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4244 Újfehértó, Szent István út 10.
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E-mail: polghiv@ujfeherto.hu
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Száma: 41-37/2010. 
J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Készült: Újfehértó  Város  Képviselő-testületének  2010.  június  24-én  16  órai  kezdettel  a 
Közéleti Kávéház (4244 Újfehértó, Fő tér 3. sz.) helyiségében megtartott  r e n d k í v ü l i 
nyilvános ülésről. 

Jelen voltak  :   Tóth András,  Banka Attila,  Elek László,  Gyermánné Szabó Katalin,  Juhász 
Istvánné,  Kovács  Sándor,  Molnárné  Mészáros  Ágnes,  Nagy József,  Nagy Sándor,  Puhola 
Józsefné, Puskás László, Ricska Zsolt, Suhaj István, Szabóné Belme Ildikó, Szilágyi Antalné, 
Tóth János képviselők

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője

Meghívottként jelen volt: Béres Józsefné ÁMIPSZ igazgatója, 

Tóth András 
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 18 fő képviselőből 14 fő jelen 
van,  így  a  képviselő-testület  határozatképes.  A  meghívóban  szereplő  napirendre  teszek 
javaslatot.  Van-e  ezzel  kapcsolatban  kérdés,  észrevétel,  vélemény?  Ki az,  aki  a  napirendi 
pontokat elfogadja? 

A képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi napirendi pontot állapította meg:

N a p i r e n d

1./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására benyújtott önerős 
     pályázat elbírálására
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-135/2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester

2./a.  Előterjesztés az Önkormányzati Minisztériumhoz vis maior tartalék címen benyújtott 
         támogatási igényről 
         (Írásbeli előterjesztés alapján)
         (Száma: 34-136/2010.)
         Előadó  :   Tóth András polgármester

2./b. Előterjesztés az Önkormányzati Minisztériumhoz vis maior tartalék címen benyújtott 



         támogatási igényről 
        (Írásbeli előterjesztés alapján)
        (Száma: 34-137/2010.)
        Előadó  :   Tóth András polgármester

3./ Előterjesztés az Újfehértó Önkéntes Tűzoltóság támogatásáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-134/2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester

4./ Előterjesztés a THERMA Kereskedelmi Kft. kérelméről
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-139/2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester

5./ Előterjesztés a Lengyel Laura Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 
    engedélyezéséről
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-133./2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester

6./ Előterjesztés az érpataki általános iskolai oktatással kapcsolatos döntésről
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-138/2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester

7 /Tájékoztató Érpatak Község önkormányzata és Újfehértó Város Önkormányzata által 
     létrehozott társulás tevékenységéről
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-132/2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester

8./ Előterjesztés Mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-131/2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester

9./ Előterjesztés a Helyi közösségi közlekedés normatív támogatási kérelem 
     benyújtásáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-140/2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester

1. napirendi pont megtárgyalása
1./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására benyújtott önerős 
     pályázat elbírálására
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-135/2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester
Tóth András
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Szóbeli kiegészítésem nincs. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága és a Pénzügyi Bizottság 
tárgyalta Egyhangúlag elfogadásra javasolták. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület  a  határozati  javaslatot   14 egyhangú igen  szavazattal  elfogadta  és  az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

107/2010. (VI. 24.) számú

h a t á r o z a t a

a helyi önszerveződő közösség  pénzügyi támogatására benyújtott önerős 
pályázat elbírálására

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1.  a  helyi  önszerveződő  közösségek  pénzügyi  támogatásának  rendjéről  szóló  23/2006. 
(XI.27.) rendelet 10.§. (5) bekezdése alapján,  a magasabb szintű pályázat nyertessége esetén, 
a 2010. évi költségvetésben Önerő Alapra elkülönített összeg terhére a Családjaink Jövőjéért 
Újfehértón Egyesületet támogatásban részesíti az alábbiak szerint:

Támogatott szervezet Támogatás összege
Támogatandó események, 

elszámolható költségek

Családjaink  Jövőjéért 
Újfehértón Egyesület 80.000.- Ft

magasabb pályázat 
költségvetésében nevesített 
tételekre (Útiköltség, hirdetés, 
benzinköltség)

