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J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2011. február 04-én 13 órai kezdettel  a 
3000 adagos fızıkonyha -Étterem (4244 Újfehértó, Eötvös József u. 25.) helyiségében 
megtartott  rendkívüli nyilvános ülésrıl.  
 
Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Banka Attila, Budainé Veres Ágnes, Elek László, 
Gyermánné Szabó Katalin, Puskás László, Suhaj István, Szilágyi Péter, Szőcs Lászlóné, 
Tamás Lászlóné, Tóth János képviselık.  
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı, Dr. Szőcs Andrea TKO 
vezetıje 
 
Polgármesteri Hivatal részérıl jelen van: Pincés Mihályné jegyzıkönyvvezetı 
 
Meghívottként jelen van: Margittai Sándor a Szabolcs Takarékszövetkezet képviseletében, 
valamint kb. 50 fı helyi lakos- vállalkozó 
 
Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. 
 
Nagy Sándor 
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fı képviselıbıl 11 fı jelen van, így a képviselı-
testület h a t á r o z a t k é p e s.   
 
A kiküldött meghívóban szereplı napirendhez képest javasolom, hogy az írásos megívó 3. 
számú napirendi pontját ne tárgyalja a képviselı-testület, ezzel kapcsolatosan egy levelet a 
következı rendkívüli testületi ülés anyagával együtt megkaptak. Ezen kívül javasolom, hogy a 
tárgyalási sorrendben az 1. és a 2. napirendet cseréljük fel azzal, hogy az elsı napirendi pont 
címe „Elıterjesztés átmeneti helyi adók bevezetésérıl” szól. Ki az, aki a módosításokat 
figyelembe véve a napirendet elfogadja?  
 
A képviselı-testület a napirendi javaslatot 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
napirendet állapította meg:  
 

N A P I R E N D 
 
1./ Elıterjesztés átmeneti helyi adók bevezetésérıl 
     Száma: 3-34/2011. 
    (Írásbeli elıterjesztés alapján, az elıterjesztés megküldésének ideje: 2011. II. 01.) 
    Elıadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı  
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2./ Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól 
    (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
    Száma: 3-33/2011. 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
3./ Elıterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminıség-javítás 
    KEOP-1.3.0 kódszámú pályázattal kapcsolatos döntésrıl  
     Száma: 3-35/2011. 
    (Írásbeli elıterjesztés alapján, az elıterjesztés megküldésének ideje: 2011. II. 01.) 
     Elıadó: Puskás László alpolgármester  
 
1.napirendi pont megtárgyalása 
1./ Elıterjesztés helyi adók bevezetésérıl 
     Száma: 3-34/2011. 
    (Írásbeli elıterjesztés alapján, az elıterjesztés megküldésének ideje: 2011. II. 01.) 
    Elıadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı  
 
Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban jegyzı Úr jelezte, hogy van szóbeli kiegészítése. Az 
elıterjesztést a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a módosító javaslatokkal együtt sem 
támogatta. Az Ügyrendi Bizottság 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással nem támogatta. A 
Pénzügyi Bizottság figyelembe véve a módosító javaslatokat, amelyet kiosztással megkaptak, 
3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolta.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Köszöntöm a megjelenteket! 
A felkérés, ami a képviselı-testület részérıl irányomba megérkezett, az az volt, hogy a 
költségvetési rendelet elfogadására 90 millió forintos forrást próbáljunk meg elıteremteni 
úgy, hogy vizsgáljuk meg, hogy milyen helyi adóbevétel lehetıségére lehet itt Újfehértón 
számolni. Ennek eleget téve, elıször elsı körben egy építményadó rendeletet készítettünk el, 
amely nem tett különbséget vállalkozások és magánemberek között, hanem egy 90 millió 
forintos bevételi elıirányzatnak próbált megfelelni. Az elızı üléseken a képviselık részérıl 
azok a kritikák fogalmazódtak meg jogosan a rendelettel szemben, hogy sajnos az 
építményadós rendelet itt Újfehértón azért nem lehet igazságos, mert annak idején, 20 évvel 
ezelıtt, amikor megépítették egyes családok a lakóházaikat, akkor olyan elıírások voltak, 
hogy 200 m2 fölötti lakásokat kellett építeni. Emiatt viszont olyan építményadó került 
kiszámításra- azon rendelet szerint, ami megítélésünk szerint is vállalhatatlan volt. Ennek 
eleget téve, illetve figyelembe véve a képviselı-testület szempontjai a következık voltak: 

• készítsünk egy olyan rendelet-tervezetet a költségvetési rendelet-tervezet 
elfogadásának idıpontjára, amely 90 millió forintos bevételt tervez, de úgy, hogy 
különbséget tesz magánszemélyek és vállalkozók között, különbséget tesz övezeti 
besorolás szerint ingatlani értékek között, 

• határozzuk meg, hogy ennek a bevezetése 2 évre szól, 
• a maximum díjtételeket vegyük figyelembe annak érdekében, hogy a bevételek 

megpróbáljanak minél inkább teljesülni, de csak azok vonatkozásában, akik pld. a 
település központjában meghatározott ingatlanértékkel rendelkeznek, illetve jövedéki 
termékeket árusítanak, vagy 20 óra utáni nyitva tartási üzemegységet tartanak fenn.  

