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J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2011. január 14-én de. 800 órai kezdettel a 
Polgármesterei  Hivatal  Tanácskozóteremben  (4244  Újfehértó,  Szent  István  út  10.  sz.) 
megtartott rendkívüli nyilvános ülésről. 

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

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

Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető

Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket.

Nagy Sándor
Megállapítom, hogy a megválasztott  12 fő képviselőből  10 fő jelen van,  így a  képviselő-
testület h a t á r o z a t k é p e s.  

A  mai  rendkívüli  ülés  meghívóját  írásban  a  hozzákapcsolódó  előterjesztéssel  együtt 
megkapták. Van-e a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény? 

Ki az, aki a napirendi javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
napirendet állapította meg:

N A P I R E N D

1./ Előterjesztés az „Újfehértó Város Önkormányzata részére fejlesztési hitel biztosítása” 
     tárgyú Kbt. 251. § (2) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli, általános egyszerű 
     közbeszerzési eljárás megindításáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
    Száma: 3-2/2011.
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester



1. napirendi pont megtárgyalásra
1./ Előterjesztés az „Újfehértó Város Önkormányzata részére fejlesztési hitel biztosítása” 
     tárgyú Kbt. 251. § (2) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli, általános egyszerű 
     közbeszerzési eljárás megindításáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
    Száma: 3-2/2011.
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
A december  6-ai  képviselő-testületi  ülésen  egyszer  már  ugyanebben  a  témában  született 
döntés, akkor még ebben a felhívásban szerepelt a 140 millió forintos működési hitelfelvétel 
is. Ezért az a javaslatom, hogy azt a felhívást vonjuk vissza. Kimondottan a 117 millió forint 
esetében szülessen egy ajánlattételi felhívás. Ebből a 117 millió forintos fejlesztési hitelből 
egy  közel  70  millió  forint  már  2010-ben  elköltött  pénz,  amit  még  jelen  pillanatban  sem 
fizettünk  ki  a  vállalkozók  számára.  A maradék  összeg  pedig  a  három  tervezett  ez  évi 
nagyberuházásnak  a  saját-erő  része.  Ez  a  kerékpárút  II.  ütem,  a  már  megindult  belvíz-
rekonstrukciós ütem és az elkezdődött óvoda felújítás. Négy pénzintézetet hívnánk meg. A 
közbeszerzést  előkészítő  bizottság  a  testületi  ülést  megelőzően  ülésezett.  Az  ajánlattételi 
felhívást  a  bizottság  változtatás  nélkül  javasolja  elfogadásra.  Van-e  kérdés,  észrevétel, 
vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Két döntés szükséges. Ki az, aki az 
előterjesztéshez kapcsolódó 1. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja? 

A  képviselő-testület  az  előterjesztéshez  kapcsolódó  1.  számú  határozati  javaslatot  10 
egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2011. (I. 14.) számú

határozata

a 194/2010. (XII. 06.) számú határozat visszavonásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

„Újfehértó Város Önkormányzata részére hitel  biztosítása”  tárgyú Kbt.  252.§ (1)  bek.  c)  
pontja szerinti hirdetmény nélküli,  tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról  szóló 
194/2010. (XII. 06.) számú határozatát visszavonja.

Határidő : folyamatos
Felelős: polgármester

Ki az,  aki  az  előterjesztéshez kapcsolódó 2.  számú melléklet  szerinti  határozati  javaslatot 
elfogadja? 

A képviselő-testület  az  előterjesztéshez  kapcsolódó  2.  számú  határozati  javaslatot  9  igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2011. (I. 14.) számú

határozata

„Újfehértó Város Önkormányzata részére fejlesztési hitel biztosítása” 
tárgyú Kbt. 251.§ (2) bek. szerinti hirdetmény nélküli, 

általános, egyszerű közbeszerzési eljárás megindításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ Az „Újfehértó Város Önkormányzata részére fejlesztési hitel biztosítása” tárgyú Kbt. 
251.§(2)  bek.  szerinti  hirdetmény nélküli,  általános,  egyszerű  közbeszerzési  eljárás 
megindításáról dönt.

2./ Jelen közbeszerzés keretében lefolytatandó eljárás során a Magyar Fejlesztési Bank 
konstrukciójában  a  „Sikeres  Magyarországért”  Önkormányzati 
Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében fejlesztési kiadások finanszírozására 
117  millió  forint  összegű  fejlesztési  célú  hitel  felvételét  kezdeményezi  az  alábbi 
feltételekkel:

Fejlesztési célú hitel
 Hitel futamidő: 10 év
 Tőke megfizetésének gyakorisága: negyedéves
 Kamatfizetés gyakorisága: negyedéves

3./    Az  ajánláttételi  felhívás  alább  felsorolt  ajánlattevők  számára  történő  kiküldését 
jóváhagyja

             ●UniCredit Bank Hungary Zrt.
             ●CIB Bank Zrt.
             ●Szabolcs Takarékszövetkezet
             ●Takarékbank

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Mivel  egyéb  kérdés,  észrevétel,  vélemény nem hangzott  el,  Nagy Sándor  polgármester  a 
rendkívüli nyilvános ülést 8 óra 20 perckor bezárta. 

K. m. f. 

Nagy Sándor Dr. Mátyás B. Szabolcs
Polgármester j e g y z ő
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