2.  Felkéri  a jegyzőt,  hogy a pályázó kiértesítéséről,  a  döntés  közzétételéről,  valamint  – a 
magasabb  szintű  pályázat  keretében  aláírt  támogatási  szerződés  vagy  azzal  egyenértékű 
dokumentum  bemutatását  követően  -  a  támogatott  szervezettel  a  szerződés  kötéséről 
gondoskodjon.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

2./a napirendi pont megtárgyalása
2./a.  Előterjesztés az Önkormányzati Minisztériumhoz vis maior tartalék címen benyújtott 
         támogatási igényről 
         (Írásbeli előterjesztés alapján)
         (Száma: 34-136/2010.)
         Előadó  :   Tóth András polgármester

Tóth András
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Szóbeli  kiegészítésem  nincs.  A  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  Egyhangúlag  elfogadásra 
javasolta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki 
az, aki a határozati javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  14  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadta  és  az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

108/2010. (VI. 24.) számú

h a t á r o z a t a

Az Önkormányzati Minisztériumhoz vis maior tartalék címen benyújtott támogatási igényről 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1./ az Önkormányzati Minisztériumhoz  vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be. 
 A káresemény megnevezése: belvíz elleni védekezés.
A védekezés helye Újfehértó közigazgatási területe, Görgey út hrsz:4347, Böszörményi út 
hrsz: 0549, Kölcsey út hrsz: 4084 , Munkás út hrsz:4217.
A káresemény forrásösszetétele: adatok Ft-ban

M e g n e v e zé s 2010. 
év %

Saját forrás 215 100 Ft 30
Biztosító kártérítése            0 Ft 0
Egyéb forrás           0 Ft 0
Egyéb támogatás          0 Ft 0
Vis maior igény      501 900.- Ft 70

Források összesen     717 000- Ft                100

A védekezés és ideiglenes helyreállításának összköltsége: 717 000.-Ft, melynek fedezetét az 
önkormányzat részben  tudja biztosítani. 

2./ nyilatkozik arról, hogy 
- a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 
-  a  bekövetkezett  káreseménnyel  kapcsolatban  az  Önkormányzat  biztosítással  nem 
rendelkezik.

Biztosító Társaság megnevezése ---

Biztosítási szerződés száma ---

- az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.
- az önkormányzat más a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

3./ a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetésében átcsoportosítással az általános tartalék 
terhére biztosítja.
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4./  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat  benyújtására  és  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: 2010. július 15.
Felelős: polgármester

2./b napirendi pont megtárgyalása
2./b. Előterjesztés az Önkormányzati Minisztériumhoz vis maior tartalék címen benyújtott 
         támogatási igényről 
        (Írásbeli előterjesztés alapján)
        (Száma: 34-137/2010.)
        Előadó  :   Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli  kiegészítésem  nincs.  A  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  egyhangúlag  elfogadásra 
javasolta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki 
az, aki a határozati javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület  a  határozati  javaslatot   14 egyhangú igen  szavazattal  elfogadta  és  az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

109/2010. (VI. 24.) számú

h a t á r o z a t a

Az Önkormányzati Minisztériumhoz vis maior tartalék címen benyújtott támogatási igényről 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ az Önkormányzati Minisztériumhoz vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be. 
A káresemény megnevezése: belvíz elleni védekezés.
A védekezés  helye  Újfehértó  közigazgatási  területe,  Csillag  út  hrsz:4135  Görgey  út 
hrsz:4347, Böszörményi út hrsz:0549,  Pozsgai kert hrsz:0540, Part utca hrsz:3260, Attila 
út hrsz:710.

A káresemény forrásösszetétele: adatok Ft-ban

M e g n e v e z é s 2010. 
év %

Saját forrás    139 500Ft 30
Biztosító kártérítése 0 Ft 0
Egyéb forrás 0 Ft 0
Egyéb támogatás 0 Ft 0
Vis maior igény    325 500.- Ft 70
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Források összesen    465 000.- Ft 100

A védekezés  összköltsége 465 000 .-Ft, melynek fedezetét az önkormányzat  részben  tudja 
biztosítani. 

2./ nyilatkozik arról, hogy 
- a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 
-  a  bekövetkezett  káreseménnyel  kapcsolatban  az  Önkormányzat  biztosítással  nem 
rendelkezik.