 
Ennek megfelelıen kiküldésre került ez az adó-tervezet, ami átmeneti jelleggel lett 
megfogalmazva. Két évre szól, tehát az átmeneti rendelkezések között található egy mondat, , 
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hogy ez a rendelet 2012. december 31. napjával megszőnik. Azok a szempontok, amiket itt 
megpróbáltam felsorolni beépítésre kerültek. A mi számításaink alapján itt a lakosok részérıl 
egy 3.500 db. ingatlant vettünk figyelembe, illetve a vállalkozók részérıl egy 600 egységet, 
ami ingatlan, vagy üzlet. Ebbıl próbáltunk meg olyan számokat megbecsülni, amelyek a 
magánszemélyek részérıl egy 50 millió forintos bevételt, a vállalkozók részérıl pedig egy 40 
millió forintos bevételt irányoztak elı. Így ez a kettı adta a 90 millió forintot, amely forrást 
biztosít arra a hiányra, amely a költségvetésben jelenleg fennáll. Azért hangsúlyozom ezt a 90 
millió forintos hiányt, mert az év végén sajnos az önkormányzat olyan komoly pénzügyi 
helyzetbe került, hogy 140 millió forintos hitelt kellett azért felvennie, hogy ne kelljen maga 
ellen adósságrendezési eljárást lefolytatni. Ennek a hitelnek viszont elég komoly ára volt, nem 
csak az, hogy elég sok ingatlanunkat elzálogosítottuk, hanem a bank olyan feltételeket 
támasztott, amelybıl szerette volna látni azoknak a visszafizetéseknek a lehetıségét, 
amelyeket İ a tárgyalások során részünkrıl hallott. Ennek az volt a feltétele, hogy a 
költségvetésünket nem lehet úgy tervezni mint eddig 10 éven keresztül, hogy hiányokat is 
terveztünk, hanem csak úgy tervezhetünk, hogy van bevétel és kiadás, de a kettı értéke 
egyenlı. Ezért meg kellett tenni a képviselı-testületnek mindazokat a hiánypótlására 
vonatkozó forrás- megteremtı intézkedéseket, amelyiknek az egyik eszköze volt a helyi 
adórendelet-tervezet elıkészítésére vonatkozó felkérés. A tegnapi bizottsági üléseken is sokan 
megtisztelték az ülést az itt jelenlévık közül. Nagyon sok olyan vélemény, észrevétel 
elhangzott, amelyeket valóban valamilyen szinten figyelembe kell, hogy vegyünk, illetve 
valamilyen szinten kezelni kell a rendelet végrehajtása során. Ennek érdekében született egy 
olyan határozat-tervezet, amely nagyon sok olyan felvetett kérdést, vagy problémát próbált 
kezelni, amely tekintettel van azokra a tőrıképességekre, amelyek a helyi vállalkozások, 
illetve a magánszemélyek részérıl az elmúlt napokban felénk megfogalmazódtak. Ezt a 
határozat-tervezetet ismertetem most Önökkel:  
 
 

„
�������� ����� 	
�� ����������� ������ ���� 
���������� 

 
KÉPVISELİ-TESTÜLET 
 
1.) Az átmeneti helyi adók bevezetésénél kiemelt figyelmet fordít a helyi lakosság és 
vállalkozások teherbíró képességére, ezért a 2011. március 1. napján bevezetésre kerülı 
magánszemélyek kommunális adója és az építményadó vonatkozásában, azok kivetése elıtt a 
fizetendı adók arányos csökkentését rendeli el, amennyiben az adóhatósághoz 2011. március 
31-ig visszaérkezı adóbevallások feldolgozása során, a kivetési állományok alapján 
megállapítható, hogy a tárgyévre kivethetı adók összege adónemenként - kommunális adó 
estében az 50 millió Ft-ot, az építményadó adó esetében 40 millió forintot- az éves 
elıirányzott bevételeket valószínősíthetıen meghaladja. 
 
2.) Felkéri a Jegyzıt, hogy amennyiben a határozat 1.) pontjában meghatározott feltételek 
megvalósultak, az adó csökkentésére vonatkozó rendeletmódosítást a Képviselı-testület elé 
terjessze elı. 
 
3.) felkéri a Jegyzıt, hogy az átmeneti helyi adók bevezetésérıl a helyi lakosságot a 
Polgármesteri Hivatal lapján keresztül tájékoztassa és emelje ki, az alábbiakat: 

- Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az ıt terhelı adótartozást, 
valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok 
megfizetése az adózó és a vele együtt élı közeli hozzátartozók megélhetését 
súlyosan veszélyezteti.  
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- A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónak a 
vállalkozói adóalap kiszámítása során, költségként elszámolható a helyi 
önkormányzatoknak az adóévben megfizetett, kizárólag a tevékenységhez 
kapcsolódó adó.  

- Mentes az adó alól a törvényben és a helyi rendeletben meghatározottak 
szerint: 

a.)  a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetıleg a nevelési-
oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség,   
b.) a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény,  
c.) valamint az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy 
növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, 
növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület feltéve, hogy az épületet az 
adóalany rendeltetésszerően állattartási, növénytermesztési 
tevékenységéhez kapcsolódóan használja.  
d.) a 75. életévet tárgyév január 1-jéig betöltött személy és az a házaspár, 
ahol a házastársak egyike a 75. életévet tárgyév január 1-jéig betöltötte.  
e.) az akinek a lakott lakását a belvíz közvetlenül veszélyezteti és a 2010. 
decemberében készült Helyi Polgárvédelmi nyilvántartásban szerepel.  

 
Nagy Sándor 
A rendelet-tervezet, illetve a határozat-tervezet fölött a vitát megnyitom. Van-e kérdés, 
észrevétel, vélemény? Elıször a képviselı-testület részére adom meg a szót, az SzMSz 
szerint.  
 
Szilágyi Péter 
Én névszerinti szavazást kérek ebben a tárgykörben.  
 
Nagy Sándor 
Természetesen a vita lezárását követıen errıl szavazni fogunk.  
 
Szilágyi Miklós Újfehértó, Mókus út 
Ennek a témának a hátoldalát vizsgálták-e?  
 
Kocsis János  
A költségvetés mennyi pénzzel számol a fusizók, a csencselık és a kufárok bevételébıl?  
 
Nagy Sándor 
Van-e további kérdés? 
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs  
Szilágyi Úrnak a kérdésére válaszolva, ez nagyon nehéz egy ilyen hatástanulmányt elvégezni 
egy hét alatt. Amire most Ön gondol, hogy föl kellene mérni 4.500 ingatlan összes adatát, 
meg kellene minden egyes magánembert, vállalkozást kérdezni, hogy mit szól hozzá. Erre 
nem volt idı, lehetıség. A másik, hogy a törvény nem írja elı kötelezıen. Itt, amit nekem 
figyelembe kellett venni, hogy van egy 90 millió forintos forrás elıteremtés és próbáljak rá 
valamit kitalálni. Ennyibıl állt ki az egész. A rendeletnek a szövegét, illetve azoknak a 
mértékét, az Iparkamarával egyeztettem, ık tudomásul vették, kifogást nem emeltek vele 
szemben, valamint a Kormányhivatal felé személyes egyeztetés során bejuttattuk az anyagot 
és ık is kritikát, illetve negatív észrevételt nem tettek. Kocsis Úrnak a kérdésére a válaszom, 
hogy a tegnapi bizottsági ülésen a vita elment egy ilyen irányba is, hogy hogyan lehetne a 
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fekete dolgot fehéríteni, vagy legalább szürkésíteni. Azt gondolom, hogy az ott elhangzottak 
alapján pont ez a helyi adónak a forrása, az építményadónak a jellege teremtené meg ezt. Arra 
vonatkozóan, hogy nem csak a ténylegesen mőködési engedéllyel rendelkezı ingatlanok után 
kellene ezt az adót fizetni, hanem annak is, aki ilyen céllal, de nem engedélyeztetett formában 
mőködtet olyan dolgokat, amelyek elızetesen nincsenek különféle hatóságokkal, illetve egyéb 
dolgokkal alátámasztva. Magyarul ez egy vagyonadó, amelyet azoknak kell megfizetni, 
akiknek ilyen vagyonuk van.  
 
