Szabolcs Takarékszövetkezet 39694 39694             

40



8. Működési hitel  kamat             

   3751 3751            

Magyar Takarékszöv Bank Zrt 50000 50000             

9. Szabolcs Takarékszövetezet Rulírozó 
hitel  28406 4475            

10. Szabolcs Takarékszövetkezet 
működési h itel  25000 2000            

11. 3000 adagos Konyha váltó 471991 42796 44079 45402 46764 48167 49612 51100 52633 54212 37226    

Tőke tartozás 1397677 178999 234963            

 kamat tartozás  39076 45000            

III. Lizingkötelezettségek

Megnevezés

Szerződés 
szerinti 
összeg    
 2009 2010 2011

1.Kereskedelmi és Hitelbank
autófinanszírozó Zrt.
gépkocsi vásárlás 8493

   
   

1205 1206 1205
2.Budapest 
Eszközfinanszírozó     
fénymásoló vásárlás 6582 2194 914  
       
Összesen: 15075 3399 2120 1205

8. számú melléklet
az Önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
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Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptemb Október November December Összesen
BEVÉTELEK              
1.Intézményi 
működési 
bevételek 18800 18800 18800 18800 18800 12496 12486 12486 23586 23586 23586 23588 225814
2.Önkormányzat 
sajátos működési 
bevétele 45792 45792 105800 66000 55164 45792 45792 45792 102000 60000 45792 45792 709508
3.Támogatás 47916 47917 47916 47917 47916 47917 47916 47917 47916 47917 47916 47917 574998
4.Felhalmozási és 
tőkejellegű bevétel     10000  10000   20000
5.Támogatásértékű 
bevétel 23375 23374 17121 17850 75519 68031 48425 120592 48063 1600 57851 1600 503401
6.Hitelek 
(működési)    56833  46117 76114 5867 59650 46265 5866 113798 410500

               fejlesztési      50000   98783    148783
Bevételek 
összesen:(1-6) 135883 135883 189637 207400 207399 270353 230733 232654 389998 179368 181011 232695 2593004
              
KIADÁSOK              
7.Működési 
kiadások 135883 135883 135883 135883 135883 135883 141011 141011 141011 151011 181011 141012 1711365
8.Felhalmozási 
kiadások   15004 71517 71516 83917 79722 80000 150000    551676
9.Hitel törlesztés   27500   39303   87737   80433 234963
10.Hitel kamatai   11250   11250   11250   11250 45000
11.Tartalék 
felhasználása       10000 11643  28357   50000
Kiadások 
összesen:(7-11) 135883 135883 189637 207400 207399 270353 230733 232654 389998 179368 181011 232695 2593004
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 9. számú melléklet

Újfehértó Város Önkormányzat 2010-2011-2012 évi költségvetésének 
mérlege

Megnevezés 2010. évre 2011. évre 2012. évre
Működési célú bevételek    
Intézményi működési bevételek 225814 205374 214000
Önkormányzat sajátos működési 
bevétele 687560 716437 746552
Önkormányzat költségvetési támogatása 574998 599148 624312
Támogatás értékű bevétel 19862 20696 21565
Működési célú hitel 410500 425606 443455
Működési célú bevételek összesen: 1918734 1967261 2049884
    
Működési célú kiadások    
Személyi juttatások 616647 642546 669533
Munkaadókat terhelő járulékok 170920 178099 185579
Dologi kiadások 799845 749799 781290
Működési célú támogatások 49134 50677 52805
Ellátottak juttatásai 74819 77962 81236
Tartalékok 50000 104200 108576
Működési hitel és kamata 157369 163978 170865
Működési célú kiadások összesen: 1918734 1967261 2049884

Megnevezés    
Felhalmozási célú bevételek    
2009 évi fejlesztési normatív támogatás 21948 21948 21948
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele 483539 141344  
Felhalmozás jellegű bevétel 20000 20000 20000
Fejlesztési célú hitel 148783 175824 80646
Felhalmozási célú bevételek összesen: 674270 359116 122594
    
Felhalmozási célú kiadások:    
Felhalmozás célú kiadások ÁFÁ-val 551676 236522  
Felhalmozási célú hitel törlesztése 94654 94654 94654
Felhalmozási célú hitel kamata 27940 27940 27940
Felhalmozási célú kiadások összesen: 674270 359116 122594
    
Önkormányzat bevételei összesen: 2593004 2326377 2172478
Önkormányzat kiadásai összesen: 2593004 2326377 2172478
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10. számú melléklet

Újfehértó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének címrendje

CÍm Alcím Elő-
irány-
zati

csop.

Kiemelt
elő-

irány-
zat

Al-
cso-
port

Cím Alcím Elő-
irány-
zati

csop.

Kiemelt
elő-

irány-
zat

2010. évi
eredeti

előirányzat
(eFt)

1

2

3

4

5

2

2

1

2

1

2

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1

1

„Játékvár” B ö l c s ő d e 
                  Önkormányzati támogatás

Lengyel Laura Óvoda
                 Önkormányzati támogatás

Általános, Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat
                Működési bevételek
                                 Alaptevékenység bevétele
               Önkormányzati támogatás
                     
Zajti Ferenc Kulturális Központ
                Működési bevételek
                                  Alaptevékenység bevétele
                Önkormányzati támogatás

Polgármesteri Hivatal
                Működési bevételek
                Önkormányzat sajátos működési bevételei
                Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
                Központi költségvetési támogatás
                Támogatás értékű bevételek
                Hitel bevételek

- működési célú
- fejlesztési célú

Mindösszesen
                Működési bevétel
                Önkormányzat sajátos működési bevétele
                Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
                Központi költségvetési támogatás
                Támogatás értékű bevételek
                Hitel bevételek

- működési célú
- fejlesztési célú

18.166
18.166

127.639
127.639

357704

1.300
356.404

19.932

300
19.632

224.214
709.508

20.000
574.998
503.401

410.500
148.783

225.814
709.508

20.000
574.998
503.401

410.500
148.783
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2

CÍm Alcím Elő-
irány-
zati

csop.

Kiemelt
elő-

irány-
zat

Al-
cso-
port

Cím Alcím Elő-
irány-
zati

csop.

Kiemelt
előirány-

zat

2010. évi
eredeti

előirányzat
(eFt)

1

2

3

4

5

1

1

1

2
3

1

1

2
3

1

2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

„Játékvár” B ö l c s ő d e 
                   Működési kiadások
                                   Személyi jellegű kiadások
                                   Munkaadót terhelő járulékok
                                   Dologi jellegű kiadások

Lengyel Laura Óvoda
                   Működési kiadások
                                   Személyi jellegű kiadások
                                   Munkaadót terhelő járulékok
                                   Dologi jellegű kiadások

Általános, Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat
                     Működési kiadások
                                   Személyi jellegű kiadások
                                   Munkaadót terhelő járulékok
                                   Dologi jellegű kiadások
                     Ellátottak pénzbeli juttatásai
                     Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

Zajti Ferenc Kulturális Központ    
                    Működési kiadások
                                   Személyi jellegű kiadások
                                   Munkaadót terhelő járulékok
                                   Dologi jellegű kiadások

Polgármesteri Hivatal 
                   Működési kiadások
                                   Személyi jellegű kiadások
                                    Munkaadót terhelő járulékok
                                    Dologi jellegű kiadások
                                    Támogatás értékű kiadás
                                    Hitel kiadások
                                    Tartalék  
                   Ellátottak pénzbeli juttatásai 
                   Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

Mindösszesen 

                   Működési kiadások
                                   Személyi jellegű kiadások
                                    Munkaadót terhelő járulékok
                                    Dologi jellegű kiadások
                                    Támogatás értékű kiadás 
                                    Hitel kiadások
                                    Tartalékok 
                   Ellátottak pénzbeli juttatásai 
                   Felhalmozási kiadások
     

18.166

13.873
3.725

568

127.639

93.393
25.870
8.376

357.704

258.726
69.420
18.676
10.656

226

19.932

10.846
2.824
6.262

239.809
69.081

765.963
49.134

279.963
50.000
64.163

551.450

616.647
170.920
799.845

49.134
279.963

50.000
74.819

551.676
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11. számú melléklet 

K I M U T A T Á S

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján az 
éves   költségvetés részeként bemutatásra kerülő közvetett támogatásokról

Forintban
Megnevezés Támogatás összege

Foglalkoztatás növeléséhez kapsolódó 
adóalap csökkentés

18.285

Összesen:
18.285
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12. számú melléklet a 2/2010 (II. 15.) számú rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban 

Sorszám Megnevezés Összesen Működési célú Felhalmozási célú
1 Tárgyévi költségvetési bevételek       2 033 721        1 508 234               525 487    
2 Tárgyévi költségvetési kiadások       2 358 041        1 778 425               579 616    
3 Tárgyévi költségvetés hiánya (3=1-2)          324 320           270 191                 54 129    
     
4 Költségvetési hiány belső finanszírozása(pénzmaradvány igénybevétele)    
     
5 Költségvetési hiány külső finanszírozása    
6 Finanszírozási célú műveletek bevételei (hitelfelvétel)          559 283           410 500               148 783    
7 Finanszírozási célú műveletek kiadásai (hiteltörlesztés) (7=8+…+12)          234 963           140 309                 94 654    
8 Fejlesztési hitel tőketörlesztés            50 575                  50 575    
9 Váltó kibocsátásból adódó tart            44 079                  44 079    

10 Működési hitel törlesztése            75 000            75 000  
11 Folyószámlahitel törlesztés            35 277            35 277  
12 Hosszú lejáratú működési devizah törlesztése            30 032            30 032  
14 Költségvetési hiány külső finanszírozásának egyenlege (14=5-6)          324 320           270 191                 54 129    
     

15 Bevételek összesen (13=1+5)       2 593 004        1 918 734               674 270    
16 Kiadások összesen (14=2+11)       2 593 004        1 918 734               674 270    
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Puhola Józsefné elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 16 főre változott. 

3. napirendi pont megtárgyalása
3./ Előterjesztés a díszpolgári cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről 
     szóló 5/2007. (I. 26.) rendelet módosításáról 
     (Írásbeli előterjesztés)
     (Száma: 34-19/2010. 
     Előadó  :   Szabóné Belme Ildikó önkormányzati képviselő

Szabóné Belme Ildikó
Amikor az előterjesztés megfogalmazódott bennem, illetve segített a Hivatal megfogalmazni, 
akkor  ez azért  vetődött  fel,  mert  a  Hermann Gusztáv Közegészségügyi  Díj  nagyon kevés 
embernek adományozható oda, mivel iskolai végzettséghez kötöttük. A továbbiakban, ha nem 
kötnénk  iskolai  végzettséghez,  akkor  ez  a  díj  adományozható  lenne  olyan  személyeknek, 
közösségeknek,  akik  a  gyógyító  megelőző  munkában,  illetve  a  szociális  gondoskodás 
területén  kiemelkedő  tevékenységet  fejtenének  ki.  Ilyenek  lehetnének  pld,  a  társadalmi 
szervezetek  vezetői,  a  szociális  intézmények  vezetői,  dolgozói,  egyházi  személyeknek  is 
esetleg, így több embernek odaítélhetnénk ezt a díjat a továbbiakban. Az előterjesztésben a 
III. pontban leírtakat visszavonnám, és továbbra is a szakbizottságok által felállított rangsor 
szerint döntene a képviselő-testület. Így a rendelet-tervezet 1-és 4. §-ai elmaradnának. Erről 
szavaznánk. Ebben kérem a képviselő-társak támogatását. 

Tóth András
Ahogyan az elnök asszony elmondta az előterjesztő az Ügyrendi Bizottsági ülésén a rendelet-
tervezet 1. és 4. §-ait visszavonta. Ezt megelőző napon a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
javaslatot  tett  arra,  hogy az  1.  és  4.  §  maradjon  el  és  ennek elfogadása  mellett  többségi 
szavazattal támogatta a rendelet módosítását. Van-e kérdése, észrevétele valakinek? 

Nagy Sándor
Tekintettel a kialakult helyzetre, én úgy gondolom, hogy a képviselő-testület akkor járna el 
bölcsen,  ha  ezt  a  rendelet-módosítást  most  nem támogatná,  hanem hagyná  a  választások 
évében változatlan formában ezt a rendeletet és meghagyná a lehetőséget az új képviselő-
testületnek, hogy majd ebben a kérdésben is majd döntsön. Tehát én nem támogatom, hogy a 
képviselő-testület támogassa a fennmaradó részt sem. 

Tóth András
Amikor  néztük  az  indítványt  és  a  jelenlegi  hatályos  szöveggel  egyeztettük,  akkor  belső 
ellentmondást fedeztünk fel a rendeletünkben. A rendeletünk deklarálja azt, hogy a Hermann 
Gusztáv Díj az egészségügy és a szociális területen közreműködőket díjazza. Viszont amikor 
elkezdi finomítani, akkor kétségtelen, hogy  a szociális területet kirekeszti. Tehát deklarálom, 
hogy adhatom a díjat,  de ugyanakkor  a végrehajtási  részében nem teszi  lehetővé,  hogy a 
szociális területnek a közreműködői azok díjazásban részesüljenek. Ez igazán a motivációja a 
képviselő-asszonynak.  Nekem  jelezték  a  szakterület  képviselői,  hogy  szeretnék  ezzel 
kapcsolatosan véleményt formálni. Megadom a szót. 

Larachiné Dr. Fekete Borbála
A  belső  ellentmondásoknak  gondolom  az  az  eredője,  hogy  a  minisztériumunk  is  hol 
egészségügyi, hol egészségügyi- és szociális minisztérium és ezt szépen körbe váltogatjuk, 
egyszer ilyen, egyszer olyan. Valószínűleg az egyik érában megszületett az egészségügyi- és 



szociális, amikor meg a kiegészítéseket hozzátették, akkor meg már csak egészségügyi volt. 
Én  a  díjnak  az  ilyen  széles  körre  való  kibontását  nem helyeselném,  ugyanis  a  karitatív 
tevékenységet  végző  társadalmi  és  egyházi  szervezetek  azért  ne  a  közegészségügyi  díjjal 
legyenek díjazva. Legyenek a közszolgálatival, vagy legyen nekik egy új díjuk, mert ezen a 
területen is elég sokan vagyunk, és ha megnézik, hogy kik kapták eddig a Hermann Gusztáv 
Közegészségügyi  Díjat,  azt  gyakorlatilag  csaknem  egy  életmű  díjnak  minősül.  Egyetlen 
kivétel  van,  ami  nem  életmű  díjként  kapta  meg.  Na  most,  ha  megnézik  a  jelenlegi 
átlagéletkort az egészségügyi és szociális területen dolgozóknál, akkor bizony erre a díjra, 
ennek a területre úgy gondolom, hogy szüksége lesz. Tehát én úgy érzem, hogy ennek a széles 
körre  való  kiterjesztése  nem  helyes.  Vegyük  bele  azt  a  szociális  ágazatot,  aminek  az 
egészségügyhöz  köze  van.  Itt  értem azt,  hogy a  SZOSZOK-at,  a  szociális  gondozókat,  a 
különböző egészségügyhöz kapcsolódó diabétesz klubot, - védőnő is kapta már- tehát nem 
erőltetett  az  ebbe  való  besorolásra,  a  védőnőt  soha  senki  nem  kérdőjelezte  meg,  hogy 
hozzátartozik az egészségügyhöz, vagy sem. Ezért azt javasolnám, hogy a rendelet  szövegét 
így módosítsák, ha lehet, hogy a „ Hermann Gusztáv Közegészségügyi Díj adományozható 
azoknak a személyeknek, vagy közösségeknek, akik a gyógyító-megelőző munkában, illetve a 
gondozás  és  rehabilitáció  területén  hosszú  időn  át  kiemelkedő,  vagy  az  átlagtól  eltérő,  a 
munkaköri  kötelességet  meghaladó  tevékenységet  fejtenek  ki,  tevékenységükkel  általános 
elismerést vívtak ki a város lakosságának körében és magatartásuk, közösségi és magánéletük 
példamutató.” Ezzel megtágítanánk arra a területre, amire a képviselő asszony is gondolt, de 
nem bontanánk azt ki olyan karitatív tevékenységekre, aminek inkább a közszolgálathoz, mint 
az egészségügyhöz van köze.  

Tóth András
Tehát ez a rendeletben a 3. §-ban, a 3. sorban, az hogy szociális gondoskodás területe a helyett 
javasolja a doktornő, hogy gondozás és rehabilitáció területe. Én azt mondtam a szünetben, 
hogy gyakorlatilag ebbe is bele lehet – ha úgy gondolja a testület- szuszakolni a szociálist 
egy-az  egyben.  Igazán  az  üzenete  kérdéses,  hogy kinek  üzenünk  ezzel.  Milyen  szavakat 
használunk a rendelet alkotásakor.  

Larachiné Dr. Fekete Borbála
Ez  megoldaná  azt,  hogy  gyakorlatilag  a  bölcsőde,  meg  a  SZOSZOK  nem tartozik  soha 
senkihez, akkor ebbe beletartozna. Azon túl, viszont nem gondolom, hogy bele kellene, hogy 
tartozzon. 

Tóth András
Ahhoz, hogy ebből módosító javaslat legyen vagy az előterjesztő kell, hogy magáévá tegye 
ezt a javaslatot. 

Szabóné Belme Ildikó
Előterjesztőként én ezt befogadom és nem kell erről módosítóként szavazni. 

Tóth András
Tehát akkor úgy módosítja az előterjesztő a javaslatát, hogy a szociális gondoskodás kifejezés 
helyett a szociális gondozás és rehabilitáció. Ha nincs további észrevétel,  a napirendi pont 
vitáját lezárom. Tehát az előterjesztő végleges álláspontja, hogy a 3. §.-ban ez a kifejezés 
kicserélődik, illetve az eredeti írásos rendelet-tervezet 1. és 4. §-ai visszavonásra került. 

Dr. Szűcs Andrea 
A rendelet-tervezetet 2. §-a sem kell.
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Tóth András
Ha nem kell,  akkor a 3-ban is át kell vezetni a nevet. Ezeket figyelembe véve, ki az, aki 
támogatja a rendelet-módosítást? 

A képviselő-testület a rendelet-tervezetet 16 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotta meg:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 

3/2010. (II. 15.)

r e n d e l e t e

 díszpolgári cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 
többször módosított 5/2007. (I. 26.) rendelet módosításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontja, a 
16.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  díszpolgári  cím  és  kitüntető  díjak  alapításáról  és 
adományozásuk rendjéről szóló többször módosított 5/2007. (I. 26.) rendeletét (továbbiakban: 
rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 10.§. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(5) Hermann Gusztáv Közegészségügyi Díj adományozható azoknak a személyeknek vagy 
közösségeknek,  akik  a  gyógyító-megelőző  munkában,  illetve  a  gondozás  és  rehabilitáció 
területén  hosszú  időn  át  kiemelkedő,  vagy  az  átlagtól  eltérő,  a  munkaköri  kötelességet 
meghaladó tevékenységet fejtenek ki, tevékenységükkel általános elismerést vívtak ki a város 
lakosságának körében és magatartásuk, közösségi és magánéletük példamutató.

2. §.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

4. napirendi pont megtárgyalása
4./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata új közbeszerzési Szabályzatának 
    elfogadásáról 
     (Írásbeli előterjesztés)
     (Száma: 34- 23/2010. 
     Előadó  :   Tóth András polgármester

Tóth András
A  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  az  előterjesztést  és  egyhangú  szavazattal  támogatja  az 
elfogadását.  Igyekszünk  napra  készek  lenni.  A mai  nappal  jelent  meg  a  közbeszerzéssel 
kapcsolatos  iránymutatás.  Ami  pontosítja  az  idei  évre  vonatkozó  közbeszerzési 
értékhatárokat. Tehát itt volt egy köztársasági elnöke által visszaküldött elfogadott törvény, 
amit utána módosított  a parlament,  ehhez kellett  az egyéb szabályokat igazítani,  és  a mai 
napon jelent meg egy értelmezés, amit én kérek szépen, hogy vezessük át. Ezt kiosztással 
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megkapták.  Itt  a  közbeszerzési  értékhatárok,  amik  pontosításra  kerülnek.  Pusztán  ennyi  a 
változás benne, ez jogszabályi előírás, amihez kötni kell magunkat. Van-e kérdés, észrevétel, 
vélemény? Ha nincs, ki az, aki a pontosítással együtt elfogadja a határozat-tervezetet?

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 16 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2010. (II. 10.) számú 

h a t á r o z a t a

Újfehértó Város Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ a  77/2009.(III.26.)  számú  határozatot,  amely  Újfehértó  Város  Önkormányzata 
Közbeszerzési Szabályzatát fogadta el, a kihirdetés napján visszavonja.

2./ ezzel egyidejűleg a mellékelt Közbeszerzési  Szabályzatot   j ó v á h a g y j a.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Hatályos: 2010. február  11 -től
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I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA, 

ALAPELVEK

1. A szabályzat célja

Jelen közbeszerzési szabályzat (továbbiakban: szabályzat) célja, hogy a közbeszerzésekről szóló        2003. évi 
CXXIX.  törvény  (továbbiakban:  Kbt.)  6.§  (1)  bekezdésében  foglaltaknak  megfelelően  Újfehértó  Város 
Önkormányzata,  mint  a  Kbt.  22.  §  (1)  bekezdés  d)  pontja  alapján  a  Kbt.  hatálya  alá  tartozó  ajánlatkérő 
(továbbiakban:  ajánlatkérő)  a  Kbt.  végrehajtása  tárgyában  kiadott  jogszabályokkal  összhangban  rögzítse 
Újfehértó  Város  Önkormányzatának  közbeszerzési  eljárásai  előkészítésének,  lefolytatásának,  belső 
ellenőrzésének  felelősségi  rendjét,  a  nevében  eljáró,  illetőleg  az  eljárásba  bevont  személyek,  illetőleg 
szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, ezen belül különösen az eljárás 
során hozott döntésekért felelős személy(eke)t, illetőleg testületeket.

2. A szabályzat hatálya

A szabályzat  hatálya  kiterjed minden olyan,  a  Kbt.  hatálya alá  tartozó,  – a  közbeszerzés  tárgyát  képező és 
kivételi  körbe  nem  tartozó  –  árubeszerzés,  építési  beruházás,  építési  koncesszió,  valamint  szolgáltatás  és 
szolgáltatási koncesszió megrendelésére (továbbiakban: közbeszerzés), ahol  Újfehértó Város Önkormányzata jár 
el  ajánlatkérőként  és  a  közbeszerzés  értéke  a  közbeszerzés  megkezdésekor  eléri  vagy  meghaladja  a 
közbeszerzési értékhatárokat. 