Biztosító Társaság megnevezése ---

Biztosítási szerződés száma ---

- az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt. 
- az önkormányzat más a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

3./ a saját forrás összegét az önkormányzat 2010. évi költségvetésében átcsoportosítással az 
általános tartalék terhére biztosítja.

4./felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat  benyújtására  és  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: 2010. július 05
            Felelős: polgármester

3. napirendi pont megtárgyalása
3./ Előterjesztés az Újfehértó Önkéntes Tűzoltóság támogatásáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-134/2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli  kiegészítésem  nincs.  A  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  Egyhangúlag  elfogadásra 
javasolta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki 
az, aki a határozati javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  13 igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

110/2010. (VI. 24.) számú

h a t á r o z a t a

az Újfehértó Önkéntes Tűzoltóság támogatásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
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1./  az Újfehértó  Önkéntes Tűzoltóságot -  az „Önkéntes Tűzoltóságok szerállományának, 
technikai  eszközeinek  amortizációs  cseréjére,  korszerűsítésére” című  nyertes  pályázata 
önerejének biztosításához - támogatásban részesíti az alábbiak szerint:

Név cím Támogatás összege Támogatás jogcíme

Újfehértó Önkéntes 
Tűzoltóság 

4244 Újfehértó, 
Béke tér 14

867.376.-Ft Tűzoltó eszközök

2./  hozzájárul,  hogy  az  Újfehértó   Önkéntes  Tűzoltóság  által az  1./  pontban  megjelölt 
pályázatban igényelt kombinált létrás 2000 literes fecskendő helyett 4000 literes fecskendő 
beszerzésére kerüljön sor.

3./ a  támogatáshoz  szükséges  pénzügyi  fedezetet  a  2010.  évi  költségvetési  rendelet 
módosítása során, átcsoportosítással, az általános tartalék terhére biztosítja.

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

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

4. napirendi pont megtárgyalása
4./ Előterjesztés a THERMA Kereskedelmi Kft. kérelméről
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-139/2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli  kiegészítésem nincs. Az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta,  egyhangúlag 
elfogadásra javasolták. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  14  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadta  és  az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

111/2010. (VI. 24.) számú

h a t á r o z a t a

a THERMA Kereskedelmi Kft. kérelméről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

az Újfehértó Város Önkormányzata, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium és a 
THERMA Kereskedelmi Kft. között 2007. augusztus 06. napján kelt az Újfehértói Tanuszoda 
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projekt  PPP  konstrukció  keretében  történő  megvalósításához  kapcsolódó  szolgáltatási 
szerződés  17.8  pontja  alapján  hozzájárul,  hogy  a  THERMA  Kereskedelmi  Kft.  által 
megépített,  4244.  Újfehértó  Vasvári  Pál  utca  15.  szám  alatti  tanuszoda  tulajdonjoga  a 
THERMA Kereskedelmi Kft.  által alapított Thermárium Újfehértó Kft. részére - a jogelődöt 
terhelő kötelezettségek szerződésszerű teljesítése mellett – átruházásra kerüljön azzal, hogy a 
jogutód  társaságba  kizárólag  az  adott  tanuszoda  vagyonelemei  kerülnek  és  az  uszodát 
továbbra is a THERMA Kereskedelmi Kft. üzemelteti.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

5. napirendi pont megtárgyalása
5./ Előterjesztés a Lengyel Laura Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 
    engedélyezéséről
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-133./2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli  kiegészítésem nincs.  A Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága  tárgyalta  egyhangúlag 
elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület  a  határozati  javaslatot   14 egyhangú igen  szavazattal  elfogadta  és  az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

112/2010. (VI. 24.) számú

a Lengyel Laura  Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

a Közoktatási törvény 3. sz. melléklet II.  rész  7. pontjában meghatározottak szerint -   a 
Lengyel Laura Óvoda 16 csoportjában a maximális csoportlétszám 20%-kal való túllépését 
engedélyezi a 2010/2011-es nevelési évre. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

6. napirendi pont megtárgyalása
6./ Előterjesztés az érpataki általános iskolai oktatással kapcsolatos döntésről
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-138/2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester

Tóth András
Annyi  kiegészítésem  van,  hogy  polgármester  Úr  a  testület  megbízásából  minden 
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önkormányzatot,  illetve  kistérséget  is  megkeresett  ezzel  kapcsolatosan.  Hétfőn  volt  egy 
kistérségi társulási gyűlés, ahol számunkra úgy tűnt, hogy polgármester Úr szembesült azzal a 
ténnyel, hogy valószínűleg nem lesz iskolája ősztől. A helyzet az, hogy legutóbb a kistérség 
látta el ezt a feladatot. Időközben az alapítványnak a vezetője polgármester lett Biriben, az 
alapítvány ingatlant szerzett, átvitte az iskolát oda, most átvisz több tucat gyereket Érpatakról, 
maradt  20-30  gyerek,  akik  meg  valószínűleg  a  környékbeli  iskolákba  fog  átiratkozni,  - 
Újfehértó,  Nagykálló,  esetleg  Geszterédre.  Aztán,  hogy  mi  lesz  a  sorsa  a  falunak  -most 
szembesítettük vele, hogy általában a kis települések küzdenek mindig az iskolájukért, mert 
ugye az értelmiségnek egy nagyon fontos helye. Hát ez lett a sorsa- ettől függetlenül, -eleve is 
tekintettel  javasolom,  hogy  ilyen  módon  reagáljunk  a  megkeresésre.  A  Társadalmi 
Kapcsolatok  Bizottsága  egyhangúlag  támogatja  a  határozati  javaslatot.  Van-e  kérdés, 
észrevétel,  vélemény?  Ha nincs  a  napirendi  pont  vitáját  lezárom.  Ki  az,  aki  a  határozati 
javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  14  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadta  és  az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

113/2010. (VI. 24.) számú

h a t á r o z a t a

Az érpataki általános iskolai oktatással kapcsolatos döntésről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Érpatak  Község  Polgármesterének,  az  érpataki  általános  iskola  közös  fenntartásával 
összefüggő kezdeményezését nem támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Szabóné Belme Ildikó megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 15 főre 
változott. 

7. napirendi pont megtárgyalása
7 /Tájékoztató Érpatak Község önkormányzata és Újfehértó Város Önkormányzata által 
     létrehozott társulás tevékenységéről
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-132/2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester

Tóth András
A két  polgármester  által  létrehozott  bizottság  tárgyalta  az  anyagnak  az  első  részét,  a 
tájékoztatót. Időközben a kistérségi társulás megtárgyalta a pedagógiai szakszolgálat szakmai 
beszámolóját is. Ezt tájékoztatásul mellékeltük, mert jó az, ha az újfehértói önkormányzat is 
megismeri ezt az anyagot. Minden bizottság tárgyalta és valamennyi egyhangúlag támogatta a 
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tájékoztat tudomásul vételét. Van-e kérdés? 

Szabóné Belme Ildikó
A bizottsági  ülésen  az  a  kérdés  merült  fel,  hogy  a  működési  kiadásokban  az  1.  számú 
melléklet szerint van 11 millió forint, a bevétel pedig 5 millió 400 ezer forint. A két fél között 
hogyan oszlik meg ez a hiány? 

Kovács  Sándor  megérkezett  az  ülésterembe,  így  a  képviselő-testület  létszáma  16  főre 
változott. 

Tóth András
Nagyvonalú voltam, mivel alig veszi igénybe Érpatak ezt a szolgáltatást – úgy gondoltam, 
hogy nem kell itt fölösleges vitát nyitni, úgyhogy azért a párezer forintért inkább Újfehértó 
bevállalja. Gyakorlatilag nagyon kevesen veszik igénybe. Ellenben figyelemre méltó, hogy 
elég  mínuszos  a  tevékenység,  tehát  ezt  mindig  mérlegelni  kell,  hogy  a  társadalmi 
hasznosságának  a  tevékenysége,  illetve  a  gazdasági  finanszírozási  igény  mennyire  van 
összhangban. Van-e további kérdés, ha nincs ki az, aki elfogadja a tájékoztatást? 