Nagy Sándor 
Felhívom a figyelmet arra, hogy Ballai Attila kiosztott egy helyi adókról szóló törvényt, 
amely régen hatályát veszítette, ezt figyelembe kellene venni esetleg a hozzászólások 
kapcsán. Jelen pillanatban lényegesen más tartalommal van hatályban és más összegekkel van 
hatályban az a 1990. évi  C-as törvény, amely a tegnapi nappal hatályos, és amely a 
kollégáimat felhatalmazta arra, hogy ilyen tartalommal javaslatot tegyenek a képviselı-
testületnek a helyi adó bevezetésére.  
 
Szilágyi Miklós 
Én arra gondoltam konkrétan, hogy Önök nem akarják-e 15-20 évre visszamenıleg a saját 
munkájukat ellenırizni. Tudniillik Újfehértó értékeit elbitorolták, hárman, Önök ketten, és az, 
aki még nincs itt, nem ül Ön mellet most, vagy nem ülhet. Gondolok itt az iskola eladására, 
160 millió helyett, 23 millióért, az okmányiroda – 36 millió helyett 12 millióért. Ön újságot 
olvasott akkor, amikor aláírták a szerzıdést. Megakadályozhatta volna. Hol az a különbözet, 
amit most rajtunk akarnak bevasalni? És meddig tőrjük, meddig csináljuk, mit gondolnak? 
Nem kaptam a kérdésemre választ? Ennyi a negatív véleményem.  
 
Nagy Sándor 
A vita kapcsán én is el fogom mondani a véleményemet. Az azért nem lenne jó, ha olyan 
rágalmak hangzanának el, amely egyrészt nagy nyilvánosság elıtt hangzik el, másrészt nem 
bizonyítható. Ha valaki bizonyítani tudja azt, hogy itt lopott közülünk valaki, akkor annak 
meg van a törvényes módja, el kell ballagni a rendırségre, vagy az ügyészségre és meg kell 
tenni a feljelentést. Ezt szeretném világossá tenni, azzal együtt, hogy amit elmondtál, 
tartalmában jó néhány gondolattal egyetértek. Szeretnék visszatérni a napirendhez, az új helyi 
adókról szól a vita. Ami ezt eredményezte, az egy erıltetett, eltúlzott, nem kellıen átgondolt 
fejlesztés az elmúlt idıszakban. Azok a fejlesztések itt vannak, hiszen az egyikben éppen itt 
ülésezünk, a másik két ilyen fejlesztés az az uszoda, a sportcsarnok, ami mellett még az egyéb 
uniós forrásból megvalósult fejlesztések indukálták azt, hogy akkora hitelfelvételre került sor, 
hogy ebben az évben ennek az önkormányzatnak, ennek a képviselı-testületnek – ennek a 
városnak 63 millió forint kamatfizetése van. És van közel 250 millió forint tıketörlesztése. És 
ez nem egy rövid távú kiadás, hiszen ezek a megállapodás szerinti visszafizetések sajnos 
tizenegynéhány évig rá fogják nyomni a bélyeget a város lehetıségeire. Ha ezt az átmeneti 
idıszakot ezt a két idıszakot túl tudja éli az önkormányzat, utána van remény arra, hogy ezek 
a helyi adók eltőnnek és a normál mőködésbıl egy strukturális átalakítást követıen 
mőködtethetı a városnak a megmaradt intézményhálózata, mőködtethetı az egész 
önkormányzat.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs  
Szilágyi Úrnak válaszolva: én végrehajtó vagyok. A döntést nem én hoztam akkor sem, meg 
ma sem én fogom hozni. De amit hoznak, azt nekem végre kell hajtani. Akár tetszik nekem, 
akár nem.  
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Szilágyi Péter 
Rendkívül nehéz helyzetben van a települési képviselı és a polgármester. Hiszen itt arról kell 
majd döntést hoznunk, hogy Újfehértó Város üzemeljen tovább, mőködjön a város, úgy mint 
ahogyan eddig is mőködött. De tekintettel legyünk arra, hogy a lakosok ne rokkanjanak bele, 
és ne mindig İket sarcoljuk meg- a lakosokat. Nekem, -mint Szilágyi Péternek- minden 
porcikám tiltakozik ez ellen a rendelet ellen, úgy mint lakos és úgy mint vállalkozó. Én azt 
gondolom, hogy ez az 1990- évi C-as törvény,- ugyan járatlanok vagyunk a jogban- nem volt 
kellıen körültekintı az 1990 évi C-as törvénynek letöltése az netrıl, de azt hiszem, hogy az 
alapgondolatok, amik itt meg vannak fogalmazva – utalni fogok itt egyre-kettıre, talán még 
állnak. Majd a jegyzı Úr alátámasztja, ha a számok nem is ugyanazok. Én azt gondolom, 
hogy a tisztelt képviselı-testületnek tavaly decemberben kellett volna egy kicsit elırelátóbban 
gondolkodni és akkor, amikor azt mondta a NYÍRSÉGVÍZ ZRT, a Nyír-flop, a temetési 
szolgáltató, hogy kéretjük az áraknak az emelését, a Nyír-flop esetében ugye 40 %-ot 
szerettek volna kihajtani, de csak 20 %- lett, azt mi a Jobbikos képviselık nem támogattuk. 
Én akkor is elmondtam, hogy İk akkor extra profitra tettek, tesznek szert folyamatosan. Én 
azt gondolom, hogy ha akkor azt sikerült volna megérttetni ezekkel a szolgáltatókkal, hogy 
ennyi és nincs tovább, mert a lakosság nem tud fizetni, akkor talán most, ami helyben marad 
pénz, ezt jobban el tudnák hitetni a város lakosságával, velem is, hogy ezt meg kellene fizetni. 
Hiszen a tavalyi döntésünknek köszönhetıen esetleg nem kellene 15 ezer forintos 
közszolgáltatói díjat megfizetni, hanem most odaadnánk az önkormányzatnak. Talán akkor 
mindenki szívesen lépne –e tekintetben. Én mindenképpen úgy gondolom, hogy a lakosság 
tekintetében is a kommunális adó magas. Ez a 12 ezer forinttól 17 ezer forintig, magas. Annál 
is inkább, mert ma olyan személy volt nálam, aki polgármester Úrtól tüzelıtámogatást 
szeretett volna kérni, ilyenek miatt, én nem gondolom, hogy İ raja ezt belehetne hozni, 
maradnak majd megint a vállalkozók. És ha már itt az elején el lett meszelve az a számszerinti 
dolog, amit én megkerestem, mert ugye két adóról van itt szó, az egyik az építményadó, 
jellemzıen a vállalkozókat fogja terhelni, a másik kommunális adó, ami minden lakost fog 
terhelni. Kérem jegyzı Urat, hogy akkor a felsorolását ismertesse meg velünk, mert az 
építmény adó tekintetében ez a régi rendelet ezek szerint 300 Ft/m2 –t ír elı. A kommunális 
adó tekintetében 3.000.-Ft –ot. Most mennyi a felsı határ? Illetve még egy fontos dolog, ami 
nekem szemet szúrt, ez a hivatkozott törvény 23. §-a, az én meglátásom szerint itt nincs bele 
írva, hogy a költségvetési lyuknak a betömésére lehet felhasználni. De hangsúlyozom, hogy 
én a joghoz nem értek, nyilvánvaló én is „be voltam csibészelve”, hiszen az én kis 
mőhelyemet nagy összegben fogja terhelni ez az adó. Javasolom, hogy ma nem kellene ebben 
döntést hozni, érdemes lenne még egyszer nekimenni – akár a költségvetésnek is. Nem lesz 
népszerő amit mondok, de én találtam két tételt, ahol 25 millió forintot meg lehetne fogni és 
akkor már a vállalkozókra kiterhelt kiadás kevesebb lenne. Ez a pedagógusok étkeztetésére 20 
millió forint, - tudniillik İket naponta 400 Ft-tal támogatja az önkormányzat. Én kimerem 
jelenteni, hogy a pedagógusokkal semmi problémám nincs, ahol tudom segítem İket, de 
kimerem jelenteni, hogy a vállalkozók közül soha életünkben senki nem kapott 400.-Ft-os 
ebédtámogatást. Ezt gondolnám egynek. A másik a Köztestületi Tőzoltóság, nagy szükség 
van rájuk, én mindent elismerek, tisztelem becsülöm İket, de ott is el kell gondolkodni, hogy 
egy kicsit kb. 5 millió forintot el kellene vonni, hátha nem menne a munka rovására. Így már 
25 millióval kevesebb kellene. 
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs  
Képviselı Úr olyan törvényre hivatkozik, ami 15 évvel ezelıtti jogszabály, az a bekezdés, 
amit felolvasott, 1996. január 1-jétıl hatályát vesztette. Az a 3 ezer forint, amire gondolt, az a 
Nemzetgazdasági Minisztérium Jövedelem és Forgalmi Adók Fıosztályának 2010. november 
19-én kelt levelében, a magánszemélyek kommunális adója 17.245.-Ft, az építményadó 
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1.580.-Ft/m2,  telekadó 287 Ft/m2  és az idegenforgalmi adót nem is említem.  
 