Ezeken felül a szabályzat hatálya szintén kiterjed a fentiek körébe nem tartozó azon beszerzésekre, melyekre a 
Újfehértó Város Önkormányzata a közbeszerzés szabályait önkéntesen alkalmazza.

3. Alapelvek

A közbeszerzési eljárásban – ideértve a szerződés megkötését is – az ajánlatkérő köteles 
biztosítani, az ajánlattevő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát.

A verseny tisztaságának és nyilvánosságának erősítése érdekében az ajánlatkérő és az ajánlattevő(k) átláthatósági 
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megállapodást köthetnek egymással. 

Az  ajánlatkérőnek  esélyegyenlőséget  és  egyenlő  bánásmódot  kell  biztosítania  az 
ajánlattevők számára.

Az Európai Unióban letelepedett ajánlattevők és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást 
kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevők és 
a  nem  közösségi  áruk  számára  nemzeti  elbánást  a  közbeszerzési  eljárásban  a  Magyar 
Köztársaságnak és  az Európai  Közösségnek a  közbeszerzések terén fennálló  nemzetközi 
kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani.

Az  ajánlatkérőnek  beszerzése  megvalósítása  során  törekednie  kell  a  környezetvédelmi 
szempontok figyelembevételére. 

II. A KÖZBESZERZÉSEK TÁRGYAI, CSOPORTOSÍTÁSA
A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE, ÉRTÉKHATÁROK

1. A közbeszerzések tárgyai

A közbeszerzés  tárgya  lehet  árubeszerzés,  építési  beruházás,  építési  koncesszió,  szolgáltatás  megrendelése, 
szolgáltatási koncesszió.
Ha a kötendő szerződés több különböző típusú, egymással szükségszerűen összefüggő tárgyat tartalmaz, akkor a 
szerződést a meghatározó értékű tárgy szerint kell minősíteni.

a) Árubeszerzés
Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának 
vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak – vételi joggal vagy anélkül történő – megszerzése 
az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is.
A  nemzeti  értékhatárokat  elérő  értékű  közbeszerzések  (egyszerű  közbeszerzési  eljárás)  vonatkozásában 
árubeszerzésnek  minősül  –  az  előzőeken  túl  –  az  ingatlan  tulajdonjogának  vagy  használatára,  illetőleg 
hasznosítására vonatkozó jognak – vételi joggal vagy anélkül történő – megszerzése is az ajánlatkérő részéről. 

b) Építési beruházás
Az olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka megrendelése                 (és 
átvétele) az ajánlatkérő részéről:
–  A Kbt.  1.  számú  mellékletében  felsorolt  tevékenységek  egyikéhez  kapcsolódó  munka  kivitelezése  vagy 
kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;
– Építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;
–  Az  ajánlatkérő  által  meghatározott  követelményeknek  megfelelő  építmény  bármilyen  eszközzel,  illetőleg 
módon történő kivitelezése.

c) Építési koncesszió
Az olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási
jogának meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással
együtt.

d) Szolgáltatás megrendelése
Az szolgáltatás  megrendelése  –  árubeszerzésnek  és  építési  beruházásnak  nem minősülő – olyan  visszterhes 
szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről.
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2. A közbeszerzések csoportosítása

Ajánlatkérő közbeszerzései az alábbi csoportokba sorolhatóak:

• Közösségi  értékhatárt  elérő  vagy  meghaladó  érékű  közbeszerzés  (a  továbbiakban:  közösségi 
közbeszerzés).

• Nemzeti  értékhatárt  elérő  vagy  meghaladó  értékű  közbeszerzés  (a  továbbiakban:  egyszerű 
közbeszerzés).

3. A közbeszerzés értéke
A beszerzés értékén a beszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetve kínált                      – 
általános  forgalmi  adó  nélkül  számított –  legmagasabb  összegű  teljes  ellenszolgáltatást  kell  érteni,  (a 
továbbiakban: becsült érték) tekintettel a Kbt. 35.§-40. §, 245.§-iban foglaltakra is.

A becsült  érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések, építési  beruházások vagy szolgáltatások értékét 
egybe kell számítani, amelyek

• beszerzésére  egy  költségvetési  évben  vagy  tizenkét  hónap  alatt  kerül  sor  (kivéve  a  több  év  alatt 
megvalósuló építési beruházás esetét), és

• beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá
• rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg.

Ha a becsült érték kiszámításakor az előző pontban foglaltakat nem vették figyelembe,                            a  
közbeszerzésnek  a  költségvetési  évben  vagy  az  adott  tizenkét  hónapban  még  beszerzendő  tárgyaira-  azok 
értékétől függetlenül- csak a megfelelő közbeszerzési eljárás alapján lehet szerződést kötni. Amennyiben azonos 
tárgyú beszerzésre egyidejűleg, vagy egy költségvetési éven belül részekre bontva kerül sor, és a részek együttes 
becsült értéke eléri a Kbt.-ben megjelölt értékhatárokat, abban az esetben e Szabályzat rendelkezéseit az ilyen 
részekre bontott, bármilyen alacsony értékű beszerzésekre is alkalmazni kell.

4. Közbeszerzési értékhatárok
A közbeszerzési értékhatárokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

III. ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

A Kbt. 5.§-a alapján az ajánlatkérő  a költségvetési év elején, legkésőbb április 15. napjáig éves összesített 
közbeszerzési  tervet  (a  továbbiakban:  közbeszerzési  terv)  köteles  készíteni  az  adott  évre  tervezett 
közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A megőrzési idő 
meghosszabbításáról a jegyző jogosult határozni. A közbeszerzési terv nyilvános. 

A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérőnek a Közbeszerzések Tanácsa 
honlapján, és saját honlapján is - a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétől számított öt 
munkanapon belül  -  közzé kell  tennie.  Ajánlatkérő  a  közbeszerzési  tervet,  valamint  annak  módosítását  –  a 
kötelező közzétételt követően- a helyben szokásos módon is közzéteheti. A közbeszerzési tervnek a honlapon a 
tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.

A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet 
a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után 
az  abban  megadott  közbeszerzésre  vonatkozó  eljárás  lefolytatásának  kötelezettségét.  Az 
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ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben 
foglaltakhoz képest  módosított  közbeszerzésre  vonatkozó  eljárást  is  lefolytathatja,  ha  az 
általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. 
Ezekben az esetekben a közbeszerzési  tervet módosítani  kell  az ilyen igény vagy egyéb 
változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

Az  ajánlatkérő  köteles  a  Közbeszerzések  Tanácsa  vagy  az  illetékes  ellenőrző  szervek 
kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

A közbeszerzési terv jóváhagyását a Képviselő-testület végzi.

A  közbeszerzési  terv  elkészítéséről,  módosításáról,  megőrzéséről,  nyilvánosságának  biztosításáról, 
közzétételéről, és megküldéséről a jegyző gondoskodik.

IV. ELŐZETES ÖSSZESÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

A Kbt.  42.§-a  alapján  az  ajánlatkérő  –  a  költségvetési  év  kezdetét  követően  –  előzetes 
összesített  tájékoztatót  készíthet az adott  évre,  illetőleg az elkövetkező legfeljebb tizenkét 
hónapra tervezett

• összes  (a  kivételi  körbe  nem  tartozó  és  a  közösségi  értékhatárokat  elérő  vagy 
meghaladó  értékű)  árubeszerzéseiről,  ha  annak  becsült  összértéke  eléri  vagy 
meghaladja a Kbt. 30. § szerinti értékhatárt,

• 3. melléklet szerinti összes (a kivételi körbe nem tartozó és a közösségi értékhatárokat 
elérő  vagy  meghaladó  értékű)  szolgáltatás  megrendeléséről,  ha  annak  becsült 
összértéke eléri vagy meghaladja a Kbt. 32. § szerinti értékhatárt.

• építési beruházás lényeges jellemzőiről, feltételeiről, ha az építési beruházás becsült 
értéke eléri vagy meghaladja az építési beruházásra irányadó közösségi értékhatárt. 
Ha az ajánlatkérő tájékoztatót készít, azt a tervezett építési beruházás megvalósítására 
vonatkozó döntést követően kell elkészíteni.

Az előzetes összesített tájékoztatót a közbeszerzés különböző tárgyairól együttesen és külön-külön is el lehet 
készíteni.

Az ajánlatkérő az előzetes összesített tájékoztatót külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetmény 
útján  teheti  közzé.  Az  előzetes  összesített  tájékoztatót  az  ajánlatkérőnek  a  honlapján  közzé  kell  tennie.  A 
hirdetmény  honlapon  történő  közzétételére  a  hirdetménynek  az  Európai  Közösségek  Hivatalos  Kiadványai 
Hivatala részére elektronikus úton történő feladását követően kerülhet sor.

Az előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetmény közzététele nem vonja maga után az abban megadott 
közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

Az előzetes összesített tájékoztató jóváhagyását a Képviselő-testület végzi.

Az előzetes összesített tájékoztató elkészítéséről és közzétételéről a jegyző gondoskodik.

V. ÉVES STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS

Az  ajánlatkérő  az  éves  beszerzéseiről  külön  jogszabályban  meghatározott  minta  szerint  éves  statisztikai 
összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell megküldenie a 
Közbeszerzések Tanácsának.

57



Az éves statisztikai összegezést az ajánlatkérőnek a honlapján közzé kell tennie. 

Az összegezés elkészítéséről, közzétételéről, és megküldéséről a jegyző gondoskodik 

VI. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK
SZERVEZETI SZABÁLYAI, FELELŐSSÉGI RENDJE

1. A közbeszerzési eljárások előkészítése

A  közbeszerzési  eljárás  minden  szakaszában  (előkészítés,  ajánlati-bírálati  szakasz)  érvényesülni  kell  a 
közbeszerzés  tárgya  szerinti,  közbeszerzési,  jogi,  pénzügyi  szakértelemnek,  így  az  eljárásban  az  ilyen 
szakértelemmel rendelkező személyeket, szervezeteket kell bevonni.  (Kbt. 8. § (1) bekezdése).          Ezért 
ajánlatkérő a közbeszerzés előkészítésére és az ajánlatok elbírálására minimum 3 tagú Bíráló Bizottságot hoz 
létre 

A bíráló bizottsági tagok kiválasztásáról, és megbízásáról a Polgármester gondoskodik. 

A Bíráló Bizottság szavazati joggal rendelkező állandó tagja:
• A Pénzügyi Bizottság Elnöke

A Bíráló Bizottság szavazati joggal rendelkező tagjai lehetnek:
• A Polgármesteri Hivatal közbeszerzési, jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselője, 
• Közbeszerzési, jogi szakértelemmel rendelkező külső szakértő, lebonyolító,
• A Polgármesteri Hivatal közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező köztisztviselője,
• A közbeszerzés tárgya szerinti külső szakértő.

A Bíráló Bizottság elnöke a Pénzügyi Bizottság elnöke. . 

A  Polgármester  az  eljárás  előkészítése  céljából  a  Bíráló  Bizottságot  a  tárgy,  a  hely  és  az  idő  pontos 
megjelölésével összehívja. 

A bizottsági tagok írásban kötelesek nyilatkozni arról, hogy velük szemben nem állnak fenn a Kbt. 10. §-ában 
meghatározott összeférhetetlenség. Akinek a személyére nézve összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy keletkezett, 
köteles azt bejelenteni, és az eljárásban való részvételét azonnal megszüntetni. 

A Bíráló Bizottság gondoskodik az eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzéséről, így különösen 
az  adott  közbeszerzéssel  kapcsolatos  helyzet  -,  piacfelmérést  végezni,  és  a  közbeszerzés  becsült  értékét 
meghatározni.

Az előkészítő ülésen a Bíráló Bizottság javaslatot tesz:

• a közbeszerzés tárgyára, mennyiségére,
• az eljárás fajtájára,
• a kizáró okokra,
• a pénzügyi-gazdasági, műszaki-szakmai alkalmassági követelményekre, 
• a bírálati szempontokra, összességében legelőnyösebb bírálati szempont esetén a részszempontokra, a 

részszempontokhoz tartozó súlyszámokra,
• az  ajánlati/részvételi  dokumentáció  megvásárlására  vonatkozó  kötelezésre,  és  az  ajánlati/részvételi 

dokumentáció ellenértékére,
• az ajánlati biztosíték mértékére
• a meghívásos eljárásnál a keretszámra, valamint az alkalmas részvételre jelentkezők rangsorolásának 

módjára,
• a tárgyalásos eljárásnál a tárgyalási fordulók számára, és a tárgyalás szabályaira.
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A Bizottság egyszerű szótöbbséggel  hozza meg javaslatát.  Minden tagjának jelenléte  nem 
feltétele a javaslat érvényességének.
Az előkészítő ülésről jegyzőkönyv készül, melynek mellékletét képezi a jelenléti ív. 

2. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyek

Ha a  közbeszerzés  tárgya,  sajátossága,  nagyságrendje,  bonyolultsága  különleges  szakértelmet  igényel,  vagy 
fokozott felelősséggel jár, a polgármester a közbeszerzés lebonyolítására, illetve az abban való részvételre külső 
személyt/szervezetet (pl. hivatalos közbeszerzési tanácsadót) kérhet fel.           

A közösségi  értékhatárt  elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés (második rész)  esetében a közbeszerzési 
eljárásba az ajánlatkérő – kivéve a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezetet – a 
Közbeszerzések  Tanácsa  által  vezetett  névjegyzékben  szereplő,  hivatalos  közbeszerzési  tanácsadót  köteles 
bevonni.  Az  Európai  Unióból  származó  forrásból  támogatott  közbeszerzések  esetében  az  ajánlatkérő  a 
közbeszerzési  eljárásba  független  hivatalos  közbeszerzési  tanácsadót  köteles  bevonni,  egyéb  esetekben  az 
ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló hivatalos közbeszerzési tanácsadó is bevonható.

A  hivatalos  közbeszerzési  tanácsadó  a  közbeszerzési  eljárás  előkészítése  és  lefolytatása  során  köteles  a 
közbeszerzési szakértelmet biztosítani. Az ajánlatkérő a hivatalos közbeszerzési tanácsadót különösen a felhívás 
és  a  dokumentáció  elkészítésébe  köteles  bevonni.  A hivatalos  közbeszerzési  tanácsadó  köteles  a  hivatalos 
közbeszerzési tanácsadás körébe eső feladatok teljesítésében személyesen részt venni. A hivatalos közbeszerzési 
tanácsadót  tevékenységéért  ellenszolgáltatás  illeti  meg.  A  független  hivatalos  közbeszerzési  tanácsadó  a 
tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Ptk. szabályai szerint felel.

Az ajánlatkérő nevében eljáró illetve az eljárásba bevonni kívánt személy, vagy szervezetek írásban kötelesek 
nyilatkozni arról, hogy velük szemben nem állnak fenn a Kbt. 10. §-ában meghatározott összeférhetetlenség. 
Akinek a személyére nézve összeférhetetlenségi  ok áll  fenn,  vagy keletkezett,  köteles azt  bejelenteni,  és  az 
eljárásban való részvételét azonnal megszüntetni. 

3. Az eljárás megindítása

A közbeszerzési eljárás ajánlati (ajánlattételi)/részvételi felhívás közzétételével indul, a felhívást az ajánlatkérő 
hirdetmény útján köteles közzétenni.  Ha ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy 
fog benyújtani, a felhívást közzéteheti, de fel kell hívni az ajánlattevők figyelmét erre a körülményre

Az eljárást megindító hirdetmény végleges szövegét a Képviselő-testület hagyja jóvá. 

Az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét a Képviselő-testület nevében a polgármester 
ellenjegyzésével igazolja. Az eljárást megindító hirdetményt nem lehet ellenjegyezni, ha az 
sérti  a  közbeszerzésre,  illetőleg  a  közbeszerzési  eljárásra  vonatkozó  jogszabályokat.  Az 
eljárást  megindító hirdetmény ellenjegyzése nélkül  a közbeszerzési  eljárás nem indítható 
meg.

4. A közbeszerzési eljárás lefolytatása
A lebonyolító,  a  bevont  külső szakértő,  ennek hiányában a hivatal  közbeszerzési  ügyintézőjének  feladatai  a 
közbeszerzési eljárás lefolytatása során: 

• Gondoskodik a hirdetmények és dokumentációk összeállításáról;

• Gondoskodik a hirdetmények és dokumentáció határidőben történő megküldéséről;

• Gondoskodik a kiegészítő tájékoztató (konzultáció, helyszíni szemle) biztosításáról, megtartásáról. A 

kiegészítő tájékoztatást igénylő, illetve a konzultáción elhangzó kérdésekre adandó válaszokat írásban 

rögzíti és az ajánlattevők, részvételre jelentkezők részére megküldi;
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• Szükség esetén javaslatot tesz a határidő meghosszabbítására, elkészíti és megküldi az ajánlattevőknek 

az ezzel kapcsolatos értesítést;

• Szükség esetén javaslatot tesz a felhívás visszavonására, elkészíti és megküldi az ajánlattevőknek az 

erről  szóló tájékoztatást,  elkészíti  az  ezzel  kapcsolatos  hirdetményt  és  megküldi  a  Közbeszerzésiek 

Tanácsának;

• Bontási eljárást lefolytatja;

• Hiánypótlásra szólít fel;

• Az eljárás eredményére vonatkozó írásbeli összegzést elkészíti;

• Az érvényes ajánlatot tevő kérésére tájékoztatást ad a nyertes ajánlat jellemzőiről és a kérést benyújtó 

ajánlattevő által benyújtott ajánlathoz viszonyított előnyeiről;

• Az eredményhirdetést lefolytatja;

• Az  eljárás  eredményéről,  eredménytelenségéről  szóló  hirdetményt  elkészíti,  határidőben  történő 

megküldéséről gondoskodik a Közbeszerzések Tanácsa részére,

• Szükség esetén javaslatot tesz az eredményhirdetés elhalasztására;

• Gondoskodik a dokumentáció ellenértékének visszautalásáról a Kbt-ben meghatározott esetben;

• Gondoskodik a Kbt. szerinti előírt jegyzőkönyvek elkészítéséről, 

• Megtesz minden, a közbeszerzési eljárás lefolytatása során szükséges – fentiekben nem részletezett – 

cselekményt, intézkedést, amellyel az ajánlatkérő megbízza.

Ezen feladatok ellátásáról a polgármester és a jegyző gondoskodik.

Tárgyalásos  eljárás  során,  illetve  ha  az  ajánlatkérő  egyszerű  eljárás  tárgyalásos  formája  mellett  döntött,  a 
tárgyalást a Bíráló Bizottság folytatja le. A tárgyalásról készített  jegyzőkönyvet az ajánlattevők is aláírják. A 
jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív.

Versenypárbeszéd alkalmazása esetén a párbeszédet a Bíráló Bizottság folytatja le.

5. Az ajánlatok/részvételi jelentkezések elbírálása
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések elbírálását a Bíráló Bizottság végzi, melynek során írásbeli szakvéleményt 
és döntési javaslatot készít a döntést meghozó Képviselő-testület számára.

A Bíráló Bizottsági ülést a Polgármester hívja össze.

A Bíráló Bizottság a bizottsági ülés során:
• megvizsgálja az ajánlatok/részvételi jelentkezések ajánlati (ajánlattételi)/részvételi felhívásban, egyéb 

dokumentációban és jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelőségét, 
• áttekinti, hogy mely ajánlat/részvételi jelentkezés érvénytelen, 
• ellenőrzi, hogy van-e olyan ajánlattevő/részvételre jelentkező akit ki kell zárni az eljárásból.

A Bíráló Bizottság köteles az előre meghatározott bírálati szempontok alapján elvégezni a bírálatot.

A  Bíráló  Bizottság  a  beérkezett  ajánlatokról  az  ajánlati  felhívásban  meghatározott 
szempontrendszer szerint írásos szakvéleményt és döntési javaslatot készít.
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A Bíráló Bizottsági ülésről jegyzőkönyv készül, melyhez csatolni kell az indoklással ellátott bírálati lapokat és a 
jelenléti ívet.

6. Döntéshozatal a közbeszerzési eljárásban

Az adott közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára a Képviselő- testület jogosult.

Döntését az előterjesztett javaslat elfogadásával, módosításával, újratárgyalásával határozat formájában hozza.

7. Eredményhirdetés, az eredmény közzététele
Az  eredményt a  lebonyolító, a bevont külső szakértő, ennek hiányában a hivatal közbeszerzési ügyintézője  a 
Kbt-ben előírt  időpontban hirdeti  ki.  Az eljárás  eredményének kihirdetéséről  jegyzőkönyvet kell  felvenni. A 
jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív.

Az  eredményhirdetés  során  az  ajánlatkérő  köteles  ismertetni  az  írásbeli  összegezésben 
foglalt adatokat. A Kbt. 92. §  c)  pontja szerinti eredménytelenségi esetben az ajánlatkérő 
köteles  tájékoztatást  adni  a  közbeszerzésre  tervezett  anyagi  fedezet  összegéről,  továbbá 
adott esetben arról, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra.

Az írásbeli  összegezést  az  eredményhirdetésen jelen levő ajánlattevőknek át  kell  adni,  a 
távol  levő  ajánlattevőknek  pedig  az  eredményhirdetés  napján,  az  eredményhirdetést 
követően  haladéktalanul  elektronikus  úton,  a  Kbt.  harmadik  része  szerinti  eljárásokban 
telefaxon  vagy  elektronikus  úton  kell  megküldeni.  A  Kbt.  harmadik  része  szerinti 
eljárásokban, ha az ajánlattevő nem adta meg elektronikus levélcímét vagy telefaxon való 
elérhetőségét, részére az írásbeli összegezést az eredményhirdetés napján postai úton kell 
feladni.
     
Az eredményhirdetésen az ajánlatkérő felhívja a nyertes ajánlattevőt a Kbt. 63. § (2) és (3) bekezdése szerinti 
igazolások nyolc napon belül történő benyújtására. Ha a nyertes ajánlattevő az eredményhirdetésen nincs jelen, 
az ajánlatkérő az igazolások benyújtására az eredményhirdetést követően haladéktalanul, elektronikus úton, a 
Kbt.  harmadik  része  szerinti  eljárásokban  elektronikus  úton  és  egyidejűleg  faxon  szólítja  fel.  Az 
eredményhirdetésen részt nem vett nyertes ajánlattevő az igazolás határidőben történő be nem nyújtása esetén 
nem hivatkozhat arra, hogy az eredményhirdetésen nem vett részt.