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

8. napirendi pont megtárgyalása
8./ Előterjesztés Mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-131/2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester

Tóth András
Az Ügyrendi Bizottságban és a Pénzügyi Bizottságban is nem volt egyhangú a támogatottság, 
maga az, hogy átkerült a kistérségi szerveződésbe és ezt a formát választottuk, mindez azért 
történt, hogy többletfinanszírozást kapjunk. Ez kőkemény pénzügyi kérdés. Ha visszavetítjük 
Ildikónak  az  előbbi  kérdésére,  maga  az  a  tény,  hogy Érpatakkal  összeálltunk  egy mikro-
körzetbe,  enne  a  hozadéka  lényegesen  több,  mint  amit  egyébként  meg  kellene  térítenie 
Érpatak  Községnek.  Ezért  javasolom ugyanazzal  a  tartalommal  elfogadni  a  mikro-körzeti 
megállapodást,  gyakorlatilag  1 éves  időszakra.  Egyrészt  látjuk az  Érpataki  fejleményeket, 
másrészt  pedig  majd  a  következő  testület  eldönti,  hogy  mit  akar  tovább.  Tehát  ahogy 
mondtam  a  Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága  egyhangúlag  a  másik  két  bizottság 
szótöbbséggel támogatta a határozati javaslatot. Van-e kérdés, észrevétel vélemény? Ha nincs 
a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja? A képviselő-
testület a határozati javaslatot 16 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

114/2010. (VI. 24.) számú

h a t á r o z a t a

Pedagógiai Szakszolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás 
jóváhagyásáról
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ - 2010. július 01. napjától 2011. június 30. napjáig terjedő időtartamra - Érpatak Község 
önkormányzatával,   Pedagógiai  Szakszolgálatot  Fenntartó  Társulás  létrehozását 
határozza el.  A társulás a pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos feladatait az Újfehértói 
Általános,  Művészeti  Iskola,  Pedagógiai  Szakszolgálat  és  Szakiskola  pedagógiai 
szakszolgálati feladatokat is ellátó  intézményen keresztül látja el.

2./ a Pedagógiai Szakszolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodást a 
melléklet szerint  jóváhagyja.

3./ felhatalmazza a polgármestert a mellékelt megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

                                                                     Melléklet a 114/2010.(VI. 24.) számú határozathoz

MIKRO-KÖRZETI MEGÁLLAPODÁS
Pedagógiai Szakszolgálat működtetéséről

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
8. §-a alapján

 Újfehértó Város Önkormányzata 4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
 Érpatak Község Önkormányzata 4245 Érpatak, Béke u. 28.

önkéntes  és  szabad  elhatározásukból,  egyenjogúságuk  tiszteletben  tartásával,  kölcsönös 
előnyök és arányos teherviselés alapján pedagógiai szakszolgálat működtetésben állapodnak 
meg.

II. A TÁRSULÁS TAGJAI

A társulásban  résztvevő  önkormányzatok  megnevezését  jelen  megállapodás  I.  Bevezető 
rendelkezések pontja tartalmazza.

A társulás gesztor önkormányzata: Újfehértó Város Önkormányzata
          4244 Újfehértó, Szent István u. 10. sz.

III. A TÁRSULÁS ADATAI

1) A társulás neve: Pedagógiai Szakszolgálatot Fenntartó Társulás

2)  A társulás székhelye:  4244 Újfehértó, Szent István u. 10. sz.

3) Működési terület:

Újfehértó Város Önkormányzat
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Érpatak Község Önkormányzat

teljes közigazgatási területe.

4) A társulás 2010. július 01. napjától 2011. június 30. napjáig tartó időtartamra jön létre.

5) Feladatai:

 A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás 
A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás feladata a sajátos nevelési igény 
megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek korai fejlesztése és gondozása a szülő 
bevonásával, a szülő részére tanácsadás nyújtása.

 Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadás 
A  továbbtanulási,  pályaválasztási  tanácsadás  feladata  a  tanuló  adottságainak,  tanulási 
képességének,  irányultságának  szakszerű  vizsgálata,  és  ennek  eredményeképpen 
iskolaválasztás ajánlása.

 Nevelési tanácsadás 
A  nevelési  tanácsadás  feladata:  a  beilleszkedési,  tanulási  nehézségekkel,  magatartási 
rendellenességekkel  küzdő  gyermek  problémáinak  feltárása,  ennek  alapján  szakvélemény 
készítése, a gyermek rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával, 
továbbá az óvoda megkeresésére szakvélemény készítése az iskolakezdéshez, ha a gyermek 
fejlettsége, egyéni adottsága ezt szükségessé teszi. 