Nagy Sándor 
Képviselı Úr felvetésére engedjenek meg néhány reakciót. Nyilván lehet hangulatot kelteni, 
lehet társadalmi csoportokat kivételezett helyzetbe hozni, vagy esetleg ellehetetlenített 
helyzetbe hozni, de a teljességhez hozzátartozik az is, hogy ezt az étkezést nem csak a 
pedagógusok kapják, hanem a dajkák, a takarítók, a karbantartók is. Kapják azok, akik 
minimálbéren vannak foglalkoztatva, úgy látják el a napi munkájukat. Ha ezt így 
hozzátesszük, akkor természetesen kerek a történet. Természetesen lehet a költségvetés 
kapcsán még keresgetni benne, hogy milyen tételeket lehet kiemelni. Egyet tudok mondani, 
hogy ha a tőzoltóságtól elvonásra kerül az 5 millió forint, nem tudom, mint az Tőzoltósági 
Egyesület Elnöke kifizetni az esedékes béreket és azonnali hatállyal meg fogom szüntetni a 
Köztestületi Tőzoltóságot. Vissza fogunk akkor állni arra, hogy akinek majd kedve lesz, az 
majd jön tüzet oltani és vizet szivattyúzni. Nincs benne tartalék, ezeknek a fiúknak egy forint 
túlórát nem tudtunk november, decemberben, januárban fizetni. Nem tudtunk a tavalyi év 
folyamán 11 hónapon keresztül ékezési hozzájárulást fizetni. Az állami normatíva, amit 
kiegészítésként kapunk ehhez kapcsolódóan nem növekedett egy fillérrel sem. Természetesen 
lehet azt mondani, hogy nem döntünk róla, csak van egyfajta döntési kényszere az 
önkormányzatnak, hogy legyen helyi rendelete, legyen helyi költségvetési rendelete, ami 
alapján mőködnek az intézmények. Teljesíti az önkormányzat a kiadásait és beszedi a 
bevételeit. Nem lehet elhúzni a döntést. Az is döntés, hogy ha nem fogadja el semmilyen 
formában ezt a helyi adót. Nyilván akkor itt tılem okosabbak ülnek, el fogják dönteni, hogy 
az általunk beterjesztett és már néhány körön megvitatott költségvetési rendeletben hol van az 
a 90 millió forint, amit ki lehet venni belıle. Két lehetıség van, vagy a bevételt növeljük- ha 
ezt nem fogadja el a testület, a másik lehetıség, hogy  a kiadási oldalon ezt a 90 milliót 
kivesszük. Nem tudok más javaslatot tenni, hogy honnan vegyük ki, hiszen olyan törvény 
által elıírt juttatásokat nem adunk oda a közszférában, mert nincs rá pénz, amit a közoktatási 
törvény elıír és mégsem tudjuk odaadni. Természetesen, az, hogyha még hatályban lenne az, 
amit a képviselı Úr felvetett, akkor azt mondom, hogy az éppen esedékes hitelek törlesztési 
részlete pontosan kijön- ha még fejlesztésre akarjuk fordítani- mint ahogyan mondtam 342 
millió forint hitel és kamattörlesztés van ebben az évben, ha kell akkor meg is tudjuk 
címkézni, hogy infrastrukturális, meg egyéb fejlesztésre, hiszen ebben fizetünk vissza a 
Széchenyi út miatt, a kerékpár út miatt, az 55 lakás miatt, a két általános iskola miatt éppen 
esedékes törlesztı részleteket. Végül, lehet hangulatot kelteni, én is kaptam tévedésbıl – 
nyomta a kör sms-t, a hallgatóság körébıl valaki, és én is benne voltam, elég aktuális 
információkkal rendelkezem- akaratom ellenére, hisz nem volt elég figyelmes a küldı, hogy 
én is benne vagyok a listájában. Szeretném hangsúlyozni, nyilván megértjük. Nem kis teher a 
vállalkozóra, de azt is meg kell érteni és döntsük el közösen, hogy beborítjuk-e az 
önkormányzatot. Akkor ideül egy másik ember, én akkor is itt fogok ülni, csak İ itt fog 
mellettem ülni, a könyvvizsgáló és mellettem és a csıdbiztos fogja megtenni a javaslatait, 
hogy milyen formában kell rendezni az önkormányzatnak, a városnak a dolgait. Ettıl mentsen 
meg bennünket az Isten. Én amikor október 3-án átvettem újból ennek a városnak a vezetését, 
nagyon sokáig meditáltam azon, hogy van-e értelme megpróbálni konszolidálni a város 
mőködését, költségvetését. Vagy pedig a kezdet kezdetén borítsuk be, kérjünk egy 
adósságrendezési eljárást és utána meglátjuk, hogy mire megyünk. Az a problémám, hogy 
nagyon sok emberrel beszéltem, nagyon sok embernek kikértem a véleményét és senki- 
néhányat kivéve- nem azt javasolta, hogy borítsuk be, mert vannak az önkormányzatoknál rá 
példa- meg kell nézni, Birit, vagy sokkal nagyobb önkormányzatot, hogy hova jut az 
önkormányzat, a vagyon és egyáltalán milyen távlatai lehetnek annak, ha egy ilyenbe 
beleszaladunk. Nem akarom boncolgatni a múltat, ennek nem sok értelme van. Most kell 
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döntést hozni. Nyilván képviselı-társaimmal együtt próbálunk egy abszolút korrekt döntést 
hozni. Egy dologra szeretném fölhívni a figyelmet, pont az sms kapcsán- jegyzı Úr szó 
szerint felolvasta, hogy kik a mentesek. A mezıgazdasággal kapcsolatos vállalkozások, 
állattartó-telepek, - törvény által mentesek, nem a helyi önkormányzat, nem a jegyzı, nem a 
polgármester találta ki, hogy most akkor a paraszt ne fizessen, a helyi adókról szóló törvény 
írta elı, hogy nem lehet rá kivetni ezt az adónemet. A másik dolog, nincs becsülhetı 
nagyságrend, hogy ezek az adótételek, amelyeket itt most különbözı kategóriákban – és 
tudom, hogy mindenki most csak az 1.580-Ft-tal számolt és senki nem írta meg a másiknak, 
hogy vannak olyan formák, ahol csak 200 Ft-/m2, nyilván ez érthetı ebbıl a szempontból. 
Mindezt figyelembe véve, ha bejönnek a bevallások, akkor lehet arról beszélni, amit a Miklós 
mondott, hogy milyen hatása lesz erre, hisz akkor lehet meglátni, hogy az a bevallás, ami 
beérkezik a vagyoni típusú adóval kapcsolatban mekkora adóbevételi lehetıséget generál a 
testület számára. Ezért van az a javaslat, hogyha bejöttek a bevallások, mielıtt a kivetés 
megtörténik- hangsúlyozom, mielıtt a kivetés megtörténik, visszakerül az egész rendelet, ami 
a díjtételekre vonatkozik és ha az van, hogy a 40 helyett 80 millió forintot lehetne ezekkel a 
díjtételekkel beszedni, akkor még mindig lehetısége van a testületnek, hogy arányosan 
csökkentse a díjakat. Egyet nem tud megtenni ez a testület jelen pillanatban, hogy ettıl 
eltekintsen, hogy újabb adót bevezessen. Lehet gondolkodni más dolgokba is, de talán ez az 
ami egzaktan megfogható, ami alapján lehet egyfajta adóterhelést elvárni a lakosság részérıl.  
 