8. Előzetes vitarendezés

• Ha  az  ajánlattevő  nem  ért  egyet  az  írásbeli  összegezésben  foglalt  valamely  megállapítással,  az 
eredményhirdetést követő öt napon belül köteles - kérelem benyújtásával - az ajánlatkérőhöz fordulni 
jogorvoslatért.  Az ajánlattevőnek az ajánlatkérőhöz benyújtott  kérelmében (a továbbiakban: előzetes 
vitarendezési kérelem) meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vitatott pontját, javaslatát, észrevételét, 
valamint az álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket, illetőleg az azt alátámasztó dokumentumokra 
hivatkoznia  kell.  Amennyiben  valamely  ajánlattevő  előzetes  vitarendezési  kérelmet  nyújtott  be,  az 
ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a válaszának megküldését követő tizedik napig nem kötheti meg a 
szerződést. 

• Az írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás névírást, szám- vagy számítási hibát 
vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított 
írásbeli  összegezést  az  ajánlatkérő  legkésőbb  az  eredményhirdetést  követő  öt  napon  belül  köteles 
egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek. 

• Az ajánlatkérő  az  eredményhirdetéstől  számított  tizedik  napig egy alkalommal  jogosult  az  írásbeli 
összegezést módosítani és szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, ha az 
eredményhirdetést követően észleli, hogy a kihirdetett eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt 
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és a módosítás a törvénysértést orvosolja.                        Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést 
köteles elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni. 

• Az ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő kérésére köteles tájékoztatást adni a nyertes ajánlat 
jellemzőiről  és  az  általa  tett  ajánlathoz  viszonyított  előnyeiről  a  kérés  kézhezvételétől  számított  öt 
munkanapon belül, figyelembe véve a nyertes ajánlattevő üzleti titokhoz fűződő érdekeit is.

• Az  ajánlatkérőnek  az  eljárás  eredményéről  vagy  eredménytelenségéről  szóló  tájékoztatót  külön 
jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetmény útján kell közzétennie.  

9. Szerződéskötés

Az eredményes  közbeszerzési  eljárás  alapján  a  Képviselő-testület szerződést  köt  a  Kbt.  99.  §-a  szerint. A 
szerződés aláírására a polgármester a jegyző ellenjegyzésével jogosult.

Ha  az  ajánlatkérő  lehetővé  tette  a  közbeszerzés  egy  részére  történő  ajánlattételt,  a  részek  tekintetében 
nyertesekkel kell szerződést kötni.
Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy

• az eljárás nyertesének visszalépése vagy
• az  eljárás  nyertesének  a  kizáró  okok  alá nem  tartozásával  kapcsolatos  hamis 

nyilatkozata  vagy  ezen  kizáró  okokkal  kapcsolatos  igazolás(ok)  benyújtásának 
elmulasztása  esetében               az  ajánlatok  értékelése  során  a  következő 
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a 
szerződést.

Az ajánlatkérő csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, 
ha  az  eredményhirdetést  követően  –  általa  előre  nem  látható  és  elháríthatatlan  ok 
következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére 
nem képes.

A megkötött  szerződés  nyilvános,  annak  tartalma  közérdekű  adatnak  minősül.  Ajánlatkérő  a  közbeszerzési 
eljárás alapján megkötött szerződést Közbeszerzések Tanácsa honlapján, és a saját honlapján is a megkötését 
követően  haladéktalanul  köteles  közzétenni.  A  szerződésnek  a  honlapon  a  teljesítéstől  számított  öt  évig 
folyamatosan elérhetőnek kell lennie.

A szerződés teljesítése és esetleges módosítása a Kbt. 303.§ - 306.§- nak betartásával lehetséges.                      A 
teljesítéséről és az esetleges módosításáról tájékoztatót kell megjelentetni.

A szerződés módosítására az ajánlatkérő részéről az eredeti aláíró jogosult. 

A szerződés teljesítésével,  módosításával,  megszüntetésével  kapcsolatos  feltételekre  vonatkozó előírásokra  a 
Kbt., illetve egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

10. Felelősség a közbeszerzési eljárásokban 
A Jegyző felel:

• a közbeszerzési eljárásokban hozott döntések törvényességéért, 
• a közbeszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása során közreműködők munkájáért, 
• összehangolja a közbeszerzések során a hivatal munkáját,
• külső szervek ellenőrzése során a közbeszerzési dokumentáció rendelkezésre bocsátásáért.

A Polgármesteri Hivatal közbeszerzési ügyintézője és az esetlegesen bevont közbeszerzési szakértő felel:
• a Kbt. rendelkezései maradéktalan érvényesüléséért a közbeszerzési eljárásokban,
• a határidők betartásáért és betartásuk folyamatos figyelemmel kíséréséért, 
• a Közbeszerzési Szabályzatban a részére meghatározott feladatok teljesítéséért, 
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• a vele kötött polgári jogi szerződésben foglaltak teljesítéséért,
• a Kbt-vel ellentétes javaslat esetén a döntéshozó felé történő jelzésért, felhívásért. 

A Bíráló Bizottság felel
• a Közbeszerzési Szabályzatban megállapított feladatainak teljesítéséért, a bírálatok szakszerűségéért.

A Polgármester felel:
• a  Közbeszerzési  Szabályzatban  megállapított  feladatainak  pontos  és  maradéktalan  teljesítéséért,  a 

határidők betartásáért.

A Képviselő- testület felel:
• a  Közbeszerzési  Szabályzatban  megállapított  feladatainak  pontos  és  maradéktalan  teljesítéséért,  a 

határidők betartásáért.
• a döntés meghozataláért.

VII. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK BELSŐ ELLENŐRZÉSE

A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése a közvetlen jegyzői irányítású belső 
ellenőr hatáskörébe tartozik.

Az  ellenőrzés  kiterjed  az  eljárások  szabályszerűségére,  az  elbírálás  szempontjainak  kiválasztására,  és  azok 
érvényesítésére, valamint a szerződések megkötésére, módosítására és teljesítésére.

Az ellenőrzésekről készült jelentést a jegyzőnek és az érintett köztisztviselőnek átadja.

VIII. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK DOKUMENTÁLÁSA

Az eljárás során valamennyi dokumentumot írásban kell elkészíteni, és az egyes eljárási cselekményeket a Kbt. 
rendelkezéseinek megfelelően írásban kell rögzíteni. 

A közbeszerzési  eljárás  előkészítésével,  lefolytatásával  és  a  szerződés teljesítésével  kapcsolatban  keletkezett 
összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított 5 évig meg kell 
őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de 
legalább az említett öt évig kell megőrizni. Az iratok megőrzéséről a Jegyző gondoskodik.

Az  ajánlatkérő  köteles  a  Közbeszerzések  Tanácsa  vagy  az  illetékes  ellenőrző,  vagy  más 
illetékes szervek kérésére a közbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megküldeni.

IX. A KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS JOGORVOSLAT
A Közbeszerzési Döntőbizottságnál indított jogorvoslati eljárás során az észrevétel elkészítését              –szakértő 
igénybevétele esetén,  annak közreműködésével – és az iratok határidőben való megküldését a  Polgármester 
végzi. 

A Képviselő-testület dönt a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről, a szerződés megkötésének 
elhalasztásáról a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatának meghozataláig. Az erről szóló értesítésnek 
a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz való megküldéséről a Polgármester gondoskodik. 

A Képviselő-testület  dönt a Közbeszerzési  Döntőbizottságnak az ügy érdemében hozott  határozata keresettel 
történő felülvizsgálata tárgyában. 

X. ELTÉRÉS A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATTÓL
A közbeszerzési eljárás bonyolultságára, összetettségére, az Ajánlatkérő érdekeire tekintettel a Képviselő-testület 
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az  adott  közbeszerzési  eljárásra vonatkozóan jelen Közbeszerzési  Szabályzattól  minősített  többséggel  hozott 
határozatával eltérő, speciális szabályokat állapíthat meg, és ezen egyedi döntések esetén külön rendelkezik a 
határozat végrehajtásának rendjéről.

 
XI. HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen szabályzat 2010. február 11. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően megkezdett 
közbeszerzések  esetében  kell  alkalmazni.  A  jelen  szabályzat  hatálybalépésével  egyidejűleg  a  korábban 
érvényben volt 77/2009. (III.26.) számú határozattal elfogadott szabályzat hatályát veszti.

Az  ajánlatkérő  közbeszerzését  végző  személyek  és  szervezetek  kötelesek  a  vonatkozó 
jogszabályok  és  a  jelen  szabályzat  előírásait  áttanulmányozni,  értelmezni  és  az  azokban 
foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni.

Tóth András                                                                                       dr. Mátyás B. Szabolcs
polgármester                                                                                                   jegyző

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

KÖZBESZERZÉSI ÉRTÉKHATÁROK

1. Közösségi értékhatárok:
2010.  január  1-jétől  2010.  december  31-éig  a  közösségi  eljárásrendben  irányadó  közbeszerzési 
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értékhatárok  a következők:

Árubeszerzés:
• a Kbt.  22.  § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott  ajánlatkérők esetében,  valamint 

akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt.  2. mellékletben szerepel: 133 000 euró; 
melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 34 226 339 forint

• a Kbt. 22. § (1) bekezdésében és (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott összes egyéb 
ajánlatkérő  esetében,  valamint  a  Kbt.  22.  §  (1)  bekezdésének a)  pontjában meghatározott 
ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a 2. mellékletben nem szerepel: 
206 000 euró; melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 53 012 225 forint;

Építési beruházás:
• 5 150 000 euró; melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 1 325 305 627 forint.

Építési koncesszió:
• 5 150 000 euró; melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke: 1 325 305 627 forint.

Szolgáltatás megrendelése:
• a  Kbt.  22.  §  (1)  bekezdésének  a)  pontjában meghatározott  ajánlatkérők  esetében,  ha  a 

szolgáltatás  a  Kbt.  3.  mellékletben  szerepel,  kivéve  a  8.  csoportba  tartozó  kutatási  és 
fejlesztési  szolgáltatásokat  és  az  5.  csoportba  tartozó  7524,  7525,  7526  számú  távközlési 
szolgáltatásokat: 133 000 euró; melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke:  34 226 339 
forint

• a  Kbt.  22.  §  (1)  bekezdésében meghatározott  összes  egyéb  ajánlatkérő  esetében,  ha  a 
szolgáltatás  a  Kbt.  3.  mellékletben  szerepel,  kivéve  a  8.  csoportba  tartozó  kutatási  és 
fejlesztési  szolgáltatásokat  és  az  5.  csoportba  tartozó  7524,  7525,  7526  számú  távközlési 
szolgáltatásokat: 206 000 euró; melynek nemzeti pénznemben kifejezett értéke:  53 012 225 
forint;

• a Kbt. 3.  mellékletben a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és az 5. 
csoportba  tartozó  7524,  7525,  7526  számú  távközlési  szolgáltatások,  valamint  a  Kbt.  4. 
melléklet  szerinti  szolgáltatások  esetében:  206  000  euró; melynek  nemzeti  pénznemben 
kifejezett értéke: 53 012 225 forint;

• a  Kbt.  22.  §  (2)  bekezdésének  a)  pontjában említett  szolgáltatás,  valamint  b)  pontjában 
meghatározott ajánlatkérők esetében: 206 000 euró;  melynek nemzeti pénznemben kifejezett 
értéke: 53 012 225 forint;

2. Nemzeti értékhatárok:
Nemzeti  értékhatárok  az  új  egyszerű;  közbeszerzési  eljárásrendben  2010.  január  1-jétől  2010. 
december 31-éig a következők:

• árubeszerzés esetében: 8 millió forint;
• építési beruházás esetében: 15 millió forint;
• építési koncesszió esetében: 100 millió forint;
• szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint;
• szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint

5. napirendi pont megtárgyalása
5./ Előterjesztés Újfehértói SZOSZOK 2010. évi költségvetésének jóváhagyására
     (Írásbeli előterjesztés)
     (Száma: 34-30/2010. 
     Előadó  :   Tóth András polgármester
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Tóth András
Tájékoztatásul  megkapták  a  képviselők  azt  a  munkaanyagot,  amire  hivatkozunk  az 
előterjesztésben, de nem kell, hogy elfogadásra kerüljön, magyarázza a költségvetést, tehát ez 
egy tervezési  anyag, gyakorlatilag kibontja,  hogy milyen filozófia alapján tett  javaslatot  a 
SZOSZOK a költségvetésének az elfogadására, tehát ez csak tájékoztatásul osztottuk ki azért 
mert  hivatkozunk  az  előterjesztésben.  A  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  és  egyhangúlag 
támogatta  az  elfogadását.  Van-e  kérdés,  észrevétel,  vélemény?  Ha nincs  a  napirendi  pont 
vitáját lezárom. Ki az, aki támogatja a határozat-terveztet? 

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 14 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül (2 nem szavazóval) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2010. (II. 10.) számú 

h a t á r o z a t a

az Újfehértó SZOSZOK 2010. évi költségvetésének jóváhagyására

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1.  a  Dél-Nyírségi  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi  Társulás  Újfehértói  Szociális 
Szolgáltató  Központ  2010.  évi  költségvetését  az  1.  számú  mellékletben  meghatározott 
tartalommal, 196.312 eFt bevételi és kiadási főösszeggel  j ó v á h a g y j a. 

2. A 2010. január 01-től az engedélyezett létszámot 31 főben hagyja jóvá.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Melléklet a …./2010. (…..). Számú határozat-tervezethez

Cím neve, száma Újfehértó Szociális Szolgáltató Központ önállóan gazdálkodó 
intézmény  

Alcím neve, száma  

Intézmény összesen
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Előirányzat-csoport Kiemelt 
előirányzat

száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 
megnevezése

2009. évi 
módosított 
előirányzat

2010. évi 
tervadat

 
1 2 3 4 6

  Bevételek   
1  Intézményi működési bevételek 62 840
 1 Hatósági jögkörhöz köthető működési bevétel   
 2 Egyéb saját bevétel 44 840
 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 18 000
 4 Hozam- és kamatbevételek   
 5 Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről   
3  Felhalmozási és tőkejellegű bevételek   
5  Támogatásértékű bevételek 8 000
 1 Működési célú támogatásértékű bevétel 8 000
 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel   
7  Pénzforgalom nélküli bevételek 0  
 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele   
 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele   
8  Intézményfinanszírozás 160 556
  BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 231 396
     

  Kiadások   
9  Működési kiadások 230 829
 1 Személyi  juttatások 48 800
 2 Munkaadókat terhelő járulékok 13 613
 3 Dologi  kiadások 166 102
 4 Egyéb folyó kiadások 549
 5 Pénzmaradvány átadás 1 765  
 6 Támogatásértékű működési kiadás   
 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre   
 8 Garancia és keztességvállalásból származó kifizetés   
 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások   
 10 Ellátottak pénzbeli juttatása   
 11 Átfutó függő, kiegyenlítő kiadások   
 12 Kamatkiadások   

10  Felhalmozási célú kiadások 567  
 1 Felújítás   
 2 Intézményi beruházási kiadások 567  
 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások   
  KIADÁSOK ÖSSZESEN: 231 396

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ 
(fő)   31

6. napirendi pont megtárgyalása
6./ Előterjesztés Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ térítési díjairól 
     (Írásbeli előterjesztés)
     (Száma: 34-15/2010. 
     Előadó  :   Tóth András polgármester

Tóth András
Itt egy jogszabályváltozás tette szükségessé a határozat elfogadását, korábban a határozatunk 
hivatkozott  a  szociális  törvényre  és  a  szociális  törvényből  a  hivatkozott  rendelkezések 
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kikerültek  ezért  már  nem  hivatkozhatunk  erre  a  nem  létező  rendelkezésre,  gyakorlatilag 
érdemben nem javasolunk változást a korábban elfogadott térítési díjakra vonatkozóan, annyi, 
hogy az ellátottak részéről egy szűk körben igény jelentkezett emeltszintű szolgáltatásra, erre 
teszünk pótlólag javaslatot  egy sokkal magasabb összegű térítési díj  meghatározására, ami 
jövedelem független lenne. A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az elfogadását. Van-
e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pontot lezárom. Ki az, aki támogatja a 
határozat-tervezetet? 

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 16 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2010. (II. 10.) számú 

h a t á r o z a t a

Az Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ  térítési díjai

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati  Kistérségi Társulás fenntartásában működő  Dél-
Nyírségi  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi  Társulás  Újfehértói  Szociális  Szolgáltató 
Központ (székhely: 4244. Kodály Z. u. 39.) által biztosított szakfeladatok térítési díjaival a 
melléklet szerint egyetért.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Melléklet a 12/2010.(II. 10. számú határozathoz

Az Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ  térítési díjai

Szociális étkeztetés

1./  a.)  Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén,  ha az egy főre eső jövedelem az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének a 150%-át nem haladja meg: 

                                          144+ÁFA -ft /nap

     b.) Lakáson történő étkeztetés esetén, ha az egy főre eső jövedelem az öregségi  nyugdíj 
legkisebb összegének a 150%-át nem haladja meg:

                                           288+ÁFA -ft/nap   

2./   a.)  Helyszínen fogyasztás, elvitel  esetén,  ha az egy főre eső jövedelem az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének a 150%-a és 300%-a között van:

                                             200+ÁFA -ft /nap

     b.)  Lakáson történő étkeztetés esetén, ha az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj 
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legkisebb összegének 150%-a és 300%-a között van:
344+ÁFA -ft/nap

3./  a.)   Helyszínen fogyasztás, elvitel  esetén,  ha az egy főre eső jövedelem az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 300%-át meghaladja:

240+ÁFA -ft /nap:    

    b)  Lakáson történő étkeztetés esetén, ha egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 300%-át  meghaladja: 

 384+ÁFA -ft/nap

4./ a) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén emelt szintű  étkezés      400+ÁFA ft/nap
    b) Lakáson történő étkeztetés esetén emelt szintű  étkezés          544+ÁFA Ft/nap

Időskorúak Gondozóháza: (térítési díj ÁFA mentes)                       2.200.-ft/nap
                                                                                                             66.000.-ft/hó

Napi nyersanyag norma 920.-Ft/ nap + ÁFAReggeli : 170.- Ft / nap + ÁFA
Ebéd : 450.- Ft / nap + ÁFA
Vacsora : 300.- Ft / nap + ÁFA

Házi segítségnyújtás:

- megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg a 
gondozási óradíj:                                                                  200.-ft/óra

- megállapított egy főre eső jövedelem nyugdíjminimum 150%-át meghaladja a 
Gondozási óradíj:                                                                            250.-ft/óra

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja (készülékenként):    300.-Ft/ hó

Idősek Klubja

Nappali ellátás intézményi térítési díja (térítési díj ÁFA mentes):
a.) csak napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, étkezés igénybevétele nélkül:20.-ft/nap
b.) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők esetén: 250.-ft/nap

Szenvedélybetegek nappali ellátása (térítési díj ÁFA mentes):

a.) csak napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, étkezés igénybevétele nélkül:20.-ft/nap
b.) a napközbeni tartózkodást és ott étkezést igénybe vevők esetén: 250.-ft/nap

A térítési díjat 2010. március 01. napi hatállyal kell alkalmazni.

7. napirendi pont megtárgyalása
7./ Előterjesztés Újfehértour Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának 
      módosításáról és a Kft. működésével kapcsolatos egyéb döntésekről
     (Írásbeli előterjesztés)
     (Száma: 34-26/2010. 
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     Előadó  :   Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli  kiegészítésem nincs.  A Pénzügyi  és  az Ügyrendi  Bizottság tárgyalta,  mind három 
határozat-tervezetet  mind a két bizottság egyhangúlag támogatja.  Van-e kérdés, észrevétel, 
vélemény? 

Nagy Sándor
Tisztelt képviselő-testület!
Szeretném bejeleni, hogy tekintettel az előző napirendekben kialakult helyzetre, nem kívánok 
részt  venni  az  Újfehértour  felszámolásában,  illetve  a  tönkretételében,  ezért  a  korábbi 
hozzájáruló  nyilatkozatomat  visszavonom  és  nem  kívánok  tagja  lenni  a  felügyelő 
bizottságnak. 

Tóth András
Ezt azt jelenti, hogy az 1. számú határozat-tervezetben, a másik két név maradna meg, mivel a 
3 fős bizottságból két fő megválasztásra kerülne, ez esetben amennyiben mind a ketten ott 
vannak,  akkor  működőképes,  egyeztetést  követően  fogok  javaslatot  tenni  a  harmadik 
személyre,  megnevezésére,  megválasztására.  Ez  érdemben  lehetővé  teszi,  hogy  pozitív 
döntést hozzunk a mai nap. Ha nincs egyéb a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki az 
előterjesztéshez  kapcsolódó  1.  számú  határozat-tervezetet,  azzal,  hogy  Nagy  Sándor  Úr 
nyilatkozata hiányában nem kerül megválasztásra a felügyelő bizottságba- elfogadja? 

A képviselő-testület az előterjesztéshez kapcsolódó 1. számú határozat-tervezetet, azzal, hogy 
Nagy Sándor Úr nyilatkozata hiányában nem kerül megválasztásra a felügyelő bizottságba- 
10 igen szavazattal,  1 ellenszavazattal,  5 tartózkodással  elfogadta  és az alábbi  határozatot 
hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2010. (II. 10.) számú 

h a t á r o z a t a

Ujfehértour Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak 
megválasztásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./  Ujfehértour Közlekedési Korlátolt  Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak 
2010. február 11. napjától 2010. december 31. napjáig 

Kovács Sándort (an: Csontos Julianna, lakcíme: 4244. Újfehértó, Böszörményi u. 5.)
Puskás Lászlót (an: Kemecsei Piroska, lakcíme: 4244. Újfehértó, Deák Ferenc u. 22.)

megválasztja.

2./ a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Felelős: polgármester
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Határidő: azonnal

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

A képviselő-testület  az  előterjesztéshez  kapcsolódó  2.  számú  határozat-tervezetet  10  igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül,  6 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2010. (II. 10.) számú 

h a t á r o z a t a

Ujfehértour Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okiratának 
módosításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ az Ujfehértour Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát 2010. február 
11. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

1.1./ Az Alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

14.1/ Ujfehértour Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai: 

Kovács Sándor (an: Csontos Julianna, lakcíme: 4244. Újfehértó, Böszörményi u. 5.)
Puskás László (an: Kemecsei Piroska, lakcíme: 4244. Újfehértó, Deák Ferenc u. 22.)

14.2/ A Felügyelő Bizottsági tagok megbízása 2010. február 11. napjától 2010. december 31. 
napjáig tart, amely megbízást a tagok elfogadnak, egyben kijelentik, hogy velük szemben a 
2006. évi IV. törvényben foglalt kizáró körülmények nem állnak fenn.

2./ felkéri az ügyvezetőt, hogy ezen határozat  1./ pontjában foglalt módosításokat az Alapító 
okiraton vezesse át, és azt egységes szerkezetbe foglalva nyújtsa be törvényes határidőn belül 
a cégbíróság felé bejegyzés végett.