 Gyógytestnevelés
A gyógytestnevelés  feladata  a  gyermek,  a  tanuló  speciális  egészségügyi  célú  testnevelési 
foglalkoztatása,  ha az iskolaorvosi  vagy szakorvosi  szűrővizsgálat  gyógy-  vagy könnyített 
testnevelésre utalja. 

Logopédiai szolgáltatás
A  logopédiai  szolgáltatás  feladata  a  beszédindítás,  beszédhibák  javítása,  nyelvi-
kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelőzése és gyógyítása. 

6) A társulás a pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos feladatait a gesztor önkormányzat által 
fenntartott az Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és  Szakiskola 
pedagógiai szakszolgálati feladatokat is ellátó  intézményen keresztül látja el.
A pedagógiai szakszolgálat működési feltételeit az ellátó intézmény szervezeti és működési 
szabályzata tartalmazza.

IV. A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA

1)   A  társulás  gazdálkodásának  alapja:  a  Magyar  Köztársaság  költségvetéséről  szóló 
törvényben,  valamint  a  vállalt  feladatok  ellátására  vonatkozó  egyéb  jogszabályokban 
biztosított  normatív  és  kiegészítő  támogatás,  melyet  a  társulás  székhelye  szerinti 
önkormányzat  illetve  –  megállapodás  alapján  -  a  Dél-Nyírségi  Többcélú  Önkormányzati 
Kistérségi Társulás az azokban meghatározott rendben igényel, a társult tagok lakosságszám-
arányosan saját hozzájárulással fedezik a felmerülő többletköltséget.
A Felek a költségek viselése tekintetében az alábbiakban állapodnak meg:
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2)   A megállapított  hozzájárulásokat  az  évente  meghatározott   intézményi  költségvetés 
alapján, átutalással, utólag minden hónap 5. napjáig kell teljesíteni a jogosult önkormányzat 
költségvetési számlájára.
3.) A mennyiben a 2.) pontban foglaltakat az önkormányzat nem teljesíti, úgy a társulás 
székhelye  szerinti  önkormányzat  a  fizetési  határidőt  követő  15.  naptól  azonnali  beszedési 
megbízás  (inkasszó)  benyújtására  jogosult,  amelyre a  társult  önkormányzat  a  függelékben 
meghatározottak szerint ad lehetőséget.

V. A TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSA, ELLENŐRZÉSE, SZERVEZÉSE
A TÁRSULÁSSAL KAPCSOLATOS FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK

GYAKORLÁSA

1)  A társult  önkormányzatok  a  pedagógiai  szakszolgálat  közös  fenntartással  kapcsolatos 
feladat  és  hatásköröket  a  Gesztor  Önkormányzat  Képviselő-testületére  ruházzák,  melynek 
döntése előtt a társult önkormányzat polgármesterének véleményét ki kell kérni. A társulással 
kapcsolatos döntésekről a képviselő-testületet tájékoztatni kell. 
2)  Újfehértó Város polgármestere köteles évente egy alkalommal a társult önkormányzatok 
polgármestereinek együttes ülésén beszámolni a feladat és hatáskörök gyakorlásáról, valamint 
a társulás költségvetésének végrehajtásáról.
3) A társulással kapcsolatos döntésekről és a társulás tevékenységéről  a képviselő-testületeket 
a beszámolót követően  tájékoztatni kell.
4) A társulás ellenőrzésére - megállapodás alapján - a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás  belső ellenőre jogosult.
5)  A  társulás  a  megállapodásban  rögzített  feladatait,  feladatellátási  szerződés  útján  is 
elláthatja.

VI. A TÁRSULÁSHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE,
A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSÁNAK SZABÁLYAI,

A KIZÁRÁS

1.  A társuláshoz való csatlakozás
A társuláshoz való csatlakozáshoz bármikor van lehetőség. A társulásban érintett képviselő-
testületek  mindegyikének  minősített  többséggel  hozott  határozata  alapján  a  társulási 
megállapodás  módosítása  szükséges.  Az  új  tag  csatlakozásával  kötelezettséget  vállal   a 
társulási megállapodásban foglaltak betartására, valamint a társulási megállapodás alapján a 
hozzájárulás arányos részének megfizetésére.