Tóth János 
Hozzám képest Szilágyi Péter lényegesen könnyebb helyzetben van. Ugyanis én az elızı 
testületnek tagja voltam. Én hibás vagyok azokért a beruházásokért, de nem okozója. Én 
megszavaztam az uszodát, a sportcsarnokot. A Széchenyi utat megszavaztam, hogy 92-ben 
leaszfaltozzák, aztán most felújítják, megkapta a csapadékvíz-elvezetıt, megkapta a 
szennyvizet, holott én annak idején kértem, hogy ne a homokra épüljön szennyvízelvezetés, 
hanem a Mályváskertbe, ahol fekete a föld és nem vezeti el a vizet. Oda épült, azzal az okkal, 
hogy szuper jó ipari park lesz majd. Megszavaztam a Fıtér rekonstrukciót, bízva abban, hogy 
egyszer majd a Mályváskerben talán egy „kapavágás történik”. Na most, hogy eljutottunk 
oda, hogy van egy nyertes kerékpárút pályázatunk, van egy csapadékvíz-elvezetı nyert 
pályázatunk, akkor most boruljon be a költségvetés? Született egy megállapodás, hogy nem 
borítjuk be a költségvetést, intézmények, iskolák, óvodák bölcsıde mőködjön, de annak az a 
feltétele, hogy ezeket a döntéseket, -ezeket a nem népszerő döntéseket meghozni- adót fizetni 
senki nem szeret. Én sem, senki sem. Tegnap elhangzott bizottsági ülésen, hogy tılünk 
nyugatabbra,- állam bácsit – „sportból” adófizetés címén becsapjuk, vagy igyekszünk 
becsapni, viszont a helyi adó ide jön. Tisztelt jelenlévık! Önök bálokat, alapítványokat 
támogatnak. Jól tudom, hogy nincs igazság, talán abban van igazság, amit polgármester Úr 
mond, és ez most már le is van írva, hogy amennyiben a 40 millió forintot meghaladja- akkor 
ezt a fennmaradó összeget visszaosztják. Ez le van írva.  
 