3./ Felhatalmazza a polgármestert a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okirat alapító nevében történő aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Tóth András
Ki az, aki az előterjesztéshez kapcsolódó 3. számú határozat-tervezetet elfogadja? 

A képviselő-testület  az  előterjesztéshez  kapcsolódó  3.  számú  határozat-tervezetet  10  igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
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15/2010. (II. 10.) számú 

h a t á r o z a t a

Ujfehértour Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási szabályzatának 
elfogadásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

a  köztulajdonban  álló  gazdasági  társaságok  takarékosabb  működéséről  szóló  2009.  évi 
CXXII. törvény 5.§. (3) bekezdése alapján, az Ujfehértour Közlekedési Korlátolt Felelősségű 
Társaság Javadalmazási szabályzatát a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Melléklet a 15/2010. (II. 10.) számú határozathoz

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

Újfehértó Város Önkormányzata, mint az Ujfehértour Kft  - (a továbbiakban: Társaság) 
100%-ban tulajdonosa, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről szóló 2009.évi CXXII. törvény 5.§. (3) bekezdése alapján a Társaság vezető 
tisztségviselői, a Felügyelő Bizottság tagjai javadalmazására az alábbi Szabályzatot 
alkotja:

 
1. A Szabályzat hatálya:

1.1. A Szabályzat személyi hatálya:

1.1.1./ Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Társaság
a. Felügyelő Bizottságának elnökére és tagjaira
b. vezető tisztségviselőjére  (ügyvezetője).

1.1.2./ A Társaságnak vezető állású munkavállalója nincs, ezért a szabályzat vezető 
állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmaz.

1.2. A Szabályzat tárgyi hatálya:

1.2.1. / A Szabályzat tárgyi hatálya az alábbi javadalmazási formákra és módokra 
terjed ki.

a. megbízási díj, 
b. tisztelet díj,
c. a megbízási díjon felüli egyéb  járandóság,
d. a megbízási jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások.

1.2.2./  Jelen  Szabályzat  hatálya  nem  terjed  ki  a  jogszabályon  alapuló 
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kötelezettségekre.

2. Javadalmazás módjának főbb elvei:

2.1. Jelen Szabályzat hatálya alá tartó javadalmazási formák és módok szerinti jövedelmek 
és juttatások sem külön-külön, sem pedig együttesen károsan nem befolyásolhatják a 
Társaság gazdálkodását, kiegyensúlyozott működését.

2.2. A javadalmazási formák és módok igazodjanak a tevékenység jellegéhez.
2.3. Egy tevékenységhez,  teljesítményhez,  eredményhez  egy javadalmazási  forma,  mód 

tartozik.
2.4. A javadalmazási módok és formák kialakításában, bevezetésében és változtatásában 

érvényesüljön a fokozatosság elve.
2.5. A javadalmazás módjának főbb elvei egyszerre érvényesüljenek.

3. Javadalmazás mértékének főbb elvei:
3.1. az azonos elbírálás,
3.2. az átláthatóság,
3.3. a Társaságon belüli arányosság,
3.4. a felelősséggel való arányosság,
3.5. a létrehozott, az elért eredménnyel való arányosság,
3.6. a hatékonysággal való arányosság,
3.7. a többlet teljesítménnyel, a többleteredménnyel való arányosság,
3.8. a célhoz, és célértékhez kötött tényleges teljesítménnyel való arányosság,
3.9. a versenytársakhoz viszonyított arányosság,
3.10. a minimálbérhez viszonyított arányosság,
3.11. az inflációval való arányosság,

egyszerre kell, hogy érvényesüljenek.

4. A javadalmazás módja, mértéke, nagysága

4.1. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak javadalmazása
-   A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai részére tiszteletdíj valamint egyéb 
járandóság nem jár.
-   A jogviszony megszűnése esetén juttatás nem jár.

4.2         A Táraság vezető tisztségviselője (Ügyvezető)
a. Az  alapító  külön  határozatban  állapítja  meg  a  társaság  ügyvezetőjének 

megbízási díját.
b. A megbízási jogviszony megszűnése esetén juttatások nem illetik meg.

4.2.1. A vezető tisztségviselőt a megbízási díjon felül a következő egyéb  járandóság 
illeti meg:

a.) Mobiltelefon használat: A Társaság vezető tisztségviselője (Ügyvezetője) korlátlan 
mobiltelefon használatra jogosult. 

b.) Saját gépjármű használata
A Társaság vezető állású tisztségviselője (Ügyvezetője) részére az alapító külön 
határozatban állapítja meg a saját gépkocsi használatának km/hó mértékét, jogosultságát.
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5./    Átmeneti rendelkezések:
5.1./ Hatályba lépés: Jelen szabályzat 2010. február 11. napján lép hatályba.

5.2./ Egyéb rendelkezések:
5.2.1. A Szabályzat hatályba lépését  követő 60 napon belül a Társaság minden vonatkozó 

szabályzatát - jelen szabályzat előírásaival összhangban  - felül kell vizsgálni.
5.2.2.  A Társaság vezető tisztségviselője, felügyelő bizottság elnöke és tagjai javára jelen 

Szabályzatban foglaltaktól eltérni nem lehet.

                                                                                                          Tóth András
                                                                                              polgármester

Záradék: Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 10-én, a 15./2010. 
(II. 10.) számú határozatával a szabályzatot elfogadta.   

8. napirendi pont megtárgyalása
8./ Előterjesztés a Városszépítő Újfehétóiak Egyesületének támogatási kérelméről játszótér 
     építéséhez 
     (Írásbeli előterjesztés)
     (Száma: 34-27/2010. 
     Előadó  :   Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli kiegészítésem nincs. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, az A – tervezetet elvetették, a B 
tervezetet szótöbbséggel támogatta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?

Puskás László
Ha ezt a „B” alternatívát támogatja a képviselő-testület, akkor az mennyiben jelent garanciát 
arra, hogy március 31-ig ténylegesen ki is van fizetve 2 millió forint. 

Tóth András
Nem jelent garanciát. 

Puskás László
Akkor minek a határozat? 

Tóth András
Azt hiszem a bizottsági szakban, meg talán az anyagban is benne van a projekt megvalósítási 
határideje nem március. Ha kötelezettséget vállal a képviselő-testület ez egyfajta garanciát 
nyújt  arra,  hogy előbb-utóbb ki  lesz  fizetve  az  összeg.  Szerintem kevésbé  előbb,  inkább 
utóbb. De garanciát vállal arra a képviselő-testület, hogy a támogatás meg lesz. Tehát nincs 
akadálya annak, hogy úgy, mint ahogy az egyéb támogatásokat ugye amire szintén ígérvénye 
van az egyesületnek, ha megfinanszírozza előzetesen, akkor ugye realizálódni fog a projekt. 
Nem tudok garanciát adni semmire, hogy mikor lesz kifizetve. 

Puskás László
Itt a „B” alternatívában szövegszerűen így szerepel, hogy az opciós díj összege 2 millió forint, 
melynek 2010. március 31-ig történő megfizetése esetén szerez az önkormányzat jogot. Tehát, 
ha nem fizeti meg március 31-ig, akkor nem .. ,. 
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Tóth András
Akkor pontosítsátok

Puskás László
Ez a kérdésem. Akkor most kell bele a dátum, vagy nem? 

Tóth András
Nyilvánvaló, ha ez így marad benne, akkor ha nem tudja kifizetni az önkormányzat, akkor 
okafogyottá válik a döntés április 1-től.  Ha ezt kivesszük belőle a realizálásig a döntés az 
megvan. Tehát akkor van egy módosító indítvány? Arra garanciát ez sem ad, hogy egyáltalán 
meg fog valósulni  a  projekt,  vagy nem.  Arra sincs  semmi garancia,  hogy ha  az összeget 
odaadjuk, akkor meg is fog valósulni és lesz mit megvásárolnunk opciós szerződéssel. Azt 
nem tudtam kezelni egyszerűen, amikor próbáltuk egyeztetni. 

Nagy Sándor
Természetesen  alapvetően  azzal  egyetértek,  hogy  valamilyen  megoldást  találni  kell  a 
helyzetre. Azzal viszont nem értek egyet, hogy ez most került a testület elé és ilyen formában. 
A pályázat benyújtásának pillanatában tudható voltak a játékszabályok, mindenki tudhatta, 
hogy a testület annak idején azért nem nyújtja be, mert az ÁFA miatt hátrányos helyzetbe 
került volna az egyéb szervezetekhez képest. Azért felmerül a pályázónak a felelőssége abból 
a szempontból, hogy miért vállalta be, ha tudta, hogy nem tudja teljesíteni. Ez az egyik része. 
Arra  azért  felhívnám a  figyelmet  és  akkor  mi  van,  ha  az  üzemeltetési  szerződés  lejártát 
követően megvásárolja az önkormányzat ezeket a játékokat, hová fogja tenni? A feje alá? Mit 
fog vele csinálni? Hiszen ezek a játékok másutt ugyanabban a formában nem működtethető. 
Sokkal  elgondolkodtatóbbnak  tartom  azt,  hogy  arra  vállaljon  kötelezettséget  a  pályázó 
megvalósító, hogy inkább azt kérjük tőle, hogy még X évig a jelenlegi helyén biztosítson 
lehetőséget annak a játéknak a működtetésére, mert ahhoz, hogy azt az 5 millió forint értékű- 
akkor nem tudom, hogy mennyit érő játékot egy új helyszínre áttelepítsék, az újabb milliós 
nagyságrendű költségeket fog jelenteni, hiszen ezek a játékok most már nem úgy van, hogy ás 
egy gödröt, beleönt két vödör betont és akkor már működik. Ennek olyan szabványai vannak, 
amit egyszer, ha leraktak, azt nem lehet sértetlenül felvenni onnan és másik helyre vinni. Én 
azt mondom, hogy abban gondolkodjunk inkább, hogy hogy lehet megegyezni a pályázóval 
abban az értelemben, - most direkt nem mondok, nem akarok javaslatot tenni, hogy mennyi 
időszakig,  de legyen.  Ez  is  lehet  egyfajta  megoldás.  Az is  lehet  egyfajta  megoldás,  hogy 
vásárolja  meg  az  üzemeltetési  kötelezettség  lejártát  követően  a  komplett  játszóteret  az 
önkormányzat. De úgy gondolom, hogy ez a fajta, „B” alternatívában a jelenleg futó javaslat a 
legrosszabb  változat  ebből  a  szempontból.  Hiszen  még  egyszer  mondom,  hogy  olyan 
kötelezettséget  vállal  magára  az  önkormányzat,  az  üzemeltetési  kötelezettség  lejártát 
követően, aminek milliós nagyságrendű többletkiadás vonzata lesz, ezeken túlmenően, amik 
itt most jelen pillanatban korrektül le van írva. 

Tóth András
Azért  nem  teljesen.  Szerintem  az  „A”  alternatívától  mindenképpen  jobb,  mert  garanciát 
tartalmaz. Az „A”-ban semmi garancia nincs. A „B” alternatívában az opciónak az a lényege, 
hogy jogot  szerzett  valamire,  és  vagy  élek  vele,  vagy  nem.  Tehát  egyáltalán  nem vállal 
kötelezettséget vele az önkormányzat. Amennyiben kifizetjük a 2millió forintos opciós díjat, 
jogot  szerzünk  arra,  hogy ezekkel  a  feltételekkel  nekünk  lehetőségünk  legyen  azokat  az 
eszközöket 114 ezer forintért megvenni 5-vagy 6 év után. Majd 6 év után eldönti a testület, 
hogy kell-e neki a 114 ezer forintért az a közpark, vagy nem? Mert az opció az erről szól. 
Tehát nem köteles élni, tehát nem kötelezettséget vállal az önkormányzat, hogy meg fogja 
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venni az eszközöket ennyiért, hanem a lehetősége van meg benne. És az akkori testület majd 
el fogja dönteni, hogy ez alapján a szerződés alapján mi lesz. A másik alternatíva pedig – ez 
kicsit zsákutca. Éppen Te kifogásolod Sanyi, a Városszépítő Egyesület meg a város között 
létrejött  szerződést  a  Kisrét  vonatkozásában.  Ez  ugyanolyan  szerződés  lenne,  amit  Te 
javasolsz itt. Megegyezünk és akkor mi van, ha nem úgy fog alakulni? Ott le fogod írni, hogy 
igen, X évig még használni kell. Azért mondom, hogy opció. Tehát nem kötelezettség, hanem 
- lehetőség. Akkor mi legyen a módosító indítványod, mi legyen a tartalma ennek?

Nagy Sándor
Amit  elmondtál  polgármester  Úr,  akkor  meg nincs  értelme itt  hókusz-pókuszolni  vele.  Itt 
megint zsebbe nyúlunk és megtámogatjuk a Városszépítőket 2 millióval és- adja-vigye, hadd 
csinálja. De nincs értelme. azért legyen opciós szerződés, hogy majd valaki valamit csinál 
vele, de kifizetni most kell kifizetni. Még egyszer mondom, hogy attól sokkal korrektebb a 
vállalás,  hogy ha  azt  mondja,  hogy három,  vagy négy évig  az  üzemeltetési  kötelezettség 
lejártát követően üzemelteti ugyanazon  a helyen a játszóteret. És akkor tudjuk, hogy valamit 
kaptunk érte. Egyébként ebben a verzióban semmi garancia nincs, hogy valami ellenértéket 
kapunk. 

Tóth András
Akkor én javasolom, hogy az A alternatívában kezeljük. Tehát  az  „A” alternatívának az 1.es 
pontja azt mondja, hogy ennyi támogatást adunk, azzal hogy --, és akkor megfogalmazzátok. 
És Sanyi fogja mondani, hogy mit szeretnétek. 

Kovács Sándor
A „B” alternatíva azon túl, hogy látjuk benne a lehetőséget, viszont nem segít az egyesületen 
meg  a  városlakókon.  Mert  azt  ne  feltételezzék,  -  akik  itt  ülnek-  nem  a  Városszépítő 
Egyesületnek,  nem  Kovács  Sándornak  adja  a  támogatást  az  önkormányzat,  hanem  egy 
játszótér építéséhez nyújt támogatást, amelyen újfehértói gyerekek –feltehetően a 6-13 éves 
korosztályú  gyerekek  fognak  játszani.  Én  nem kezdek  el  belemenni  abba  a  vitába,  hogy 
hogyan lehet, és hogyan nem lehet ÁFÁ-t visszaigényelni, fogták itt a kezemet kellőképpen, 
hogy ez a pályázat esetleg sikerüljön. Ilyen formában futott be. De azért hozzáteszem, igazán 
a  pályázat  kiírásának pillanatában nem lehetett  borítékolni,  hogy ez a játszóteres pályázat 
nyerni fog. Mert ennek először tartalmilag, formailag kellett megfelelni. Ezt Te sem vitatod, 
Sándor,  hiszen  az  NVH-hoz  került  benyújtásra.  A polgármester  Úr  részéről  pedig  olyan 
megerősítés érkezett részemre, személyes beszélgetés alapján, hogy az önkormányzat ebbe 
jelen pillanatban területvásárlásra és egyéb költségeket, - tehát pályázatírásra – energiát nem 
kíván befeccölni. Azt is tudja mindenki, hiszen már bizottsági ülésen is elmondtam, hogy ezt 
a Kovács család két tagja vásárolta meg, illetékekkel együtt 1.700.000.-Ft-ért, a pályázattal 
együtt  kb.  a  Városszépítő  Egyesület  és  a  két  magánszemély  együtt  2  millió  forintos 
nagyságrendű összeget invesztált abba, hogy itt egyáltalán játszótér létesüljön. Itt lehet ezt a 
pályázatot támogatni, lehet elutasítani, amennyiben nem kerül támogatásra, annak a veszélye 
áll fenn, hogy az a 8,5 millió forintos támogatás, amit az NVH megszavazott, az nem fog 
megérkezni  Újfehértóra,  hanem esetleg  egy másik  településen  kerül  felosztásra.  De hogy 
válaszoljak arra a kérdésre is, - nekem az a megoldás kicsit furcsán van megfogalmazva, jobb 
úgy,  -  egyébként  nem  találkoztatok  azzal  a  levéllel,  amit  én  teljes  terjedelmében  a 
polgármester úrhoz megküldtem  Én azt mondtam, hogy amennyiben támogatásban részesíti 
az ÁFA összegével a testület az egyesületet, úgy plusz 3 évvel meghosszabbítja  a játszótér 
fennmaradásának a lehetőségét ugyanazon a helyen. Tehát nem állunk messze egymástól. Azt 
a  kötelezettséget  vállalja,  hogy nem kér kötelezettséget akkor,  ilyen opciós összeget,  meg 
díjat,  plusz  három  éven  keresztül,  ingyen  és  bérmentve  üzemelteti  azon  a  helyen  ezt  a 
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játszóteret-  És  nem vitatom el,  innentől  kezdve  azt  sem,  hogy ebben  a  beruházásban  az 
önkormányzat, az NVH és a Városszépítő Egyesület is létrejött. De még egyszer mondom, 
azzal nem értek egyet, hogy ezt a támogatást Kovács Sándor meg a testvére, meg nem tudom 
ki kapja a városban. Mert itt a gyerekek részére valósul meg egy játszótér. És tulajdonképpen 
egy  magánterület  8-9  éven  keresztül  –  ez  még  vitatott,  hogy  az  alap  5-6  év,  -  közcélú 
területként  kerül  hasznosításra.  Bárki  beteheti  a  lábát  oda,  reggel  8-tól  este  8-ig.  Be lesz 
kerítve, megvalósítható lesz, hogy be legyen zárva. Hozzáteszem, az előfinanszírozás gondja, 
nyűgje-  baja,  mindannak  a  10  millió  forintnak,  -  pontosan  azért  álltam  sorba  az 
önkormányzathoz,  mert  magáningatlant  kell  jelzálogfedezetként  föltenni.  Tehát,  ha  az 
önkormányzat is megvalósítaná, sokkal nagyobb teher- meg kellene az ÁFÁ-t szavazni mellé, 
meg kellett volna már korábban vásárolni egy területet, illetve elő kellene finanszírozni újabb 
10  millió  forintos  nagyságrenddel.  Tehát  én  azt  mondom,  hogy kölcsönösen jót  tehetünk 
egymással, ha kölcsönösen segítünk egymásnak. Ha ez ennyi beszélgetésből nem derül ki, 
akkor nagyon sajnálom. Köszönöm szépen, akkor vissza fogom adni a támogatás összegét az 
NVH-nak, mert egyébként a mai gazdasági helyzetben nem látok reális esélyt rá, hogy én 2 
millió forintot össze tudok gyűjteni. Tehát ezzel tudom kiegészíteni az „A” alternatívát, de 
mindenféleképpen  kellene  a  március  31-ei  dátum  betartása,  mert  itt  az  első  körben  a 
Városszépítő Egyesület szándéka, hogy április 30-án elszámol. Negyedéves elszámolás van, 
addig be kell, hogy nyújtsa a papírokat. És akkor még a hitelkamatát is az egyesület vállalta 
magára, ami szintén milliós nagyságrendű, azt is érezze a Tisztelt Képviselő-testület, hogy itt 
már  magánoldalról,  meg  egyesületi  oldalról  is  kb.  3  millió  forint  lesz,  amivel  hozzájárul 
ennek a játszótérnek a megépítéséhez, plusz az az NVH-s keret, ami mindegyikünk adójából – 
mert az köztudott, hogy az a dolgozó emberek adójából ideérkező összeg. Mondhatjuk, hogy 
uniós támogatás, mert először mi kinyomtuk az UNIO-ba, hogy onnan visszarepülhessen ide. 
Jobban örültem a régebbi pályázatoknak. 

Banka Attila elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 15 főre változott.  

Tóth András
Kétségtelen, hogy nem nettó befizetők vagyunk. Kétségtelen, jeleztem is az előterjesztésben, 
hogy leültünk Sanyival megbeszélni a helyzetet. Az, hogy úgy nyilatkoztam, én nem teszek 
javaslatot arra, hogy ebben lépjen az önkormányzat, éppen azért, mert nettó összeget tudunk 
csak  finanszíroztatni.  Ezét  ugyanúgy  mint  más  esetben,  ahogyan  szoktuk  alkalmazni- 
amennyiben  valakinek  kedvezőbb  lehetősége  van,  akkor  miért  ne  vállaljuk  azt,  hogy 
magasabb pályázati intenzitással pályázzunk. Jó néhány példa volt  a képviselő-testület előtt 
is. ugyanúgy a vidékfejlesztési forrásra, útépítéseknél is volt akit fölkértünk arra, hogy legyen 
szíves már segítsen nekünk, azért mert 10 millió forinttal nagyobb támogatáshoz tudunk jutni, 
segítsen, hogy az Ő nevén adjuk be pld. a Balkányi út továbbfejlesztésének a pályázatát, azért 
hogy 20 millió forinttal több támogatást tudjunk megkapni. Tehát ilyen motivációk vannak, 
amikor más szervezeteket javasolok én is bevonni a pályázatba. Itt is az alapfelállás az volt, 
hogy nem látok lehetőséget arra, hogy forrást biztosítsunk erre. Az egyesületnek – tekintettel 
arra- hogy októberben jelent meg a pályázat, és januárban kellett beadni, lehetősége volt arra, 
hogy az  ÁFA  körön változtasson.  Tehát  Ő az  évfordulón  akár  elmehetett  volna  abba  az 
irányba is, még mielőtt beadta volna a pályázatot, hogy Ő ÁFA -körön kívülre kerüljön, tehát 
a teljes összeget le tudja igényelni.  Én azt mondom, hogy nem feltétlenül kellett volna az 
önkormányzatnak, ha azt a 2 millió forintot esetleg bevállalta volna annak idején, mert nem 
feltétlenül kellett volna területet venni. Biztos Puskás Laci és Tóth Jancsi is tudott volna a 48-
as park mellett egy területet, ahol csak föl kellene állítani a dolgokat. Nem volt precedense 
ennek a dolognak, azért mondtam, hogy kicsit másképp kellene átgondolni ezt a dolgot. Én 
állítom,  hogy  igenis  kellő  gondossággal  az  egyesület  került  volna  az  egyesület  abba  a 
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helyzetbe, hogy 100 %-.ig le tudta volna fedezni a területet. Én mondom azt is, ha ezt a 2 
millió forintot ezt a város odaszánta volna, akkor miért azt a konstrukciót  választjuk, hogy 
egy  egyesületen  keresztül  egy  jelen  pillanatban  magántulajdonban  lévő  ingatlanon 
megvalósuló beruházást támogatunk ahelyett, hogy kerestünk volna egy városi tulajdonban 
lévő ingatlant és ugyanennyi pénznek a ráfordításával megcsináltuk volna a beruházásunkat. 
Lehetett volna gondolkodni, - ahogyan Sanyi is mondta, hogy miért most kell elénk kerülni. 
Miért nem akkor tisztáztuk ezeket a kérdéseket, amikor egyébként szoktuk tisztázni. Amikor a 
pályázat  megjelenik,  akkor  szoktuk  ezeket  eldönteni.  Fölkértünk  egy  civilszervezetet, 
partnerek  vagyunk ebben,  akkor  amikor  beadjuk  a  pályázatot,  nem akkor,  már  amikor  el 
kellene számolni. Nekem ilyen problémáim vannak. Mondom, itt sok olyan dolog van, ami 
miatt nekem gondom van a kérelemmel. De ha tudjuk kezelni, akkor az „A” alternatívát én 
úgy pontosítsuk, hogy ezzel az összeggel támogatja, azzal,  hogy az egyesület  a megépülő 
játszótér közcélú használatát a használatbavételi engedély kiadását követő 8 évig biztosítja. 
Vagy tovább lehet pontosítani. Tehát közcélú használatot 8 évig. 