2.  A társulás megszűntetése
 A társulás  megszűntetéséhez  a  társulásban  résztvevő  képviselő-testületek  mindegyikének 
minősített  többséggel hozott  határozatára van szükség.  A megszűnéskor rendelkezésre álló 
pénzeszközök felosztásának a hozzájárulás arányában van helye.

3. A társulási megállapodás felmondásának szabályai
Évközi felmondásra nincs lehetőség. Egyébként a társulási megállapodást az év utolsó napjára 
lehet felmondani, legkésőbb a naptári év szeptember 30. napjáig. Felmondáskor korábban a 
társulás rendelkezésére bocsátott működési költségek visszafizetésének nincs helye.

4.  Kizárás
Amennyiben a társulás tagja a társulási megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt 
felhívásra  15  napon  belül  sem  tesz  eleget,  a  gesztor  önkormányzat  polgármesterének 

13



kezdeményezésére a társulás tagjainak több mint  felének minősített  többséggel  meghozott 
határozatával kizárhatja a kötelezettségét megszegő tagot.
A kizárt tag a korábban működésre befizetett hozzájárulására nem tarthat igényt.

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Újfehértó, 2010.  …

     Tóth András                            Orosz Mihály Zoltán
Újfehértó Város Önkormányzata                                   Érpatak Község Önkormányzata

Függelék

NYILATKOZAT

………………………  Önkormányzat  (továbbiakban:  Önkormányzat)   Újfehértó  Város 
Önkormányzatával  (továbbiakban:  Gesztor  Önkormányzat)  kötött  jelen megállapodás  IV.3. 
pontja  alapján  kijelenti,  hogy  az  alábbi  pénzintézet(ek)nél  vezetett  bankszámlá(i)ra-jelen 
nyilatkozattal-  kiadja  a  Gesztor  Önkormányzat  részére  az  azonnali  beszedési  megbízásra 
vonatkozó - 18/2009. (VIII.6.) MNB rendeletben szabályozott tartalommal a - felhatalmazó 
levelet.

Pénzintézet

………………………………. …………………………………..

Önkormányzat  kijelenti  továbbá,  hogy  más  pénzintézeteknél  a  jelen  megállapodás 
megkötésének  időpontjában  nem  rendelkezik  bankszámlával  és  egyúttal  vállalja,  hogy  a 
felsorolt  bankszámlák  megszüntetéséről,  illetve  újabb  bankszámlák  megnyitásáról 
haladéktalanul értesíti Gesztor Önkormányzatot.

…………………., 2010. ……………….
…………………………….

       ………………….Önkormányzat

9. napirendi pont megtárgyalása
9./ Előterjesztés a Helyi közösségi közlekedés normatív támogatási kérelem 
     benyújtásáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 34-140/2010.)
     Előadó  :   Tóth András polgármester

Tóth András
Szóbeli  kiegészítésem  nincs.  A  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  Egyhangúlag  elfogadásra 
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javasolta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki 
az, aki a határozati javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  16 egyhangú  igen  szavazattal  elfogadta  és  az 
alábbi határozatot hozta

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

115/2010. (VI. 24.) számú

h a t á r o z a t a

„Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása” 
elnevezésű támogatási kérelem benyújtásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. támogatás igénylést nyújt be a 33/2010. (IV. 16.) számú, a  „Helyi közösségi közlekedés 
normatív támogatásáról” szóló közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, valamint 
az önkormányzati miniszter együttes rendelete alapján. 

2. nyilatkozik,  hogy  a  helyi  közlekedés  működtetéséhez  (folyamatos  üzemeltetéséhez  és 
eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz) a 2009. évben 
8.000.000  Ft  összegű  saját  forrásból  származó,  vissza  nem  térítendő  önkormányzati 
támogatással járult hozzá, mely a helyi önkormányzati költségvetésbe beépítésre került. 

3. nyilatkozik arról, hogy a helyi közlekedést 2010. január 1.-jétől 2010. december 31.-éig 
folyamatosan fenntartja.

4. nyilatkozik,  hogy  a  közszolgáltatási  szerződés  a  szolgáltatóval  a  közszolgáltatással 
közvetlenül megbízva, pályázati eljárás nélkül került megkötésre 2004. novemberében.

Határidő: 2010 június 25.
          Felelős: polgármester

Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangozott el Tóth András a nyilvános ülést16 
óra 20 perckor bezárta. 

K. m. f. 

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