Nagy Sándor  
Képviselı Úr nem jól értelmezte, ami elhangzott. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy 
ha el van fogadva a helyi adó, az adónak a lényege, hogy önbevalláson alapul. Az elfogadott 
rendelet alapján x idın belül – a rendelet hatálybalépését követıen az azokat akiket érint, 
megteszik a bevallásukat, ezeknek a bevallásoknak megtörténik a feldolgozásuk az 
adócsoport részérıl és akkor meg tudja mondani az adócsoport, hogy a 2011. március 31-ike 
beérkezett építményadó bevallás esetében, ha mindenki befizeti pld. 145 millió forint bevétele 
származik a városnak. Ezt vissza kell hoznia a jegyzınek a testület elé és akkor azt fogja 
mondani a testület, hogy akkor harmadoljuk meg azokat az 1 m2-re esı tételeket, amelyek 
jelen pillanatban be vannak állítva.  
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Tóth János 
A Pénzügyi Bizottsági ülésen a végén konszenzus született erre. A csıd-biztos nem ezeket a 
döntéseket kényszerítené ránk. Még egy dolog a végén, van egy nyertes és folyamatban lévı 
szennyvíz pályázatunk.Ha bedılne az önkormányzat annak is vége lenne.   
 
Nagy Sándor 
Képviselı Úrral folyamatosan vitatkozunk abban, hogy Mályváskert kapott-e valamit? Ez a 
konyha nem a Fıtérnek épült, az uszoda, a sportcsarnok nem a Fıtérnek épült, az az 
újfehértóiaknak épült és nincsenek kitiltva belıle a Tolsztoj utasiak sem, az Esze Tamás, a 
Határ, a Radnóti, a Munkás, a Kölcsey, Honvéd, Görgey utasi lakosok sem.- csak a 
tisztánlátás miatt.  
 
Tamás Lászlóné 
Tisztelt képviselık, kedves jelenlévık! 
Az önkormányzati rendelet megszavazásakor nagyon nagy dilemmában vagyunk a képviselı-
társaimmal. Nekem is aggályaim vannak az adó mértékével kapcsolatban. A vállalkozók 
legalább 60-70 %-a már nem gyakorolja abban az épületben a szakmáját, hivatását, mivel a  
gazdasági válság nagyon sújtotta İket. Vannak olyan családok, amelyek szinte kényszerbıl 
tartják fenn az üzemüket, tárolójukat beszélek itt pld. a felvásárlókról, jelen esetemrıl, 
megszabadulni az ember nem tud tıle, mert az ingatlanok értékei nagyon alul vannak, 
elherdálni nem akarja senki, viszont most fizessük meg érte a nagy összegő építményadót. Ez 
nagyon sok családot több 100 ezer forinttal érint. Most, amikor megdolgozott az a család ezért 
az épületért, ingatlanért, egyetlen egy fillért nem kapott hozzá kedvezményt, pályázati pénzt. 
Ezt most nagyon igazságtalannak tartom, hogy az a család most, aki nem tudja a vállalkozását 
mőködtetni, még adózzon is.  
 
Nagy Sándor 
Én is igazságtalannak tartom, és azt is nagyon igazságtalannak tartom, hogy az általános 
iskolára kapott normatíva csak 60 %-ban elegendı az általános iskolák mőködtetésére, azt 
még igazságtalanabbnak tartom, hogy az óvodásokra kapott normatíva csak 50 %-ban 
elegendı egy óvodásnak az óvodáztatásra. Ezt ki kell valamibıl egészíteni. Ezt nagyon jól 
tudja képviselı Asszony is, és azt is nagyon jól tudja, hogy az İ általa irányított 
intézményben is milyen plusz döntéseket kellett meghozni, meg majd kell évközben is, hogy 
az az intézmény is mőködıképes maradjon.   
 
Szilágyi Péter 
Érdemes lenne még ebben egy kicsit agyalni. Hiszen úgy látom, nekem úgy tőnik ez a 
rendelet, hogy polgármester Úr bement a Jegyzı Úrhoz, és azt mondta neki, hogy „Te, nézd 
már Szabolcs, van itt egy 90 millió forintos lyuk, tömjük már be!” És akkor, mihez a 
legkönnyebb nyúlni Magyarországon- a vállalkozókat kell jól megsarcolni. Az állami 
normatíva nem finanszírozza a kötelezıen ellátandó feladatokat, a számokat polgármester 
Úrtól hallhattuk, ezért tartom én problémának, hogy tavaly év decemberében az én javaslatom 
volt, hogy a képviselı-testület éljen a felterjesztési jogával a Nemzetgazdasági Miniszter, 
Matolcsy György felé. Tájékoztatom Önöket, hogy még napirendre sem hagyta venni a 
képviselı-testület. Valójában ez egy petíció lett volna, hogy jelezzük felé, - mert İ már nem 
tudja, hogy milyen lenn- mert olyan régen van fenn, és jeleztük volna felé, hogy itt nagy baj 
van, próbáljanak már több pénzt adni az önkormányzatoknak, mert bele fogunk dögleni. 
Ennek ellenére, hogy semmibe nem került volna, -mert vagy azt mondta volna, hogy tudunk 
adni, vagy nem, ennek ellenére, sajnos a Tisztelt Képviselı-testület nem támogatta a 
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beadványomat. Valószínőleg azért, mert Matolcsy György olyan színő, amilyen a képviselı-
testületnek az egyik része.  
 