Puskás László 
Gondolkodom, hogy mi az, ami még nem hangzott el. Egyrészt nem hangzott el, hogy ha jól 
emlékszem a pályázat csak külterületre lehetett.  Belterületi részekre nem, csak 0-ás hrsz-ú 
területekre.  Másrészt  azt  akartam pontosítani,  hogy a  Városszépítő  Egyesületnek  volt  egy 
közgyűlése és a Közgyűlés is ezt  a javaslatot  kívánta a testület elé terjeszteni,  amit  Nagy 
Sándor  képviselő-társam mondott,  és  ha  jól  emlékszem,  akkor  Kovács  alpolgármester  Úr 
megerősítette, hogy 3 évre akart az egyesület  garanciát vállalni arra, hogy továbbüzemelteti a 
játszóteret. Tehát nem ez a „B” alternatívás javaslat hangzott el.  

Nagy Sándor
Akkor  szeretném pontosítani  a  javaslatomat:  az  „A”  alternatívás  javaslatnak  a  lényege  a 
következő lenne:  tehát  a  vesszővel,  ahogyan azt  polgármester  úr  mondta.  azzal,  hogy az 
üzemeltetési kötelezettség lejártát követően - és én azt kérném, hogy ahhoz képest mérjük 
már, hiszen az szabályozva van. Tehát az üzemeltetési kötelezettség lejártát követő 4 évig 
vállalja a közcélú működtetését a játszótérnek. És nyilván szükséges kiegészíteni a 2. pontját 
az „A” alternatívának, amely pedig úgy szól, hogy a szükséges pénzügyi fedezet, a 2010. évi 
költségvetési rendeletében az általános tartalék terhére biztosítja, melynek átcsoportosításáról 
a rendelet-módosítása során gondoskodik. A harmadik pontja ennek a határozat-tervezetnek 
változatlan formában valósulna meg. 

Kovács Sándor
Három kis módosítás. Az egyiket már Puskás alpolgármester Úr elmondta. Azzal kezdtük, 
hogy  külterületen  lehet  megvalósítani,  és  mondtuk,  hogy  nincs  olyan  külterülete,  vagy 
tulajdona az önkormányzatnak, amely lakókörnyezetben van. Mert azért azt ne felejtsük el, 
hogy ez is fontos bírálati szempont, hogy a városlakók szempontjából megközelíthető legyen. 
Nem véletlenül lett kiválasztva az a terület, ami ki lett választva. A másik nem magántulajdon 
megszerzésére irányult azonnal a Kovács Sándor és testvérének a kísérlete, hanem ott van, 
mindenki  által  megtekinthető  volt,  mert  ki  volt  függesztve,  sőt  benne  van  a  pályázati 
anyagban- egy bérleti szerződést próbáltunk egy idős 82 éves bácsikával eszközölni. Sajnos a 
korára való tekintettel nem értette meg a helyzetet. Illetve azt ígértétek, hogy a január 12-én 
befogadott  pályázat április  30-áig elbírálásra kerül.  Na most,  az öreg bácsika,  mivel látta, 
hogy nem halad  az  ügy-  nem tudtam neki  mit  mondani,  hogy egyáltalán  lesz-e  ebből  a 
beruházásból  valami,  én  kifizettem neki  az  1  éves  bérleti  díjat,  amiben  megállapodtunk. 
Júliusban azzal jött oda hozzám, mint a Városszépítő Egyesület elnökéhez, hogy kifarol a 
bérleti szerződésből és csak úgy kívánja meghagyni az egészet, ha valaki megvásárolja Tőle. 
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Ellenőrizhető, hogy én nem a beruházás előtt, menetközben, utána, és még Ti sem mondtatok 
rá áment,  hogy ez a beruházás nyer, annyit tudtam, hogy formailag, tartalmilag megfelelő és 
hellyel-  közzel  elfogadható  pontszámot  kapott  a  beruházás.  Tehát  saját  kockázatomra 
vásároltam meg azt a területet,  az megint más kérdés, hogy másra is tudnám, - akár ipari 
területre hasznosítani azt a területet-  hanem most állt elő az a helyzet, - nyert a pályázat. Vagy 
magán úton hasznosítom azt a területet, vagy 9 éven keresztül, ahogyan Te mondtad. Lassan 
úgy érzem, hogy szégyellnem kell magam, hogy megmertem vásárolni azt a terültet a város 
javára. Nagyon rég volt az az országban, hogy saját területeket ajánlottak föl közcélra. Te 
mondtad, hogy egy ilyen játéknak a kihordási ideje 8-9-10 évig akár le is jár. Akkor én mivel 
károsítom  meg, vagy a Városszépítő Egyesület, hogy ha esetleg felteszik a kérdést? 

Nagy Sándor
Sanyi miért nekem beszélsz?

Kovács Sándor
Azért mert Te, aki részben gesztora volt ennek a beruházásnak, most úgy teszel, hogy az Áfa 
kör.  Senki  nem  hívta  fel  a  figyelmemet.  Kilenc  –napom  lett  volna  az  Áfa-körös 
átjelentkezésre, január 4-e és 12-e között, amikor áll az élet az országban. Hozzáteszem, egy 
ilyen Áfa-körös ide-oda ugrálás mindig magával vonzhatja az APEH ellenőrzés lehetőségét. 
Nagyon szép így elmondva, hogy mit lehetett volna csinálni, meg mit nem, csak nem biztos, 
hogy aki ezt mondja, hogy mit lehetett volna csinálni azt Ő maga is megtette volna egyesületi 
elnökként. És ezzel azt gondolom, hogy elmondtam legalább azokat az apróbb sérelmeimet, 
ami ebben a kérdésben van. Lehet szavazni – én elfogadom mind a két döntést. Nekem más a 
stratégiám akkor, ha nemet mondtok. Akkor vagyok nehezebb helyzetben, ha azt mondjátok, 
hogy ez  a  játszótér  megépül,  mert  holnapután  nekem fel  kell  tennem 10 millió  forintnyi 
ingatlant  jelzálogként  a  Takarékszövetkezet  javára  és  100-al  bele  kell  bújjak,  hogy ebből 
játszótér legyen április 30-áig. El lehet dönteni, hogy most segíteni akartok, vagy megkímélni. 
Nem könyöradományként  tettem fel  ezt  a kérelmet,  hanem kérdésként.  És ha támogattok, 
akkor köszönöm, ezzel feladatot kapok bőven. Anyagit is, meg idegit is. 

Kovács Sándor bejelenti az érintettségét. 

Banka Attila visszaérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 16 főre változott. 

Tóth András
Azért csak arra, hogy elhangzott itt, hogy itt régen nem ajánlottak fel ingatlant a közjavára, de 
azért mást ajánlottak föl. Lehet, hogy kevesen tudják, hogy a 2000-es évek elején három teljes 
éven  keresztül  a  tiszteletdíjam odament  a  Kisrétnek  a  kialakítására,  illetve  volt  még  két 
képviselő-társam, akik valamivel rövidebb ideig, de szintén a tiszteletdíját odaküldte. Lehet, 
hogy a  most  érintettségüket  bejelentő,  vagy  nem bejelentőknek  nem is  kellene  2-3  évig 
lemondani a tiszteletdíjáról és akkor is menne az. Van-e további észrevétel? Ha nincs további 
észrevétel a napirendi pont vitáját lezárom. Szavazás következik. Ki az, aki a Nagy Sándor 
módosító javaslatát, mely szerint az „A” alternatíva  egészüljön ki, hogy a pályázat fenntartási 
kötelezettségének lejártát követé négy évig és a hogy szükséges pénzügyi fedezet, a 2010. évi 
költségvetési rendeletben az általános tartalék terhére biztosítja. 

Kovács Sándor
Az általános tartalék terhére biztosítja, és az időpontot is meg kellene jelölni. 

Tóth András
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De Sanyi, hát figyelj,  bérjellegű pénzeket nem tudok kifizetni hónapok óta, ami esedékes. 
8-10  hónapja  tartozok  szállítóknak,  ami  esedékes.  A testület  hogy  hoz  olyan  döntést,  a 
testületnek  lenne  törvény  szerint  a  feladata,  hogy  a  gazdálkodás  biztonságát  garantálja. 
Hozhat  ilyet  a  testület,  ha  nincs  akkor  nem  tudom  kifizetni.  Folyamatban  lévő 
beruházásainkból több tízmillió forintot nem utal át a közreműködő szervezet. Nem tudok 
mint csinálni. A nincsből nem tudom odafizetni. Érted! Fogalmazzátok meg. De én azt fogom 
neked mondani, hogy a mandátumom lejártáig nem garantálom, hogy ki lesz fizetve, kapsz 
egy garanciát, hogy az egyesület ennyi pénzt megkap az önkormányzattól. És majd valaki, a 
következő polgármester, ha lesz miből, ki fogja fizetni. 

Kovács Sándor
De ez legalább annyiban korrekt, még ha támogató szándék is, hogy legalább akkor tudjam, 
hogy belekezdjek, vagy ne. 

Tóth András
Sanyi! 180 millió forint ki nem fizetett számla van, aminek az esedékessége ezt megelőző már 
és  még fog keletkezni.  Valaki  kiakarja  –e még egészíteni,  vagy jó az,  amit  Nagy Sándor 
módosításként elmondott. 

Akkor  Nagy  Sándor  módosító  indítványa,  ami  kiegészíti  az  „A”  alternatívát,  ki  az,  aki 
támogatja? 

A képviselő-testület  a  módosítást  15  igen  szavazattal,  ellenszavazattal,  1  tartózkodással 
elfogadta. 

Tóth András
Ki az, aki az „A” alternatíva imént módosított szövegét elfogadja? 

A képviselő-testület a határozat-tervezet „A” alternatíva szerinti módosítással együtt 14 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül,.2 tartózkodással elfogadta és az alább határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2010. (II. 10.) számú 

h a t á r o z a t a

a Városszépítő Újfehértóiak Egyesületének támogatási kérelméről játszótér építéséhez 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1.  a  Városszépítő  Újfehértóiak  Egyesületének  kérelmének  helyt  ad,  játszótér  építését 
2.114.508.- Ft-ot - tal támogatja azzal, hogy az egyesület a fenntartási kötelezettséget követő 
4 évig köteles a játszótér közcélú használatát biztosítani. 

2. a szükséges pénzügyi fedezetet a 2010. évi költségvetési rendeletben, az általános tartalék 
terhére biztosítja, melynek átcsoportosításáról a rendelet-módosítás során gondoskodik. .

3. felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  döntés  kiértesítéséről,  valamint  a  támogatási  szerződés 
megkötéséről gondoskodjon.

80



Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

9. napirendi pont megtárgyalása
9./ Előterjesztés Újfehértó Város 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról 
     (Írásbeli előterjesztés)
     (Száma: 34- 21/2010. 
     Előadó  :   Tóth András polgármester

Tóth András 
Annak érdekében, hogy bizonyos megnyíló forrásokat jó eséllyel meg tudjunk nyerni került 
megfogalmazásra az előterjesztésnek egy 3. számú melléklete. Ezt kérem, hogy a tervnek a 
részeként értelmezze mindenki. Így vitassuk meg. Illetve jegyző Úr javasolja, -én a bizottsági 
szakaszban javasoltam, hogy a tűzoltóságot, mint közfoglalkoztatót emeljük be az anyagba, 
jegyző úr a rendőrséget és az Újfehértourt, most pótlólag javasolja. Lényeg az, hogy azt a kört 
nyissuk  ki,  ahol  a  közfoglalkoztatottakat  tudjuk  alkalmazni.  A Munkaügyi  Központ  és  a 
Szociális Kerekasztalnak az álláspontját mellékeltük az anyaghoz. A Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottsága  és  a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta,  mindkettő  egyhangúlag  támogatja  az 
elfogadását. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. 
Ki az, aki a kiegészített dokumentumot, illetve az ezt elfogadó határozatot elfogadja?

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül, (1 nem szavazóval ) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2010. (II. 10.) számú 

h a t á r o z a t a

Újfehértó Város 2010. évi Közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  37/A.§.  (1) 
bekezdése alapján, Újfehértó Város Közfoglalkoztatási tervét  a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Melléklet  26 oldal 
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10. napirendi pont megtárgyalása
10./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanrész tulajdonjogának megszerzésére tett 
      ajánlatról 
      (Írásbeli előterjesztés)
      (Száma: 34-17/2010. 
      Előadó  :   Tóth András polgármester

Tóth András 
Szóbeli  kiegészítésem  nincs.  A  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta,  egyhangúlag  támogatja  az 
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elfogadását. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. 
Ki az, aki a határozat-tervezet „A” alternatíváját elfogadja?

A képviselő-testület a határozat-tervezet „A” alternatíváját 15 igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül, (1 nem szavazóval ) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2010. (II. 10.) számú 

h a t á r o z a t a

Önkormányzati tulajdonú ingatlanrész  tulajdonjogának megszerzésére tett ajánlatról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

(1) Az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyonnal  kapcsolatos  tulajdonosi  jogok 
gyakorlásáról  szóló  32/2008.(XII.15.)  számú  rendelet  3.§.  (5)  bekezdése  alapján 
értékesíti  a tulajdonát képező az Újfehértó belterületű 5376 hrsz-ú, szőlő művelési 
ágú, 3906 m2 területű ingatlan 2001/3906 tulajdoni hányadát Szandi Tibor Újfehértó, 
Madách I. u. 5. sz. alatti lakos részére 40.000.- Ft vételárért.  

(2) Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

11. napirendi pont megtárgyalása
11./ Előterjesztés az Újfehértó – Bököny Víziközmű Beruházási Társulás alapító okiratának 
      módosításáról 
      (Írásbeli előterjesztés)
      (Száma: 34-.33/2010. 
      Előadó  :   Dr. Mátyás B. Szabolcs

Tóth András 
Szóbeli  kiegészítés  nincs.  Az  Ügyrendi   Bizottság  tárgyalta,  egyhangúlag  támogatja  az 
elfogadását. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. 
Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 16 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2010. (II. 10.) számú 

h a t á r o z a t a

az Újfehértó - Bököny Víziközmű Beruházási Társulás  alapító okiratának 
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módosításáról

 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

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

1.1./ Az alapító okirat 11./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

11./ Típus szerinti besorolás:
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló CV. törvény szerint:
A tevékenységek jellege alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv
Közszolgáltató szerv fajtája: Közintézet

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

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

12. napirendi pont megtárgyalása
12./ Előterjesztés a Lengyel Laura Óvoda intézményvezetői álláshelyének betöltésére 
      vonatkozó pályázati kiírásról
      (Írásbeli előterjesztés)
       (Száma: 34- 32/2010. 
       Előadó  :   Tóth András

Tóth András 
Szóbeli  kiegészítés  nincs.  A Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottság  tárgyalta,  szótöbbséggel 
támogatja  az  elfogadását.  A bizottsági  ülésen  megfogalmazott  módosító  indítványt  nem 
támogatta a bizottság. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül (1 nem szavazóval) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2010. (II. 10.) számú 

h a t á r o z a t a

a Lengyel Laura  Óvoda intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó
 pályázat kiírásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
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1. a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a 
közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény 18. § (1) bekezdése, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, és a végrehajtásáról 
szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. §-a alapján

A Lengyel  Laura  Óvoda   intézményvezetői  álláshelyének  betöltésére  pályázatot  ír  ki  a 
melléklet szerint.

2. Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a KSZK 
internetes honlapján és helyben szokásos módon tegye közzé.

Határidő: azonnal és 2010. augusztus 01.
           Felelős: jegyző

melléklet a 20/2010. (II. 10.) számú határozathoz

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  (4244 Újfehértó,  Szent I.  u.  10) a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 18. § (8) bekezdése, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 
138/1992. (X.08.) Kormány rendelet 5. § alapján a Lengyel Laura Óvoda ( 4244 Újfehértó,  
Árvácska  u. 2.) intézményvezetői álláshelyének betöltésére az alábbi tartalmú pályázatot írja 
ki:

Pályázati felhívás

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai irányítása, a 
pedagógiai  program  megvalósulásának  biztosítása,  az  intézmény  költségvetés  betartása, 
munkáltatói, tanügyigazgatási, vezetői jogok gyakorlása.

Az intézményvezetői megbízás feltétele:
1.  nevelési  oktatási  intézményben  pedagógus-munkakör  betöltéséhez  szükséges 
felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga,
2. másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; 
3. legalább öt év közoktatási intézményben szerzett szakmai gyakorlat,

      4. a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan 

időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben 
történő, határozatlan időre szóló alkalmazás.
5. vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
6. büntetlen előélet

A megbízás  5 év határozott  időre szól,  2010. augusztus 01.   napjától 2015. július 31. 
napjáig.
 

Bérezés és magasabb vezetői pótlék a KJT. szerint.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
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• a pályázó szakmai önéletrajzát
• 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
• szakképzettséget igazoló oklevél másolatát
• az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárásban 

résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik.
• szakmai gyakorlat igazolását

A pályázat benyújtásának határideje:
A  Kormányzati  Személyügyi  Szolgáltató  és  Közigazgatási  Képzési  Központ  internetes 
oldalán történő közzétételtől számított 30 nap

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázattal kapcsolatos véleményezési határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés 
napja.

Pályázati cím és információ: 
-  a  pályázat  benyújtásának  helye  Újfehértó  Város  Polgármesteri  Hivatal  Társadalmi 
Kapcsolatok Osztálya (4244Újfehértó, Szent I. u. 10.), Tel:42/290-000 Fax: 290-003)
-  a  pályázatot  zárt  borítékban "Pályázat  a  Lengyel  Laura  Óvoda   magasabb  vezetői  
beosztásának  ellátására" megjelöléssel  papíralapú,  illetve  digitális  formában  (  .doc,  pdf.  
formátumban, CD lemezen) kell benyújtani.

1. a pályázattal kapcsolatos tájékoztatást és az intézményt bemutató 
alapdokumentumok, megtekinthetők: Újfehértó Város Polgármesteri Hivatal  
Társadalmi Kapcsolatok Osztályán (4244 Újfehértó, Szent I. u. 10.)

13. napirendi pont megtárgyalása
13./ Előterjesztés emlékhely kialakításáról a Hétkereszt úton
      (Írásbeli előterjesztés)
       (Száma: 34- 9/2010. 
       Előadó  :    Buczkó Ágnes önkormányzati képviselő

Tóth András
Az előterjesztőnek szóbeli kiegészítése van-e? 

Buczkó Ágnes
Azzal a pontosítással, hogy a helyszín a Tokaji u és az Ady Endre út sarka, a közlekedési és 
egyéb szempontokat figyelembe véve egyeztetve a hatóságokkal -  4 m-re a Tokaji út 1. szám 
alatt lévő kerítéstől. A szomszédságában az elsőbbségadás táblával. 

Tóth András 
Mind a három bizottság tárgyalta, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága egyhangúlag, a másik 
két  bizottság  pedig  szótöbbséggel  támogatta  az  elfogadását.  Van-e  kérdés,  észrevétel, 
vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki azzal a pontosítással, hogy a 
szóban kiegészített előterjesztésnek megfelelően a határozat-tervezetet elfogadja? 

A  képviselő-testület  a  határozat-tervezetet  11  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  5 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

21/2010. (II. 10.) számú 

h a t á r o z a t a

Emlékhely kialakításáról a Hétkereszt úton

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

a  szóban  kiegészített  előterjesztésben  foglaltak  szerint  emlékhely  kialakítását  támogatja  a 
Hétkereszt úton 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

14. napirendi pont megtárgyalása
14./ Előterjesztés kegyhely kialakításáról
      (Írásbeli előterjesztés)
      (Száma: 34- 11/2010. 
      Előadó  :    Buczkó Ágnes önkormányzati képviselő

Tóth András
Az előterjesztőnek szóbeli kiegészítése van-e? 

Buczkó Ágnes
Nem kegyhely kialakításáról,  hiszen  nem arról  van  szó.  A kereszt  rendbe tétele  az  majd 
megtörténik,  pusztán csak annyiban kérném a képviselő-társaimnak a támogatását,  hogy a 
kereszt környékének a rendbetétele. Ugyanis az önkormányzati terület, pusztán a szádék az 
állásfoglalás  kellene  ilyen irányba.  Én is  végigbeszéltem paróchus Úrral,  azért  nem adott 
írásbeli valamilyen véleményt, mivel nincs neki ott joga, nem adhat, csak a keresztre van. 
Nincs területe az egyháznak a kereszten kívül, a kereszt az pedig rendben van, azzal mi nem 
is foglalkoznánk, ha ez megtörténik. Annyiban módosítanám a határozat-tervezetet, hogy a 
Görög  Katolikus  Egyház  jóváhagyása  esetén  tenné  akkor  méltóbb  környezetté,  azt  az 
önkormányzati területet a város. A többi pedig, valamilyen jó pályázat terhére. 

Tóth András
Jegyző Úr jelezte, hogy ugyan már, hogyan fogják ezt megszövegezni. Nem tudom, hogy az 
eredeti előterjesztésből mely szavakat gondolta képviselő Asszony fenntartani? 

Buczkó Ágnes
Hát már nem sok. A 2. pont maradna, a címe Emlékhely kialakítása. 

Tóth András
Tehát a címe kegyhely helyett- emlékhely, az 1. pontban olyan beszúrással,  hogy a Görög 
Katolikus Egyház támogatása esetén,.. 

Buczkó Ágnes
Igen, így. 

Nagy Sándor ügyrendiben kér szót. 
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Bő két órával ezelőtt ettől a fajta értelmetlen vitától próbáltam megóvni a képviselő-testületet 
és még teszek egy halvány kísérletet, hogy ebben a formában ezt a napirendet ne tárgyaljuk 
tovább.  Régen  nem a  napirendről  beszélünk.  Észre  kellene  venni  az  előterjesztőnek.  Az 
előterjesztő helyében én ezt visszavontam volna. Ha van más javaslat, azt be kell terjeszteni 
és arról le kell folytatni a vitát. A javaslat, mit képviselő asszony most elmondott, köszönő 
viszonyban  nincs  azzal  a  34-11/2010.es  előterjesztéssel,  amelyről  korábban  tárgyaltunk. 
Nekem összesen ennyi bajom van vele. Helyén kellene kezelni a dolgokat.

Tóth András
Szerintem az SZMSZ-ünk megengedi ezt  a módon történő előterjesztést,  illetve határozati 
javaslat módosítást az előterjesztőnek. Joga van az előterjesztőnek pontosítani a javaslatot. 

Nagy Sándor
Kérem, hogy az ügyrendi javaslatról döntsünk. 

Tóth András
Ki az, aki egyetért Nagy Sándorral, hogy ne folytassuk a napirendi pont tárgyalását? 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, 3 tartózkodással nem fogadta el.

Tóth András
Ki kíván még szólni? 

Nagy Sándor
Tisztelt  képviselő-testület!  Én úgy gondolom, hogy teljesen etikus,  hiszen ha szót kértem, 
próbáltam  az  SZMSZ-hez  tartani  magamat,  hogy  az  ügyrendi  hozzászólás  kapcsán  nem 
fejtettem ki  részletesen a  véleményemet,  hogy miért  nem támogatható ebben a formában. 
Világossá kellene tenni akkor mindenki számára, hogy azt, hogy a kegyhely létesítésének a 
joga az az egyház joga. Miért akarja képviselő asszony elvenni az egyháztól ezt a jogot, miért 
nem hagyja  meg neki.  Hol  van  az  engedély a  Görög Katolikus  Egyház  részéről,  hogy a 
képviselő-testület  rá  valamilyen  döntést  hozzon.  Miért  nem  szerezted  be  hozzá?  Olyan 
helyzetbe  hozod  a  képviselő-társaimat,  jómagadat  is,  és  az  egész  várost,  aminek  semmi 
értelme  nincs.  Ági!   Nem kívánom tovább indokolni,  mert  nincs  értelme,  meg lesz  a  10 
szavazat  hozzá,  tehát  ebben  nincs  nekem  hiú  ábrándom,  csak  arra  próbáltam  meg 
rádöbbenteni képviselő-társaimat, hogy ebbe a nyomorult hátralévő 7-8 hónapban – ahol még 
nyomkodják  ezeket  a  gombokat,  néha  valami  ésszerű  nyomást  is  csinálni  kellene  benne. 
Legalább bizonyos ügyekben. 

Tóth András
Én nem nagyon szoktam ilyet mondani, de úgy látom, hogy most ezt a vitát azt Buczkó Ágnes 
nyerte.  Nagy Sándor  arra  készült,  hogy ez  nem kegyhely,  meg hogy nincs  az  egyháznak 
hozzájárulása. Az előterjesztőnek a módosított álláspontja ezt felülírta. De azért Sanyi csak 
elmondta a dolgát. De már nem erről szól az előterjesztés. Olyat kritizálsz, ami nem lehet a 
kritikának a tárgya. Emlékhelyről van szó, és kifejezetten be van téve az 1-es pontba, hogy 
azzal  az  opcióval,  ha az egyház a hozzájárulását  adja.  Ha nem adja,  akkor  nem tudjuk a 
döntést végrehajtani. Ha meg megadja, akkor meg van egy olyan döntés, ami egyetértésben 
van az egyháznak az elképzelésével és akkor nosza előre. 

Nagy Sándor 
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Polgármester Úr, nem erről szól a történet. Arról szól a történet, hogy kellett költségvetése 
ennek a városnak ezért még néhány stafírungot nagyon gyorsan ki kellett osztani. Ennek egy 
része befejeződött, a másik része meg még most lesz, meg a következő alkalommal meg még 
lesz egy-kettő. Akkor beszéljünk világosan, feketén és fehéren. 

Tóth András
Akkor ki osztotta ki a stafírungot?

Nagy Sándor 
A túlsó oldal, most fogja kiosztani az újabbat, mert Buczkó képviselő Asszony nem szavazta 
volna meg a költségvetést, ha a kerítése elé nem kerül az emlékhely. 

Puskás László
Máshoz akartam hozzászólni, de megint másra kell reagálnom Az a gond, amit polgármester 
Úr elmondott  azt  szerettem volna elmondani  és  én is  úgy értelmezem, hogy ezt  a Görög 
Katolikus  Egyház  egyfajta  gesztusként  is  veheti  az  önkormányzat  részéről.  Tehát,  ha  Ő 
hozzájárulást adja és az elképzeléseivel összhangban van, akkor miért ne alakulhatna ki. A 
másik részét  nem nagyon értem,  hogy stafírungozás,  kiosztást.  Ki  volt  az  előterjesztője a 
költségvetésnek.  A FIDESZ terjesztette be a költségvetést és a FIDESZ-nek volt a fontos, 
hogy elfogadja? Mert akkor ebben az esetben talán igaz lenne, mert másképpen nem nagyon 
tudom értelmezni amit mondtál. 

Tóth András
Ki tudja? Itt most a költségvetés végrehajtó szemével, lehet, hogy jobb lett volna ha nincs 
most  elfogadva  a  költségvetés,  mert  akkor  bizonyos  juttatásokat  nem  kellene  minden 
hónapban  kifizetni.  Tehát  nem biztos,  hogy nekem volt  az  érdekem,  aki  egyik  napról  a 
másikra élek. Olyan költségvetés van elfogadva, amiben olyan dolgok vannak benne, amelyek 
egyébként más jogszabály szerint nem jár. Most meg már járnak. Bár én terjesztettem elő, de 
nem biztos, hogy nekem így gazdasági szempontból érdekem is volt,  hogy az elfogadásra 
kerüljön,  ráértünk  volna  az  utolsó  pillanatban  elfogadni,  mindaddig,  amíg  a  normatíva 
finanszírozása az nem kerülne veszélybe.

Kovács Sándor
Tisztelt Képviselő-testület! Először is, Nagy Sándor képviselő-társamnak mondom, hogy mi 
csak 9-en vagyunk, ha bármikor vádolod a FIDESZ frakciót, amelyik nem mindig egységes, 
ezt is aláírom. Én nem tudom, ma már 3 órája vitatkozunk egyenlőre csak annyi biztos az én 
olvasatomban,  elvileg  elosztottunk  2,X  milliárd  forintot,  hogy  ide,  oda  mehet,  de  az  én 
olvasatomban  a  polgármester  Úr  fenntartja  a  jogot,  hogy majd  Ő  meghatározza,  hogy a 
kifizetések milyen ütemben mennek. Ha én jól olvastam ki az agyamból, akkor mivel első az 
önkormányzat  kötelező  feladatállománya,  innentől  kezdve,  akármilyen  egyesületnek 
stafírungoztunk 7 milliót -8 milliót, 2 –őt, 500 ezret,  másik egyesületnek esetleg játszótéri 
támogatásra  2  millió  egyet,  -  kimondta  a  polgármester  úr,  ezek  pénzlufik,  olyan  mint  a 
hitellufi, vagy kipukkan azon a helyen, ahová megcéloztuk, vagy elér oda, vagy nem. Az is 
bekövetkezhet, hogy a Tűzoltó Egyesülethez sem érkezik meg az az összeg, mert ez egy sem 
kötelező feladata az önkormányzatnak, hogy ezeket ellássa. Én kivettem az asztalnál, hogy 
annak  ellenére,  hogy  pénzeket  dobáltunk  különböző  rubrikákba,  az  a  pénz  még  jelen 
pillanatban még kint van az ablakban. Aztán vagy meg tudjuk fogni, vagy nem. De olyat 
állítani, hogy itt ki lettek bizonyos egyesületek, meg frakciók stafírungozva, én azt mondom, 
hogy ez komolytalan és nem méltó, ahhoz a polgármesteri 16 évedhez, amit itt eltöltöttél ezen 
a poszton. Én legalábbis úgy értelmezem, hogy ebben az esztendőben semmi nem biztos, mint 
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ahogy ebben az országban semmi nem. Az biztos, hogy valami nagyon nagy csodának kell 
történnie, hogy mind az önkormányzat, mind az ország megálljon a lábán 2010. évben. Meg a 
benne lévő családok. Remélem, hogy nem bántottalak meg vele nagyon, mert nem az volt a 
szándékom. 

Tóth András
Nem is ezekre a juttatásokra gondoltam, de a munkavállaláshoz biztosított- nem olyan sok- 
korábban sokkal több volt, de még itt mindig van néhány millió forintértékű juttatás, ami ha 
nincs  költségvetés,  akkor  nincs.  Ezekre  gondoltam,  nem  azokra,  amit  Te  fölemlegettél. 
Egyébként ilyen a magyar jog, meg az univerzális is, ha 2 milliárd elkölthető pénzed van, 
akkor nem tudod kötelezni a polgármestert, hogy 2,5 milliárdot költsön el. Ez ilyen egyszerű. 

Nagy Sándor
Tisztelt  Képviselő-társam,  amit  elmondtál  az  előbb,  Isten  bizony  igaz  lenne,  hogy  ha  a 
Tűzoltóság és az Újfehértour megkapta volna azt a látens pénzt, amit egyébként stafírungként 
és látensként Ti is megkaptatok. 

Tóth András
Ha nincs egyéb, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a szóban módosított, határozat-
tervezet elfogadja?

A  képviselő-testület  a  határozat-tervezetet  10  igen  szavazattal,  3  ellenszavazattal,  3 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

22/2010. (II. 10.) számú 

h a t á r o z a t a

Emlékhely kialakításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ a  Csodatévő Kegykép városunkon történő áthaladásának tiszteletére a Görög Katolikus 
Egyház  egyetértése  esetén  -  emlékhely kialakításának 2010.  évben történő megvalósítását 
támogatja. 

2./ felkéri  a  polgármestert,  hogy az  emlékhely kialakításához  szükséges  forrás  biztosítása 
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

15 napirendi pont megtárgyalása
15./ Előterjesztés a kulturális szakemberek hétéves, szervezett továbbképzési tervének 
      módosításáról 
      (Írásbeli előterjesztés)
      (Száma: 34-29/2010. 
      Előadó  :   Tóth András polgármester
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Tóth András
Az  előterjesztéshez  szóbeli  kiegészítésem  nincs.  A  Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága 
egyhangúlag  támogatta  az  elfogadását.  Van-e  kérdés,  észrevétel,  vélemény?  Ha  nincs  a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 16 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

23/2010. (II. 10.) számú 

h a t á r o z a t a

a kulturális szakemberek hétéves, szervezett továbbképzési tervének módosításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

a  Zajti  Ferenc  Helytörténeti  Gyűjtemény,  Művelődési  Központ  és  Könyvtár  módosított 
továbbképzési tervét a melléklet szerint jóváhagyja. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Melléklet a 23/2010. (II. 10.) számú 
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16 napirendi pont megtárgyalása
16./ Előterjesztés az óvodai előjegyzés és az általános iskolai beíratás időpontjának 
       meghatározásáról 
       (Írásbeli előterjesztés)
       (Száma: 34- 14/2010. 
       Előadó  :   Juhász Istvánné alpolgármester

Tóth András
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Az  előterjesztéshez  szóbeli  kiegészítésem  nincs.  A  Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága 
egyhangúlag  támogatta  az  elfogadását.  Van-e  kérdés,  észrevétel,  vélemény?  Ha  nincs  a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja?

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 15 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül, (1 nem szavazóval) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

24/2010. (II. 10.) számú 

h a t á r o z a t a

az óvodai előjegyzés és az általános iskolai beíratás időpontjának meghatározásáról  

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

1. a 2010/2011-es tanévre történő általános iskolai beíratás és a 2010/2011-es nevelési évre 
szóló óvodai előjegyzés időpontját 

         2010. április 07-tól 2010. április 09–ig  határozza meg,  

2. utasítja az általános iskola igazgatónőjét és az óvodavezetőt, hogy a beíratás (előjegyzés) 
időpontját  a  fentiek  szerint  tegyék  közzé,  és  végezzék  el  a  beíratás,  illetve  előjegyzés 
előkészítését. 

                                                                                     Határidő: azonnal és 2010. április 09.
                                                                                     Felelős: polgármester 

                                        intézményvezetők

17. napirendi pont megtárgyalása
17./ Előterjesztés a 2010. évre tervezett kulturális programokról 
      (Írásbeli előterjesztés)
      (Száma: 34- 13/2010. 
      Előadó  :   Juhász Istvánné alpolgármester

Tóth András
Szóbeli kiegészítés van-e? 

Juhász Istvánné
Annyival  szeretném pontosítani,  hogy az előterjesztés elkészítése után jelezte  két  rendező 
szervezet, hogy változtatna az időponton, a május 8-ára jelzett anyák napi nótaest május 2-án 
lenne megtartva,  illetve a  kistérségi  egyeztetés során derült  ki,  hogy a szeptember  25-ére 
tervezett  kistérségi  idősek  ki  mit  tudja  egybeesik  az  érpataki  lombhullató  falunap,  illetve 
asszonykórus-találkozóval, ezért úgy egyeztünk meg, mivel a következő hétvége az október 
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2-ai szombat, ez október 1-jéhez közelebb van, az idősek napjához, akkor mi október 2-án 
tartanánk  meg  az  idősek  ünnepét.  A tervezett  programok  jó  része  pályázatokból  kerülne 
megvalósításra  és  jelezték  a  szervezők,  hogy  amennyiben  a  pályázat  nem  nyer  pozitív 
elbírálást, akkor esetleg elmaradhat a rendezvény. Ezt tervezetnek kell tekinteni. 

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

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 16 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

25/2010. (II. 10.) számú 

h a t á r o z a t a

a 2010. évre tervezett kulturális programokról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

Újfehértó  2010.  évi  eseménynaptárát,  illetve  az  abban  megjelölt  városi  rendezvényeket  a 
melléklet szerint elfogadja. 
                                                                                     Határidő: folyamatos
                                                                                     Felelős: alpolgármester 

                                        intézményvezetők
     civilszervezetek vezetői

                                                    Melléklet a 25/ 2010. (II. 10.) számú előterjesztéshez

Újfehértó város 2010. évi Eseménynaptára

A program időpontja A program neve Tervezett helyszín Szervező

január 1. Újévi koncert Római katolikus templom Római Katolikus Egyházközség

Február 5-6 24 órás kosárlabda mérkőzés Erkel F. Tagintézmény 
tornaterme

Ifjú kosarasok  
Erkel F. Tagintézmény

Március 8. Tisztelet a nőknek - nőnapi Színházterem Újfehértó Város Önkormányzata
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ünnepség
Március 15. Ünnepi műsor nemzeti 

ünnepünk tiszteletére
48-as emlékpark, 

színházterem
ÁMIPSZ 

Erkel Ferenc Tagintézménye
Március vége Tavaszi Kézműves Udvar

(Húsvétkert)
Helytörténeti Gyűjtemény 

udvara
Zajti Ferenc Kulturális Központ

Április 16-17-18. Tavaszi Kulturális Napok Körkép Kulturális Egyesület
Április 25 Fogathajtó verseny Sóstói lovaspálya Újfehértói Lovassport Egyesület
Április 28. Városnap

Kistérségi népművészeti kiállítás 
megnyitója

Görög katolikus templom
Színházterem, pinceklub

Újfehértó Város Önkormányzata
Zajti Ferenc Kulturális Központ

Május 1. de. : IV. Birkanyúzó és -főző 
verseny;

du.: Majális
Kisréti Szabadidőpark Újfehértó Város Önkormányzata,

Újfehértói Lovassport egyesület

Május 8. Májusi hangverseny Erkel F. Tagintézmény aulája ÁMIPSZ Erkel Ferenc 
Tagintézménye

Május 2. 17. 00 Anyáknapi nótaest színházterem Újfehértói Turisztikai Barátok 
Egyesülete

Május 19. Kihívás Napja
egészségnap

Újfehértói intézmények, Fő 
tér

a város területe

Újfehértó város Önkormányzata, a 
bekapcsolódó intézmények
Cukorbetegek Újfehértói Egyesülete

Május 31. Gyermeknap Kulturális Központ Zajti Ferenc Kulturális Központ

Június 4. Városi pedagógusnap Színházterem Újfehértó Város Önkormányzata

Július 8-10. III Nemzetközi Fúvós, Kórus és 
Mazsorett Találkozó

Színházterem, Erkel Tagint., 
Fő tér

Újfehértói Fúvós Egyesület

Július 10-11. II. Újfehértói Fürtös Fesztivál Újfehértó Fő tér Újfehértó város Önkormányzata

Július 10-11. Dél Nyírségi Népzenei és néptánc 
fesztivál

Újfehértó Fő tér Összefogás Újfehértóért Kulturális 
Egyesület

Július 17. VII. Fogathajtó verseny Lovas pálya Lovas Barátok Egyesülete
Augusztus 16- 19. hétfő - 
csütörtök

IX. kézműves napközi Helytörténeti Gyűjtemény 
udvara

Családjaink Jövőjéért Újfehértón 
Egyesület

Szeptember 3. Főzőverseny Idősek gondozóháza , 
(Kodály Z.u). udvara

Újfehértói Idősekért Alapítvány

Augusztus 20.szeptember Szent István napi ünnepség,
Lovas felvonulás

Római katolikus templom 
a Kulturális Központ 
melletti tér

Újfehértó Város Önkormányzata
Zajti Ferenc Kulturális Központ 

 Szeptember 22. Autómentes Nap A város területe Körkép Kulturális Egyesület
Október 2. . Idősek Ünnepe;

 Idősek Ki mit tud?-ja
Színházterem Újfehértó Város Önkormányzata

Október 6. Nemzeti gyásznap - ünnepi 
megemlékezés gyertyagyújtással

’48-as emlékpark Családjaink Jövőjéért Újfehértón 
Egyesület 

Október 23. péntek Ünnepség nemzeti ünnepünk 
tiszteletére

Református templom, Rio-
ház előtti tér, színházterem

BZSE Gimnázium, 
ÁMIPSZ Művészeti 
Tagintézménye

Október vége XI. Nemzetközi Egyházzenei 
Kórustalálkozó 

Görög katolikus templom KÉSZ helyi csoportja
Görög katolikus egyházközség

December 17. Karácsonyi hangverseny Görög katolikus templom ÁMIPSZ Erkel Ferenc 
Tagintézménye

December 24. Betlehemezés és kántálás A város karácsonyfájánál  KÉSZ helyi csoportja

18. napirendi pont megtárgyalása
18./ Előterjesztés „A Lengyel Laura Óvoda Árvácska úti tagintézményének ifrastrukturális 
       fejlesztése” című pályázat támogatásáról és a szükséges nyilatkozatokról 
      (Írásbeli előterjesztés)
       (Száma: 34- 35/2010. 
       Előadó  :   Kovács Sándor alpolgármester

Tóth András
A bizottsági szakban beszélgettünk róla, hogy Sanyi a tavalyi előterjesztést szinte szó szerint 
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előhozta,  ha  emlékeztek  rá,  amit  a  múltkor  mondtam,  hogy  nem  fogok  több  fejlesztési 
pályázatot  előhozni.  Sanyi  megtette,  ismereteim szerint  az  óvoda felkérésére.  A bizottsági 
szakban az kiderült, hogy egy ÁFA emelés volt, tehát át kell dolgozni a pályázatot, ennek 
megfelelően a kollegákkal átdolgoztuk a pályázatot. Kicsit „megerőszakolva  a dolgot” hogy 
a beépített építési tarifákat annyival levettük, amennyivel az ÁFA emelkedés mértéke volt. Így 
tudjuk  tartani,  hogy  saját  erő,  amit  biztosítani  kell,  megegyezzen  azzal,  az  eredeti 
előterjesztésben  szereplővel.  A  Pénzügyi  Bizottság  egyhangúlag  támogatta  a  pályázat 
benyújtását, és adott nekem egy ilyen iránymutatást a Pénzügyi Bizottság kérésemre, hogy 
abban az esetben, amikor nagytömegű változtatási igénye nincs egy elkészített anyagnak arra, 
hogy  be  tudjuk  adni  bármilyen  pályázatra,  akkor  legyünk  szívesek  akkor  és  ezeket  a 
módosításokat  végezzük  el,  és  továbbra  is  legyek  szíves  behozni  ilyen  fejlesztési 
pályázatokat. Ez kizárólag kész anyagokra vonatkozik, teljesen új projektet azt nem javasolja 
a bizottság, hogy előterjesszek. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont 
vitáját lezárom. Ki az, aki támogatja a határozat-tervezetet? 

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 16 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

A ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

26/2010. (II. 10.) számú 

h a t á r o z a t a

1/2010. (I.19.) ÖM rendelet alapján kiírt bölcsődék és közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás 

igénybevételének pályázat benyújtásáról és a benyújtásához szükséges nyilatkozatokról

A KÉPVISELŐ- TESTÜLET

1.)  Pályázatot  nyújt  be a  1/2010.  (I.19.)  ÖM rendelet  alapján  kiírásra  került pályázati 
felhívásra a 2638 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan „A Lengyel Laura óvoda Árvácska úti 
tagintézményének infrastrukturális fejlesztése” címmel

2.) nyilatkozatot tesz arról, hogy

2.1 „A Lengyel  Laura óvoda Árvácska úti  tagintézményének infrastrukturális 
fejlesztése” című projektben vállalt tevékenységeket támogatja

2.2.)  A  pályázathoz  szükséges  saját  forrást,  4.954.658,-Ft-t  azaz  négymillió-
kilencszázötvennégyezer-hatszázötvennyolc  forintot  a  2010.évi  költségvetéséből 
biztosítja.

2.3.) A  támogatással  létrehozott  ingatlanvagyon  –  a  beruházás  megvalósításától 
számított - 10 évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai 
okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett  a támogatási 
cél szerinti további feladatokra fordítja.

határidő: azonnal
felelős: Kovács Sándor alpolgármester
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19. napirendi pont megtárgyalása
19./ Előterjesztés a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ újfehértói feladat-
      ellátási helye 2010. évi költségvetésének jóváhagyásáról
      (Írásbeli előterjesztés)
      (Száma: 34-37/2010. 
      Előadó  :   Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli kiegészítésem nincs. A  Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 
Van-e kérdés, észrevétel,  vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki 
támogatja a határozat-tervezetet? 

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 16 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

27/2010. (II. 10.) számú 

h a t á r o z a t a

a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ  újfehértói feladatellátási helye 2010. 
évi költségvetésének jóváhagyásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ (4320 Nagykálló Bátori út 16.) újfehértói 
feladatellátási  helye  2010.  évi  költségvetését  a  mellékletben  meghatározott  tartalommal, 
18.405 e. Ft bevételi és kiadási főösszeggel j ó v á h a g y j a. 