Nagy Sándor 
Mindig élvezem azt a testületi ülést, ahol némi kis politika belekerül és politizálni is lehet. 
Ettıl komolyabb a helyzet, csak képviselı-társam ismer már elég régen ahhoz, hogyha 
valamilyen javaslatot megfogalmazok az azért nem úgy születik meg, hogy.. , hiszen ez nem a 
polgármester javaslata volt, az elızı képviselı-testületi ülésen határozatban határoztuk el. 
Természetesen bevállalom, hogy elızetesen én tettem javaslatot a Pénzügyi bizottságnak, 
hogy miket fogalmazzon meg, hiszen a magunk által szabott határt nem tudtuk teljesíteni, ami 
arról szól, hogy nullszaldós költségvetést kell beterjeszteni ahhoz, hogy tudjuk 
kötelezettségeinket teljesíteni. Arról szól a történet, hogy tudjuk-e a kötelezettségeinket 
teljesíteni, vagy nem? Vagy akarjuk-e teljesíteni a kötelezettségeinket, vagy nem. Ha nem 
születik döntés benne, nem indul el a dolog, azt fogják látni a pénzintézetek benne, hogy 
igenis megszőnt az a fajta együttgondolkodás, hogy rázzuk gatyába ezt az önkormányzatot, 
akkor nagyon gyorsan el fog dılni ez a történet, hiszen idézıjelben látszólagosan van meg a 
költségvetés normális mőködése, hiszen 2010.-rıl 70 millió forintos fejlesztési számla van 60 
napon túl lejárva. Esély nincs rá, hogy saját erıbıl kifizessük. Ezzel kapcsolatban az ezt 
követı testületi ülésen születik döntés egy újabb hitelfelvételrıl. Arról ne legyenek hiú 
ábrándjaink, hogy ha nincs költségvetés, nincs egyensúlyos költségvetés, akkor melyik bank 
lesz az, aki ad nekünk még 117 millió forint hitelt, hogy egyrészt a már elköltött pénzeinket ki 
tudjuk fizetni, másrészt azt a minimum 3 fejlesztést próbáljuk meg ebben az évben 
megvalósítani, amelyrıl Tóth János képviselı Úr is szól. Arra intem képviselı-társaimat, 
hogy abban gondolkodjunk együtt, hogy lehetıleg egy igazsághoz közeli döntést hozzunk. Ha 
ez így elfogadásra kerül, még egy körön lehet korrigálni, azokat az extrém eseteket, amelyek a 
bevallások után kijönnek. Nyilván senkinek nem érdeke, hogy bármelyik vállalkozás 
Újfehértón 3-5 millió forint ingatlanadót fizessen. Az érdekünk az, hogy összességében a 40 
millió forintot valamilyen formában összeszedjük, a másik ágon az 50 milliót, és akkor 
nagyjából az látszik, hogy elindul az önkormányzat kifelé ebbıl a dologból. Azon is lehet 
vitatkozni, hogy máshol sokkal alacsonyabb,- én is megnéztem- 1800 önkormányzatnál van 
jelen pillanatban kommunális adó bevezetve, ettıl kisebb tételő, csak ott már tíz éve fizetik, 
meg 15 éve fizetik és ingatlanadó is sok helyen van. A mértéken lehet gondolkodni. A 
napirendi pont lezárásával egyidıben egy olyan javaslattal fogok élni, - egyeztetve képviselı-
társaimmal, hogy indulásnál a jegyzı Úr által elıterjesztett mellékletben szereplı tarifa-
tételeket egységesen 25 %-kal csökkentsük és amellett maradjon érvényben ez a dolog, 
nyilván felvállalva annak a kockázatát, hogy akár ez azt is jelentheti, hogy ettıl kezdve a 40 
millió nem lesz csak 30 a bevallások alapján, mert arra nincs lehetısége a testületnek, hogy 
újabb terhet rójon a lakosságra. Arra van lehetıség, hogy kedvezményeket adjon, akár ötször 
is, de azt nem tudja megtenni, hogy ha most elfogadott egy tarifarendszert, akkor azt ebben az 
évben fölfelé nem módosíthatja.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Én nem mutogatnék senkire, az nem viszi elıre az ügyet. Nem hibáztatok senkit, amiben 
hibás vagyok azt felvállalom. Én tegnap a bizottsági ülésen tartózkodtam és azt az ígéretet 
tettem, hogy elkezdek számolni. Az történt, hogy én úgy gondoltam, hogy vannak nagy 
kereskedelmi egységek és ott lehetne jobban emelni a m2-re esı egységet, mivel, azért a 
tapasztalat az bizonyítja, hogy akár, ha többmilliós tétel lenne is, akkor is ünnepek elıtt, talán 
egy fél nap alatt is meg tudnák azt a pénzt keresni. Tehát be tudnák fizetni. Ez nem járható, 
mert nem lehet - meg van határozva az adótörvényben, hogy mennyi az a maximális összeg, 
amit meg lehet állapítani. A kommunális adónál azt is elmondtam tegnap, hogy azokért az 
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emberekért is aggódom, akik a létminimum alatt élnek és csak segélybıl élıknek is nagyon 
nehéz lesz kifizetni ezt a rájuk háruló terhet. A környezetemben is, amikor szóvá tettem 
nagyon nehezen fogadták. Arra fogom kérni a polgármester és a jegyzı Urakat, hogy ha 
megtörténnek a bevallások, akkor tekinthessünk bele és valós nyilvántartás alapján tudjunk 
odáig eljutni, hogy minél kevesebb adót állapítsunk meg és minél kevesebb adót kelljen a 
vállalkozóknak befizetni és érezzük a nehézségeket. Én ahogyan számoltam, talán ami az én 
értelmezésemben elfogadható lenne az 500 Ft/m2- lenne, de nem tudom, hogy eljutunk e 
odáig, vagy megvalósítható-e.   
 
Nagy Sándor 
Képviselı Asszony, remélem elszólás volt a részérıl az, hogy reméli, hogy valós adatokat fog 
kapni a hivataltól. Ezt én a kollégáim nevében visszautasítom, hogy még látszatra is 
meggyanúsítja a hivatal dolgozóit, hogy nem valós adatokat fognak szolgáltatni a képviselı-
testület felkérésére.  
 