       Határidő: folyamatos 
        Felelős: polgármester
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Cím neve, száma Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ 
Újfehértó tagintézménye

Alcím neve, száma   

 

intézmény összesen  

Előirányzat-csoport Kiemelt 
előirányzat

száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 
megnevezése

2009. évi eredeti 
előirányzat

2009. évi módosított 
előirányzat 2009. évi várható teljesítés 2010. évi tervadatok

1 2 3 4 5 6 7

  Bevételek     

1  Intézményi működési bevételek     
 1 Hatósági jögkörhöz köthető működési bevétel    
 2 Egyéb saját bevétel    
 3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések    
 4 Hozam- és kamatbevételek    
 5 Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről    

3  Felhalmozási és tőkejellegű bevételek    

5  Támogatásértékű bevételek 13 970 13 970 13 970
 1 Működési célú támogatásértékű bevétel 13 970 13 970 13 970
 2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel    

7  Pénzforgalom nélküli bevételek     
 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele    
 2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele    

8  Önkormányzati támogatás    

  BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13 970 13 970 13 970

      

  Kiadások    

9  Működési kiadások 13 970 13 970 11 665
 1 Személyi  juttatások 9 861 9 861 8 388
 2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 936 2 936 2 401
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 3 Dologi  kiadások 1 173 1 173 876
 4 Egyéb folyó kiadások    
 5 Pénzmaradvány átadás    
 6 Támogatásértékű működési kiadás    
 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre    
 8 Garancia és keztességvállalásból származó kifizetés    
 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások    
 10 Ellátottak pénzbeli juttatása    
 11 Pénzforgalom nélküli kiadások    
 12 Kamatkiadások    

10  Felhalmozási célú kiadások     
 1 Felújítás    
 2 Intézményi beruházási kiadások    
 3 Egyéb fejlesztési célú kiadások    

  KIADÁSOK ÖSSZESEN: 13 970 13 970 11 665

   

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)   5 5 5
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20. napirendi pont megtárgyalása
20./ Előterjesztés az Újfehértó Városüzemeltetési KHT Felügyelő Bizottság tagjának Kht-val 
      kapcsolatos írásos bejelentéséről
      (Szóbeli előterjesztés)
      Előadó  :   Nagy Sándor önkormányzati képviselő

Nagy Sándor
Először egy kérdést szeretnék föltenni. Van-e köztetek olyan, aki nem ismeri ezt a levelet? 
Elvileg megkapta mindenki. 

Tisztelt Képviselő-társaim!
Nagyon rövid leszek az ügy kapcsán. Én úgy gondolom, hogy ez a történet ebben a formában 
elkerülhető lett volna, ha a felügyelő bizottság a sarkán áll és a felügyelő bizottság megtette 
volna azokat a szükséges döntéseket, vagy javaslatokat is, amit meg kellett volna neki tenni 
akkor, amikor ez a levél született, vagy abban az időben voltak akkor is lépéseket kellett volna 
tenni. Miután ez nem történt meg én megpróbálok egy határozati javaslatot megfogalmazni 
ezzel kapcsolatban. Ez a határozat arról szólna, hogy: tekintettel a felügyelő bizottság által 
leírtakra a képviselő-testület feljelentést kezdeményez ismeretlen tettes ellen a kht-nál hűtlen 
kezelés  és  csőd bűntett  ügyében.  Összesen ennyi  a  javaslatom,  hiszen korábban volt  arra 
javaslatom, hogy rendeljünk ki független könyvvizsgálatot a kht ügyeinek átvilágítására, erre 
nem  került  sor,  leszavazott  a  képviselő-testület  többsége,  úgy  gondolom,  hogy  miután 
felszámolási  szakban  van  a  kht.  jelen  pillanatban,  erre  már  nincs  szükség,  hiszen  jelen 
pillanatban a felszámoló rendelkezik minden ilyen üggyel kapcsolatban, ez az egy lehetőség 
marad még a tulajdonosnak, hogy ezt a lépést megtegye és megpróbáljon tiszta vizet önteni a 
kht kapcsán. 

Tóth András
Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

Puskás László
Igazából azt nem értem, hogy ha történt valami hasonló dolog, amire utalsz, azt miért nem 
teszi meg a felszámoló és miért nem tesz Ő feljelentést, miért a képviselő-testületnek kell? 
Egyrészt amit megkaptunk az a levél, amit szétküldtem azoknak a képviselőknek, akiknek e-
mail címe volt, a felügyelő bizottsági elnöktől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ez egy szóbeli 
határozat volt, nem történt írásos formája nem is volt hivatalos határozat, ez egy beszélgetés 
volt,  amiben megállapították, hogy a képviselő-testület tudtára hozzák majd azokat amiket 
gondoltak. Erről nem született írásos határozat, ezért nem került a testület elé, mind a mai 
napig nincs a felügyelő bizottságnak írásos határozata. Nem tisztem megvédeni őket, csak a 
tisztánlátás érdekében mondom.

Tóth András
Tekintettel arra, hogy elvileg nekem kellene- ha pozitív a döntés ezt végrehajtani- én nem 
tudom, hogy ebben a feljelentésben ugyan mit írnánk le, mik azok a tények, amiben  legalább 
kapaszkodót adtunk a nyomozóhatóságnak arra, hogy legalább elinduljon. Mert azt mondani, 
hogy mi úgy döntöttünk testületileg, -- mossuk a kezeinket, - hogy feljelentést teszünk. De 
mivel  teszünk  feljelentést?  Mik  azok  a  momentumok,  amiket  le  fogok  írni,  mondjatok 
segítséget.  Mit  javasolsz?  Hogyan lehet  ezt  végrehajtani?  Mondja  azt,  hogy kaptunk  egy 
levelet  a  felügyelő  bizottság  egyik  tagjától  és  akkor  ezzel,  ezt  küldjem  el  a 
nyomozóhatóságnak,  hogy  kezdjen  vele  valamit.  Nem  ez  az  egyetlen  lehetőség,  a 
felszámolási törvénynek is vannak olyan passzusai, ami polgárjogi felelősséget- illetve annak 
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az  érvényessége  a  tulajdonosnak is  biztosítja.  A felszámoló  is  meg  a  cég  tulajdonosa  is, 
amennyiben  úgy  gondolja,  hogy  a  tulajdonost  kár  érte  a  gazdálkodással  kapcsolatosan, 
polgárjogi úton, mind az ügyvezetéssel, mind pedig a felügyelő bizottsággal szemben lehet 
érvényesíteni a kárát. Ez benne van a felszámolási törvényben is. Egyrészt ha megalapozott, 
akkor el lehet indulni a bűntető jogi irányába is, meg polgárjogi keresettel is lehet élni. Ez is 
olyan, hogy perlünk aztán ha bukunk, akkor fizetjük a perköltségeket. Én azt kérdezem, hogy 
mik  azok a  megalapozott  tények,  amelyekkel  bármit  el  tudunk indítani  és  nem is  igazán 
értettem a Józsi levelét, felvetését, mert nekem úgy tűnt, mintha saját magát is mószerolta 
volna ezzel. 

Leveleki József a Kht. felügyelő bizottsági tagja vagyok
A szándékom gyakorlatilag a törvényben fakadt, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
tv.  35.  §.  (2)  bekezdése  írja  elő,  hogy amennyiben  olyan  információ,  vagy adat  került  a 
felügyelő bizottság valamelyik tagja tudomására,  amely esetleg felvet  olyan körülményt  a 
gazdálkodó  szervezetnek  kárt  okozhatott,  vagy  bármilyen  hátrányt  okozhatott,  akkor  ezt 
jeleznie kell, ilyen, vagy olyan formában. Egyébként ezen a Felügyelő Bizottsági ülésen 5-en 
voltunk jelen, az elnök Úr nem volt jelen, bizonyos okok miatt. Nem beszélgettünk erről a 
témáról, itt gyakorlatilag döntés született, arról is döntés született – szeretném határozattan 
jelezni,  hogy ez  írásba  foglalásra  kerül  és  tájékoztatjuk  a  képviselő-testületet  valamennyi 
tagját, hiszen a tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja. Nem feljelentésről beszélt 
a felügyelő bizottság ezen a rendkívüli ülésen, hanem arról,  hogy tekintettel az ügyvezető 
váltás  után felszínre  került  információkra,  javasoljuk,  hogy egy – akár  független szakértő 
kijelölését  –  gondolja  végig  a  tisztelt  képviselő-testület  és  szerezze  be  mindazokat  az 
információkat, ami egy megalapozott döntésnek az alapját képezheti. Hellyel –közzel erről 
szólt ez a történet. Azzal is tisztában vagyok, hogy részese voltam a felügyelő bizottságnak- 
mert  ha jól  emlékszem október 31-ével  ez  a történet a képviselő-testület  X évvel  ezelőtti 
határozata alapján addig szólt pontosan. Tehát itt erről született döntéstén ezt úgy értelmeztem 
és most is úgy értelmezem és ezt mindig is gondolni fogom, hogy itt határozat született, az, 
hogy nem foglalták  ezt  írásba,  nálam nem volt  –  vagy nem az  én  feladatom volt  írásba 
foglalni, egyébként meg volt a személy, akinek írásba kellett volna foglalni és amikor én azt 
tapasztaltam,  hogy  egyetlen  egy  betű  nem  került  leírásra  és  nem  került  a  képviselő-
testülethez, akkor fordultam ehhez a módszerhez és eszközhöz, hogy mindössze tájékoztatást 
nyújtsak. Köszönöm szépen a lehetőséget, és bölcs döntést kívánok!

Puskás László
Nem nagyon értem, ha van egy felügyelő bizottsági ülés, akkor valaki valószínűleg vezeti a 
jegyzőkönyvet  és  a  jegyzőkönyv  alapján  készülnek  el  a  határozatok.  Akkor  ki  volt  a 
jegyzőkönyvvezető és  nem juttatta  el  korábban 4-5 hónappal.  Talán 5 hónapos csúszásról 
beszélünk. Akkor ez, hogy zajlott? 

Leveleki József
Szerintem  az  ügyvezető  dolga  lett  volna  ennek  a  jegyzőkönyvnek  a  vezetése,  igazából 
határozat-képes volt. 

Tóth András
Jó, hát van itt aki elindul a szabályossági irányba, tehát nem biztos, hogy érdemes nekünk 
ezzel  foglalkozni,  hogy szabályos  volt,  vagy nem. Lényeg az,  hogy információt  hoztak a 
tudomásunkra.  Kérdésem,  hogy  valaki  tegyen  nekem  tippet,  hogy  mit  írjak  le  abba  a 
feljelentésbe, mert azzal, hogy égetjük magunkat, hogy feljelentést teszünk. .., .Mert onnantól 
kezdve ismeretlen tettes ellen teszel egy olyan feljelentést, amiben semmi információ nincsen 
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Nagyon fenn van a veszélye annak, hogy a nyomozóhatóság elküld benne a „fenébe” innentől 
kezdve tisztáztál mindent, mert megszüntették a nyomozást valami miatt. Ha megalapozatlan 
feljelentést teszel meg van az esély, hogy le tudod szépen kereken zárni az elmúlt időszakot. 
Én akkor látom értelmét egy akár egy feljelentésnek, vagy akár egy polgárjogi pernek, hogy 
ha  vannak  olyan  információk  a  birtokunkban,  amik.  Most  itt  a  független  szakértőnek  a 
felkérése nem egy- két forint. Elvileg van egy független könyvvizsgálója is ennek a cégnek, 
akinek  még  neve  is  van  ráadásul.  Olyan,  aki  éveken  keresztül  ennek  a  városnak  a 
könyvvizsgálója  volt.  Ugyan  az  a  személy,  ugyanaz  a  cég,  most  az  Ő  szakértelmének  a 
megkérdőjelezése  lenne,  ha  felkérnénk  egy  függetlent.  És  az  a  független  mitől  lenne 
független, meg honnan tudnánk, hogy az a kontroll értékelés az mit tartalmazna. Tehát számos 
kérdés van egy ilyenbe. Ebbe akkor menjünk bele, ha remélünk valami eredményt, a politikai 
maszatoláson  túl.  Én  azt  javasolom.  Elindulhatunk,  de  ha  elhajtanak  bennünket,  hogy 
menjünk  fenébe,  mert  mi  alapján.  Tehát  tegyetek  nekem  javaslatot,  hogy  mi  legyen  a 
feljelentésben. Mert az, hogy úgy hallottuk, hogy voltak szabálytalanságok, akkor mi? Mik 
voltak azok a szabálytalanságok, akkor Józsi legalább írd le. S akkor már valami kapaszkodó 
van. Akkor már tudok valamit beírni a feljelentésbe. Neked is meg van a lehetőséged, mint a 
Felügyelő  Bizottság  tagja,  ha  szabálytalanságot  tapasztalsz  akkor  elvileg  kötelességed  is, 
hogy lépjél ebben. Ez a levél csak , „úgy hallottam, hogy …. „ és vizsgáltassuk meg, hogy 
van-e valami  vagy nem.  Nem szeretném ha hülyét  csinálnánk magunkból.  Egy független 
szakértőnek nem kevés a költsége és mit érünk el vele. Ilyen áron jobban járunk, ha rajta 
tartjuk a szemünket a felszámolónak a tevékenységén és elérjük azt, hogy minél jobb áron 
eladja az ingatlanvagyont. Vagy ami vagyona van még. 

Nagy Sándor
Nem vártam mást ebben az ügyben. Nyilván polgármester Úr sem gondolja komolyan, hogy 
most itt nyílt testületi ülésen felállnak és elkezdik sorolni, hogy mik azok az aggályok, amik 
megfogalmazódtak. 

Tóth András
Nem kell zárt ülés, mert közhasznú szervezetről van szó. 

Nagy Sándor
Meg kell vizsgálni, hogy milyen vásárlások történtek 2007-2008-ban, meg kell nézni, hogy 
milyen ingatlanvásárlás történt, meg kell nézni, hogy mennyi annak az ingatlannak az értéke, 
amelyet  megvásároltak,  jelen  pillanatban  mennyi  értéket  képvisel  az,  az  eladó  milyen 
formában kapcsolódott  a  vásárlás  pillanatában a  vásárló  cég  személyéhez,  és  akkor  ilyen 
dolog lenne, amit meg lehetne nézetni. Még egyszer mondom, megtettem a javaslatomat én 
azt kérem, hogy szavazzon róla a képviselő-testület. 

Tóth András
Meg lehetne vizsgálni, hogy annak idején, hogy akarta kötelezni a tulajdonos, illetve hogy 
volt  javaslattétel  arra,  hogy hogy lehet  egy 25 millió  forinton apportált  ingatlant  1  Ft-ért 
megvásárolni  a  Kht-tól,  mert  erre  is  voltak  javaslatok.  Vagy  annak  idején,  amikor 
ingatlancserék voltak, akkor is voltak véleménykülönbségek. Mennyit és a hulladéklerakó-
telepünk, amit 5 éve 120 millió forintért támogatással csináltunk- ér e 50 milliót, vagy csak 10 
milliót.  Hát  ilyenek  is  fölvetődtek,  ilyenekről  is  beszélhetünk.  Nem  véletlenül,  de 
hozzátartozik a  Kht  működéséhez.  Nagyon szívesen támogatok egy ilyen javaslatot,  dobd 
össze, biztos vannak ismereteid, ami szerinted bűntető kategória, összeírod, én alá fogom írni. 
Nem fogom senkinek elárulni. 
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Nagy Sándor
Ha meg akartam volna csinálni egyedül,  akkor megcsinálhattam volna.  Nyilván nem erről 
szólt az elmúlt időszaknak a története, Te is nagyon jól tudod, mert ezt nem most kellett volna 
csinálni. Egyfajta gesztust akartam gyakorolni a testület felé, hogy legalább egy utólövéssel 
magát tisztázza ebben az ügyben. 

Tóth András
Van-e még egyéb? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a Nagy Sándor szóban 
ismertetett határozati javaslatát, hogy tegyünk hűtlen kezelés és csőd-bűntette miatt a non-
profit kft.-vel kapcsolatosan - feljelentést elfogadja? 

A  képviselő-testület  a  határozat-tervezetet  5  igen  szavazattal,  2  ellenszavazattal,  8 
tartózkodással nem fogadta el. 

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

Tóth András
Elöljáróban hadd kérjem, hogy ne mondjátok el, hogy utakkal hol vannak problémák, mert 
tudjuk nagyon jól. 
 
Nagy József
Mutatok két 60 Ft-os almát, ezt kapják a gyerekek, ki az, aki tehet ez ellen? Az adófizető 
pénzéből kap 60 Ft-/ db. Megjelent az újságban is egy fénykép is azóta már pirosabb almákat 
kapnak a gyereket. Én azt mondom, hogy a mi gyerekeink kapják, valamit kellene tenni, hogy 
normálisabbat kapjanak. A másik a kerékpárút, mivel nem járda, tehát út, a gazdának nem 
kötelessége takarítani. – Ha nem a járdán megy a kerékpáros, akkor a rendőr megbünteti. 
Valamit kellene tenni, hogy ez vagy közterület legyen , vagy járda és kötelezni az ott lakókat. 

Tóth András
Jelen  pillanatban  nincs  használatba  vételi  engedélyünk,  attól  függetlenül,  hogy ki  vannak 
táblázva a dolgok. Egyébként gyalog és kerékpárút. Annak egy olyan sáv, ahol bőven elfér a 
kerékpáros, az járda. A jegyző még kifejezetten a tél beállta előtt külön felhívást tett közzé, 
hogy mindenki a saját portája előtt takarítsa el az utat. 

Buczkó Ágnes
Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a sok szép döntésért,  arra a kettőre gondolok, 
bízom benne, hogy az egyházzal is támogató döntés lesz majd. Mindenképp nagy tisztelettel 
polgármester Úrnak a nagy segítségét, azon túl pedig jegyző Úrnak és Dr. Szűcs Andreának a 
türelmét, irányítását és mindenen túlmenő biztatását. 

Szabóné Belme Ildikó
Többen kerestek azzal,  hogy a munkáltatók a kaffetéria rendszerben melegutalványt  adják 
legtöbb  helyen.  Ez  a  melegutalvány  beváltható  lehet-e  a  konyhán,  illetve  a  napköziben 
fizethetnének ezzel a szülők, van-e erre lehetőség? 

Tóth András
Van,  csak  nem „buli”.  Éppen  azért  próbáltunk  egy  másik  irányba  elmenni,  mert  amikor 
megvesszük  a  kaffetériát  lehúznak  bennünket  a  forgalmazók,  amikor  beváltjuk  megint 
lehúznak bennünket. Tehát egy 100 Ft- érték, már csak 90 Ft-ot ér kb. Nekünk azon túl, hogy 
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sok adminisztráció van vele, azon túl még veszteségünk is van. A sajtó is foglalkozik ezzel, 
hogy nem szívesen váltják be. Hideg élelemnél még ezt csinálták, mert nagy tömegben ment, 
de a melegétel beváltása már elég necces. Itt elég markáns visszalépés van, ha látjátok itt a 
konyhának és az étteremnek az üzemeltetésében – egyértelmű, mert a működtetést így tudjuk 
megoldani.  Jelen  pillanatban  a  saját  utalványunkat  sem  használjuk.  Nyilván  bizonyos 
megfontolásból. 

Juhász Istvánné
Az almára reagálva,  én napok óta be-bemegyek az osztályba és nézegetem az almákat én 
semmiféle  csúnyaságot  nem látok,  tehát  egészséges,  szép  almák voltak  bent.  Lehet,  hogy 
kiválogatják. Most voltam órákat látogatni, járok az elsősökhöz, másodikosokhoz kérdeztem a 
tanító-néniket,  azt  mondták,  hogy szeretik  az  almát  megeszik.  Azt  mondta,  hogy nagyon 
finom. Továbbra is figyelni fogom. Továbbra is kérem a tanító néniket, hogy jelezzék. Az, 
hogy nem az a nagyalma, az apróbb alma még finomabb, ízesebb is. A másik dolog, hogy a 
szülői  munkaközösség ülésén jelezték,  hogy a  szülőknek nagyon nagy problémát  okoz az 
étkezési térítési díj fizetése, mert azok a szülők fizetnek általában, akiknek munkahelyük van, 
nem tudnak bejönni abban az időpontban – tehát 3 óráig és kérdezik, hogy nem lehetne-e a 
csekkes fizetési rendszerhez visszatérni. Mert nekik minden hónapban egy napot ki kell venni 
szabadságot, hogy be tudjanak jönni befizetni az étkezés térítési díját, mert személyesen kell 
ezt  megtenniük.  Nem  lehetne  e  erre  más  megoldást  kitalálni.  Nyíregyháza,  Debrecenbe, 
Téglásra járnak dolgozni és 5-óra fél hat mire hazajönnek.. Aki meg műszakba jár, az meg 
forog és nem is lehet kitalálni, hogy mikor jöjjön be. 

Tóth András
Nem lesz csekk,  de megoldjuk munkaszervezéssel,  hogy későbbi időpontban is  be tudják 
fizetni. 

Kovács Sándor
Még egyszer visszatérnék a kaffetériához, mert nem kaptam egyértelmű választ.  Engem is 
sokan  megkerestek,  -azt  viszont  tudnia  kell  mindenkinek,  hogy  a  napokban  dönti  el  a 
munkáltató, illetve interjúvolja meg az alkalmazottakat, hogy a kaffetériát milyen formában 
kívánja igénybe venni. Mert mondtad azt- hogy jelen pillanatban mi sem alkalmazzuk ezt a 
módszert. Azt is tudom, hogy szerződést kell kötni bizonyos cégekkel az ügy érdekében,  de 
ha ilyen, mint a LEGÓ, vagy a gumigyár, vagy a nagyobb létszámot foglalkoztató nyíregyházi 
gyárak, akkor miért nem köt a konyha szerződést, ugyanis a gyermekeiknek akarnak vagy 
maguknak estére  meleg ételt  hazahozni.  Így is  küszködünk a kapacitás kihasználatlansága 
miatt, akkor miért nem megyünk egy picit elébe. Nem azt mondtam, hogy minden egyes Bt-
vel,  meg  3  főt  foglalkoztató  céggel  szerződést  kell  kötni,  legalább  a  nagyobbakat  illene 
megkeresni a cél érdekében. Te mondtad, hogy 700-al esett vissza, meg azóta már lehet többel 
is, az adagszám, akkor miért nem megyünk utána, hogy pótoljuk. Azt, meg ha nem ér annyit 
az a kajajegy, akkor miért nem kérhetünk érte különbözetet. Szerintem az sem mindegy, hogy 
10-20 Ft- problémát jelentene, 100-Ft-onként, ha azon múlik ez a dolog. Mert akkor az lesz, 
hogy üdülési  csekket  fog  kérni  és  vagy leüdüli,  vagy nem.  Nekünk vagy egy konyhánk, 
aminek nincs kihasználva a kapacitása, ugyanakkor nem döntünk ebben a kérdésben, ha pedig 
bizonyos  időintervallumon  belül  nem döntünk,  akkor  elesünk  bizonyos  bevételi  forrástól. 
Megértem a Te aggodalmadat is,  de akkor én mit  mondjak holnap,  meg holnapután.  Meg 
fognak újra állítani azok, akik Téged is megállítottak. Mondjam azt, hogy nem tudjuk, vagy 
később lesz, valami határozott választ mondjunk már. Azt nem mondhatom, hogy nem tudom, 
hogy megéri-e nekünk, hiteles válaszként elfogadni. 
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Tóth András
Nem. Nem mert ésszerűtlen. Annak idején volt egy javaslatom a konyhával kapcsolatosan, 
ami  döntés  született,  született.  Ezt  követően  megpróbáltuk  megszervezni  a  konyhát. 
Emlékezzél vissza, hogy hány hirdetést adtunk fel. Mentünk utána, senki nem volt hajlandó a 
dolgozójának előfizetni. Most is arra irányul a kérés, hogy nem lehetne-e az étkezési térítési 
díjakat kifizetni melegétel utalvánnyal, mivel az egy juttatás valahonnan. Nem arra irányult, 
hogy bárki idejön és a saját családjának vinne haza. Senki nem viszi haza, aki Debrecenben, 
Nyíregyházán dolgozik az ide el  fog jönni  11- 14,30 között  és innen fogja elvinni.  Nem. 
Próbáltuk, de nem tudtunk eredményt elérni. 

Kovács Sándor
Nem én akarom kierőszakolni, nekem valamit mondani kell az embereknek. 

Tóth András
Nem. Nincs lehetőség arra, arra sincs, hogy csekkel, mert oda bíztuk, hogy csekkel fizessenek 
és akkor egész véletlenül elkallódtak a csekkek, két-három hónapra. Így meg ha szólsz neki, 
akkor lehet, hogy nagyobb eséllyel. Át fogjuk alakítani a dolgokat. Rengeteg próbálkozásunk 
volt.  Állandóan  orrvérzésig  hirdettük,  annak  idején  nem tűnt  fel  senkinek,  teljes  oldalas 
hirdetéseket  nyomtunk a városi  újságokba.  Senki  nem ment  oda a  munkáltatójához,  hogy 
akkor miért nem csináljuk úgy a dolgokat.

Kovács Sándor
Mert mindig utána kullogunk az eseményeknek, mert mos így szabályozták a dolgokat. Az 
élet  hozza  azt.  Ugyanazt  csináljuk  a  normatívákkal  is,  azért  megyünk  régiókba,  meg 
kistérségekbe,  mert  rákényszerítenek  bennünket,  így  magasabb  a  normatíva.  De  nem ezt 
akarom mondani. A másik dolog a járda téma. Én nem tudom úgy elképzelni, hogy mindenki 
le  fogja  maga  előtt  takarítani.  Látom  magam  előtt  a  példát  a  Fő  téren,  kijön  és  a 
konyhasójával  marék  számra  sózza  az  önkormányzati  járdát.  Tehát  nem attól  félek,  hogy 
rájönnek a magánszemélyek, hogy nekik ezt le kell takarítani, ezt műtrágyával és konyhasóval 
fogják olyan koncentrációban oldani nekünk, hogy az a járda használhatatlan lesz. Legyetek 
szívesek  olyan  irányban  gondolkodni,  tudom,  hogy  önkormányzaton  belül  van  a 
városüzemeltetési cég, meg eszközünk meg gépünk sincs, de azt, hogy mint út, az egy 2,70 
m-es dolog, az egy autóútnak a félpályáját jelenti, azt nem lehet lapáttal,  meg gereblyével 
letakarítani.  Hozzáteszem,  ha  90  %-a  letakarítja,  a  legnagyobb  balesetveszély  akkor  fog 
bekövetkezni, mert azt hiszi, hogy le van takarítva, és utána meg belemegy a kerítésbe. Utána 
ki lesz a hibás?  Előzzük már meg, hogy – 1,2 km-ről van szó, nem létezik, hogy ezt nem 
tudjuk valamilyen formában egységesen letakaríttatni.  Az nem megoldás, hogy rábízzuk a 
lakosságra, hogy síktalanítson. Főleg ilyen értékű járdát. Ti tudjátok nagyon jól, hogy 150-160 
millió  forintjába  van  az  államnak,  meg  az  önkormányzatnak.  Ezt  nem  3  évre  kellene 
megoldani, hanem legalább 20-ra. 

Tóth András
Attól függetlenül, hogy nem nekünk kell megcsinálni, el szokta tolni a vállalkozó. Hidd el, 
hogy nem szándék kérdése. Mennyi pénz van rá?  Mennyit tudunk előteremteni. Bíz, Isten, ha 
egy takarításra  sok  százezer  forintunk  van,  akkor  csillog-villog  a  város.  Nem tudok  mit 
csinálni.  Akármennyire  mondod,  hogy vállalkozók  bevállalnák  ezt,  bevállalnák  azt,  hány 
fejlesztésbe  egy buznyákok befizetett  valaki?  A Fő téri  fejlesztésnél  is.  Hányszor  jöttél  a 
testületi  ülésen  is  hányszor  elmondták,  hogy vállalkozók szerepet  vállalnának benne.  Egy 
fillért  be nem tettek,  egy kivétellel  a Lenin Tsz .bekötőútjának a  fejlesztésébe.  Amiről  én 
tudok. Lehet, hogy hozzájárultak, de fogalmam sincs, hogy hol vannak azok a pénzek. Mindig 
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elhangoznak ezek, de önként meg senki nem fog jönni. Ha eszközöm van, egyrészt meg kell 
venni, másrészt működtetni kell. Ott tartok, hogy nincs miből. Hidd el, hogy nem a szándékon 
van itt a probléma. 

Suhaj István
Ha jól  értelmezem,  ugyanígy  a  rendőrség  bünteti  a  lakosságot,  mert  nem a  kerékpárutat 
használja.  Oké,  hogy a  lakosok nem tolták  el  maguk előtt,  de  kérdezem a  kanális  fölött 
átvezető híd melyik lakoshoz tartozik? Az sem volt eltakarítva. 

Tóth András
A csatorna kezelőjéhez. 

Suhaj István
Akkor még az nem kerékpár út, mert nincs használatba vételi engedély. Ha meg nem kerékpár 
út, akkor miért bünteti a rendőrség a bicikliseket, mert nem a kerékpárúton közlekednek? 

Tóth András
Ha  az  nem  kerékpárút,  akkor  miért  mennek  oda  a  biciklisek?  Ez  ilyen,  ez  egy 
mellékmegjegyzés. 

Tóth András
Segíts nekem forrást teremteni!

Suhaj István
Értsd meg, az út  el  volt  takarítva,  a kerékpár út  meg sehol.  Ha csak a  közterületi  részeit 
nézzük, ami utak keresztezik a kerékpárutat…, 

Tóth András
Pisti! Mondtam szervezd meg, bármelyik 50 m-ert takaríttasd le, utána szorozd meg 1600-al, 
annyiba kerül a városnak a megtakarítása. Ennyi. 

Suhaj István
Ha csak azokról az 5-10 méterekről beszélünk, ahol az utak keresztezik a kerékpárutat, ha van 
közmunkaprogramban részvevő ember, aki dolgozik, akkor miért nem lehet kiküldeni Őket, 
hogy  azokat  a  részeket  eltakarítsák.  Miért  nem  lehet  megcsinálni  azt,  hogy  a  Fő  téri 
kereszteződésben  átcsúszok  autóval,  legalább  ott  lesózni,  a  Vasvári  –  Széchenyi 
kereszteződésben, ahol szintén átcsúszok, legalább ott lesózni. Nem azt mondom, hogy több 
tonna  sót  rendeljünk  be,  meg  csináljuk  az  egész  várost  sóval.  De  legalább  az 
útkereszteződésekre kellene koncentrálni. Ahhoz nem kell gépi, hanem kiküldesz két embert 
és elszórja. 

Tóth András
Az előbb azt hallottuk, hogy, nem kellene szétsózni a várost.

Molnárné Mészáros Ágnes
Az  étkezéssel  kapcsolatban  esetleg  még  annyi,  hogy  esetleg  hétvégén  ha  sok  lenne  a 
jelentkező?

Tóth András
Nem éri meg, egy időben volt. Nem tudjuk bevállalni, mert a szabályozási rendszer az úgy 
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alakult,  nekem  sem  mindegy,  nálunk  is  azért  nincs  utalvány,  mert  mások  az  adózási 
szempontok, ha utalványt adok és azt váltják be és mások, ha melegétkezést biztosítok. Ha 
utalványt  adok akkor a névérték után kell az adót megfizetni,  ha meg természetben adok, 
akkor költségkalkuláció alapján. Nem mindegy. Képzeljétek el, ez 10 milliós nagyságrend, 
önkormányzati  szinten  is.  Hiába  le  van  gyártva,  nem  használom,  mert  így  próbálunk 
spekulálni, hogy hogyan lehet. Vegyem a nyakamba, amikor egyről-a kettőre haladok? Hogy 
vegyem a nyakamba azt? Adminisztrációt tegyek rá, nem tudom milyen költséggel jár, meg a 
beváltásnak is van díja. 

Puskás László
Sokan fölhívnak telefonon, hogy kell-e fizetni a szennyvíztársulati hozzájárulást vagy sem. 
Örülnék neki, ha valamilyen rövid cikkben kapnának tájékoztatást, hogy mikor kell fizetni. 
Megkapták-e a csekkeket, van-e szerződésük? 

Tóth András
Felületet fog kapni a társulat és akkor legyen szíves egy tájékoztatót adni. Én nem tartom 
operatívan  a  kapcsolatot  a  Lakástakarék  pénztárnak  a  szervezőjével.  Azért  jött  létre  ez 
társulat,  hogy  ezeket  a  dolgokat  intézze.  Ez  ugyanaz,  hogy  nem a  mi  kompetenciánk  a 
SZOSZOK- dolga, van rálátásunk, de az operatív dolgokat Ők csinálják. 

Puskás László
A másik dolog a polgármester Úrnak szól. A forrás kiegészítés, csak úgy eszembe jutott, hogy 
talán most van éppen terítéken a megyei önkormányzatnál a kórházban az új konyha építése, 
biztos  vagyok  benne,  hogy  az  átmeneti  időszakra  valamilyen  ajánlatot  kell  tennie  az 
önkormányzatnak  a  kórházellátás  konyhai  ellátására.  Egyedül  polgármester  Úrnak  van 
jogköre, hogy esetleg ilyen tárgyalásokat lefolytasson a megyei önkormányzattal. 

Tóth András
Egy évvel  ezelőtt  fölvetődött  e  kérdés,  egyrészt,  másrészt  vizsgáljuk annak a  lehetőségét, 
hogy  a  magyar  közbeszerzési  jog  szerint  egy  önkormányzati  konyha  hogy  indulhat  el 
közbeszerzési eljáráson. Nem tudjuk. Ajánlattevőként a Polgármesteri Hivatal konyhája nem 
vehet részt. Ugyanis mérleget kell becsatolni, a mérleg nem lehet veszteséges. Most tudunk 
mi  olyan  mérleget  csatolni,  ami  nem  veszteséges.  Nem  tudom  magam  beilleszteni  a 
közbeszerzési jogba. Foglalkoztunk vele, Laci. Direkt-megállapodáson meg nem biztos, hogy 
tud ez a dolog nyugodni, mert az elég veszélyes. Elnök Úr tisztában van vele, hogy nekünk 
ilyen adottságunk van, és ha van valami akkor küldjön embert. Annak idején megadtuk az 
ajánlatunkat.  De  közbeszerzési  jogban  nem  tudom,  hogy  hogyan  tudjuk  beilleszteni.  És 
akkora volument,  mint a kórház,  biztos, hogy nem tudjuk közbeszerzés nélkül megoldani. 
Dolgoztunk rajta, egyszerűen nem tudjuk magunkat beilleszteni a közbeszerzésbe. 

Szilágyi Péter
Tisztelt Képviselő-testület!
Röviden szeretném rabolni az idejüket, mert már elég későre jár. Az egyik az, hogy játszóteret 
nem szoktunk építeni a falu határában,  ott  repülőteret  kell  csinálni,  illetve multinacionális 
bevásároló központot. Játszóteret ott célszerű építeni, ahol sűrűn laknak az emberek, teszem 
azt abban a bérházakban, amit az önkormányzat is épített. Mert ott kicsi a mozgáskörletük, 
nyilván igénylik az emberek, ha szabadna ezt a felépítendő játszótérhez hozzáfűzni, ott kint én 
úgy  gondolom,  hogy  újfehértói  népség  nem  fogja  hasznát  venni  annak  a  játszótérnek. 
Javasolnám azt, hogy a bevásárló központot kellene oda kivinni, mert más városokban az úgy 
szokás, hogy a bevásárló központokat kiviszik a város, falu határába és akkor a játszóteret, 
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nyilván oda, ahol sűrűn lakott – oda érdemes berakni. A másik a hó-helyzettel kapcsolatos. Az 
idén is olvastam a Jegyző Úr írását, hogy a lakosságot megregulázta, hogy 30 ezer forintra 
megbüntetni,  ha  nem takarítja  a  kapuja  előtt  el  a  havat.  Én úgy gondolom,  hogy jogilag 
helyes,  erkölcsileg  nem  tartom  megalapozottnak  akkor  fölhívni  a  Tisztelt  lakosságnak  a 
figyelmét  erre,  amikor  az  önkormányzat  nem  teljesíti  az  alapvető  feladatát.  Ha  az 
önkormányzatnak nincs meg hozzá a pénze, meg az eszköze, akkor ne tessék kényszeríteni, 
hogy 1.200 Ft-ért, vagy nem tudom mennyiért vegyen hólapátot. Egyébként nyilvánvalóan én 
- mint jóérzésű ember visszautasítom ezt a megjelenő írásokat, mert a jóérzésű emberek igenis 
el szokták takarítani a havat, illetve fel szokták gereblyézni kapujuk elejét  hétvégén. Ez így 
volt mindig is. És akkor tessenek azután követelni a lakosságtól, amikor odatettük nekik a 
munkahelyet  Újfehértón,  meg  odatettük  a  tisztességes  bevételt  és  akkor  tessenek  arra 
ösztökélni embereket, hogy büntessenek, hatóságokat, amikor van bevétele a lakosságnak. De 
Önök biztos nem járnak olyan helyen, mint én. Az én kapumban száll föl a lakosság és a 
nyíregyházi ipari parkba járnak el dolgozni, én este 10 órakor, mikor zárom a műhelyemet, 
akkor  beszélgetni  szoktam velük 62 ezer  forintért  dolgoznak folyamatos  műszakban.  Erre 
tessék odaszámolni a  30 ezer forintos bírságot Tisztelt Jegyző Úr! Köszönöm szépen, hogy 
meghallgattak. 

Tóth András
Nem tudom, hogy hány jegyzői bírság került kiosztásra ez az egyik- a másik szerintem a jó 
szándékú emberek, ha ezt megcsinálják, akkor az életben nem fogják megbírságolni Őket. 
Meg jó lenne, ha mindenki jó szándékú lenne ebben a városban. De Péter, én úgy vagyok 
vele, hogy vannak olyanok, akivel jó szóval sem tudsz mit csinálni. Viszont nekünk a jó szón 
kívül nem nagyon van mit csinálni, eszközünk nem nagyon van. Egyszerűen lehet ötletelni, 
meg lehet mondani javaslatokat, csak amikor döntési helyzetbe kerülsz, akkor szembesülsz 
azzal, hogy van egy jogrend. A jogrend az lehet, hogy rossz, akkor meg kell változtatni, de 
mindaddig amíg nem változtatod meg, addig a jogrendben kell élni. Nem tudsz mit csinálni. 
Néha kedvem lenne jó fenékbe billenteni egy két emberkét bizonyos dolgok miatt,  akár a 
közszférában is. Mondok egy példát: van egy néhány ember, akit még tudnánk nélkülözni a 
közszférában.  Státuszban  van,  kinevezett,  X  éve  itt  dolgozik,  hogy  ha  megszüntetem  a 
jogviszonyát, akkor nem tudom -  2 millió forint végkielégítést kell neki fizetni. Annyi esze 
van, hogy kínosan ügyel arra mikor szem elé kerül, akkor mindig úgy tűnik, hogy valamit 
csinál. Nem tudsz fegyelmi eljárásban kirúgni, mert úgyis a Munkaügyi Bíróság vissza fogja 
pakolni. Az, meg hogy normál menetben ki tudjad rúgni, mert egyébként meg megérdemli, 
ahhoz meg nincs 2 millió forintod. Csak akkor, ha a képviselő-testület hoz egy olyan döntést, 
hogy igen, ennyi embert le kell építeni, és akkor az „állam bácsi” meg fogja nekünk téríteni. 
És gazdálkodjál így! Nekem kedvem lenne esetleg néhány embert így megregulázni, de nem 
tudom, mert kutya sokba kerül, mert ilyen ez a jogrend ebben az országban. És akkor el fog 
menni panaszra és akkor a bíróságon meg fog ülni és akkor „fizetheted a gatyádat rá!” Nehéz, 
nagyon  nehéz,  igazán  akkor  szembesül  vele  az  ember,  amikor  odakerül,  hogy  ezeket  a 
dolgokat meg kell oldani és nem tudod. A játszótérrel kapcsolatban- a vitán mondtam sok 
mindent, döntés született, ez van. Az meg, hogy ki hova, ilyen szempontból liberális ember 
vagyok  és  Te  mondhatod  azt,  hogy  mondjuk  a  bevásárló  központot  kell  kitenni,  de  ha 
bevásárlóközpontot  üzemeltet,  az  azt  mondja,  hogy az  Ő üzletpolitikája  nem fér  bele  és 
megvette  az  ingatlant,  akkor  miért  ne adjam meg a lehetőséget  neki  a  14 ezer  újfehértói 
érdekében. Ha 14 ezer újfehértói nem akar belvárosban múltinál vásárolni, akkor menjen a 
múlti és akkor tönkre fog menni. De egy bizonyos ellátási szint alatt nekem meggyőződésem, 
hogy elsődlegesen nem a kereskedőknek az érdekeit kell képviselnem, hanem 14 ezer ember 
érdekeit. És értessétek meg azzal az emberrel, hogy a múlti átveri őket, szemét minőséget árul 
és kutya drágán fogja, és ha meg tudjátok értetni akkor nem fogja betenni a lábát abba az 
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üzletbe.  Nem ingyen adtuk neki a területet,  magánterületet  vásárolt,  nehogy bele szóljunk 
abba. Péter, hogy ha valaki odamegy hozzád, hogy a portádat megvenné, ad ajánlatot, meg 
fogja venni. Beleszólhatok? Nem szólhatunk bele, akkor mit vársz tőlünk. Ha arról van szó, 
mert  volt  ilyen,  hogy a  piacnál  engedjük  be  CBA-t-  egyetlen  magyar  tulajdont,  és  nem 
engedtük be a CBA-t a piac területre. Mert az volt a döntés, ugyanaz korábban, sok évvel 
ezelőtt, amikor a Penny Market jelentkezett, az akkori testület sem engedte be saját területére. 
De megakadályozni nem tudta, hogy onnan pár 100 méterre megvegye az ingatlanokat. Ebben 
nem tudunk mit csinálni. Sanyi megvette azt a területet, a Városszépítő Egyesület oda akar 
csinálni játszóteret. Akartunk mi a belvárosba is csinálni, pályáztunk, de nem nyertünk hozzá 
forrást. Ugyanúgy ott van az Erkel iskola mellett az a volt régi házhely, nem tudom, hány 
pályázatra  beadtuk  már.  Most  a  városközpont  rehabra  azért  nem  adtuk  be,  mert  nincs 
eszközbeszerzésre támogatási beszerzés. Állandóan nézzük. 

Kovács Sándor
Péter neked mondom még egyszer, lehet, hogy elkerülte a figyelmedet, nem tehetek arról, 
hogy  a  pályázatkiíró  külterületre  határozta  meg  a  játszótér  építés  lehetőségét.  Ha  már 
külterület,  akkor  nem tudtam alkalmasabb helyszínt  találni,  mert  az  tény és  való,  hogy a 
második legnagyobb létszámú iskolánk a Vasvári Pál Tagintézmény, ez 300 m-en belül van, 
ha azt nézed, hogy ott szembe lejönnek a Lehel úton ez nem egy nagy távolság, benne is van a 
pályázatban.  Meg  lehet  kritizálni.  Azzal  egyetértek,  szívem  szerint  elcserélném a  LIDL- 
területére, és ide építenénk a játszóteret, és felajánlom, hogy egy jóval nagyobbat is felajánlok 
neki. Nem tudom, hogy mennyire kivitelezhető? 

Tóth András
A pontosítás kedvéért, ebben a pályázati forrásban sok támogatandó célt megjelölt a pályázat 
kiírója.  Nagyon  sokat,  közte  a  játszóteret  is.  De  mást  is,  és  azt  mondta,  hogy bizonyos 
településen bárhová, néhány településen- közte Újfehértón- csak külterületen lehet ezeket a 
játszótereket megvalósítani. Nem azt mondta, hogy játszóteret lehet külterületre Újfehértón 
építeni,  hanem sok  mindent  lehetne  csinálni,  de  Újfehértón  csak  külterületre.  Játszóteret 
választott az egyesület, válaszhatott volna mást is, de úgy gondolta, hogy ott a területnek a 
hasznosításában a leghasznosabb a játszótér. 

Kovács Sándor
A 4-esen túl lakók meg mindig megbíráltak bennünket, hogy azzal nem törődik senki sem, 
hogy a 4-esen túllakó embereket semmilyen önkormányzati dolog nem szolgálja. Azt meg 
tudom, hogy a Mókus utcáról meg kocsival fogyatékos gyereket hoznak a Kisrétre játszani. 
Ez meg egy olyan játszótér, hogy van benne fogyatékos gyerekek részére is olyan típusú, ami 
használható balesetmentesen. Sok mindent kellett mérlegelni, amikor a döntés oda született, 
amikor  ebben  a  körben  megszületett.  Persze  lehetett  volna  mást  is  odaépíteni,  de  akkor 
mondjátok meg, hogy mit. 

Tóth András
Van, akinek meg semmi nem jutott az eszébe. Van-e még egyéb? Ha nincs a napirendi pontot 
lezárom. 

Mivel egyéb kérdés, észrevétel,  vélemény nem hangzott  el,  Tóth András polgármester a nyilvános 
ülést 20 órakor bezárta. 

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