Puskás László 
Tisztelettel köszöntök mindenkit!  
Nem abba irányba szeretnék elmenni, hogy mindenki állva tapsoljon és úgy fogadja a 
szavaimat, mert azt gondolom, hogy jelen pillanatban nem vagyunk abban a helyzetben, mint 
ahogyan Szilágyi képviselı úr, hogy bármit mondhatok, gyakorlatilag felelısség nélkül, 
hiszen majd a többi képviselı és a polgármester eldönti helyettem. Tehát mondhatnám azt, 
hogy neked ebbıl a szempontból felelısséged és a JOBBIK-nak ebbıl a szempontból 
felelıssége nincs. De hát én megpróbálnék felelısséggel gondolkodni, mint ahogyan október 
3.-ka óta tette ez a képviselı-testület. Ha jól emlékszem a Jobbikos képviselık sem azt 
mondták, hogy az önkormányzati költségvetést és ezt a várost buktassuk be, legyen 
csıdbiztos, akkor elhangzott az elején, ahogyan ez a konszolidációs folyamat elindult, hogy 
elkerülhetetlen lesz helyi adó bevezetése. Ennek a mértékérıl lehet vitatkoznunk, én azt 
gondolom, hogy ami jelenleg le van írva, hogy ha csak 10 nagyobb vállalkozást nézünk 
Újfehértón, ezzel a mértékkel már az İ általuk befizetett adó is meghaladja azt a 40 millió 
forintot. Tehát én úgy érzem, hogy ennek a harmada lesz a reális. Egyetértek azzal a 
javaslattal, amit a polgármester és a jegyzı beterjesztett, hogy ehhez meg kell néznünk a 
bevallásokat. Tehát be kell vallani, hogy mennyi ingatlanról beszélünk, ez mennyi adóbevételt 
jelentene és akkor kell képviselıként felelısséggel döntenünk arról, hogy milyen mértékben 
fogjuk ezt az adót véglegesíteni erre a két évre. Én azt gondolom, hogy ezzel a döntésünkkel 
nem döntöttük el, hogy lehetetlen helyzetbe hozunk bárkit is a településen. Azt akarjuk 
megnézni, hogy hogyan és milyen formában lehet ebbıl azt a költségvetési hiányt, amit 
másképp- Péter, te nagyon jól tudod, hogy hónapok óta gondolkodunk rajta, hogy mibıl 
kellene még ezt a 90 milliót megtakarítani. Mibıl? Zárjuk be a bölcsıdét? Hát - zárjuk be! Az 
tetszeni fog, az jobban fog tetszeni bárkinek is? Vagy olyan jellegő feladatokat szüntessünk 
meg, amikre nincsen pénzünk jelen pillanatban. Nem tudok jobbat mondani. Vegyük el az 
étkeztetést, lesz 20 millió forint kiadáscsökkentésünk, de attól függetlenül még ott maradt 70 
millió forint. Nagyságrendileg nincsenek olyan tételek, amiket meg tudnék határozni, hogy 
ezt igen, elengedhetjük, kivehetjük a költségeink közül és meg lesz a 90 millió forint. Azt 
amit Te mondasz, hogy decemberben a képviselı-testület elfogadott a lakosságra nézve 
vízdíjemelést, a szolgáltatások emelését, ezek kötelezı közszolgáltatások, ezt nem Újfehértó 
határozza meg, hogy ezeket a dolgokat emeled, vagy nem. A kötelezı közszolgáltatásban a 
közszolgáltató leírja, hogy neki ennyivel emelkedett a költsége, ezt érvényesíteni kell abban a 
hatósági árban, amit meghatározunk a lakosság részére, ha nem érvényesítjük, akkor az 
önkormányzati költségvetésbıl kell kifizetni. Ezt nem Újfehértón találják ki. Ez így mőködik 
évek óta. Hogy ez nem jogos? Persze, egyértelmő, de újfehértói képviselıként nem tudok 
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mást tenni, minthogy azt az árat érvényesíttetem a hatósági árban. Mert máskülönben ez a 90 
millió forint nem 90 millió lenne, hanem mondjuk 20-30 millióval több, mert át kellett volna 
vállalni a lakosságtól a vízdíjnak az éppen aktuális emelését. Én a magam részérıl támogatni 
fogom a polgármester javaslatát, és az elıterjesztésnek ezt a határozati részét is, hónapok óta, 
amin dolgoztunk közösen- és ezt most politikától függetlenül kellene az én véleményem 
szerint tekinteni. Nem értek pld. egyet polgármester Úrral politikai szempontból nagyon sok 
mindenben, veled sem, de azt gondolom, hogy újfehértóiak vagyunk és ne vigyük el JOBBIK 
és FIDESZ színekben a politizálást egy ilyen adott kérdésben, mert abból eredményre nem 
fogunk jutni és ez a városi költségvetés csıdbe fog jutni.  
 
Nagy Sándor 
Szilágyi Péternek fölhívom a figyelmét, hogy az SsMSz. Idevonatkozó rendelkezése 
értelmében nem áll módom szót adni a napirend kapcsán, hiszen kimerítette mind a két 
lehetıségét. Csak személyes megszólíttatás címén.  
 
Szilágyi Péter 
Puskás képviselı-társamnak szeretném mondani, hogy igazad van, László, tényleg könnyő 
helyzetben vagyok, hiszen az elmúlt néhány évben ezeket a rossz döntéseket nem én hoztam 
meg. És ezért nekem a lelkiismeretem tiszta. Nekem az a célom, hogy ezt a 90 milliót – 
hozzuk le, hogy azt ne a lakosoknak meg a vállalkozóknak kelljen teljes mértékben 
megfizetni. Én az elején elmondtam, hogy a költségvetésbıl ha hiányzik, akkor a 20 milliót 
honnan, az 5 milliót honnan vegyük el.   
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Az elmúlt négy évre csak visszatekintünk. Az ember sokszor rosszul érezi magát, mert igenis 
meg lett vezetve. Konkrétan el is mondom, pld, a konyha építés kapcsán, mert ott az volt az 
ígéret, hogy  60-80 milliós megtakarítást fog évente hozni az új konyha megépítése és a végén 
nem az lett. És merek ilyet mondani, hogy szeretném, hogy valós adatok álljanak 
rendelkezésre, hogy az ember úgy tudjon dönteni és utána ne az legyen, hogy rossz 
információk miatt belemegy, mert ilyen is történt. Nagyon sok mindenben, ha valós dolgokat 
tettek volna az emberek elé, már pedig olyan is volt, vagyis van, hogy annyi információt 
mondok el, amennyit akarok, ha az ember el kezdett kutakodni, tehát joggal mondok ilyet.  
 
Nagy Sándor 
Egy dolgot szeretnék mondani ez a hallgatóságnak szól. Tessenek belegondolni az én 
helyzetembe magukat. Meg kell felelnem Önöknek, a városnak, mindenkinek azért, hogy 
mőködjön a város. Én erre esküdtem fel, én ezt akarom csinálni. De nagyon ıszintén, tegnap 
az egyik volt külsı bizottsági tagtól, kérdeztem, hogy ahhoz, hogy legyen egy korrekt szám az 
ingatlanadó ügyében ehhez kellene egy felmérés. Ha most nem kötelezi senki, meg fogja-e 
valaki önszántából csinálni. Én úgy gondolom, hogy a többség nem. De, ha van egy rendelet, 
ami kötelezi, hogy a bevallását be kell nyújtania, akkor tudunk igazságosabb dolgot csinálni. 
Azt szeretném mindenki számára világossá tenni, hogy az ingatlanadó tekintetében nem lesz 
kibúvás, hiszen vagyoni típusú adóról van szó, ettıl kezdve a vállalkozások esetében azok a 
vállalkozások is, akik évek óta egyetlen fillér iparőzési adót nem fizetnek, vagy elvitték a 
telephelyüket, átvitték a gépjármővüket másik településre, legalább a meglévı vagyontárgyai 
után tudna valamilyen nagyságrendő adót megfizetni.   
 
Tóth János 
Szilágyi Péter, Te könnyő helyzetben vagy, én 1992-ben megszavaztam a Széchenyi út 
aszfaltozását, az elızı testületen megszavaztam, hogy szennyvíz épüljön a Széchenyi úton, Te 
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ott laksz, megépült a csapadékvíz-elvezı és a járda. Péter, majd ha az én utcámban is lesz 
szennyvíz, csapadék-vízelvezetı, járda akkor majd azt a kerékpárutat, ami mellesleg a 
Debreceni úton megy majd, azt megvonhatod. Addig nem áll jogodban.  
 
Nagy Sándor 
Önöké a szó, Tisztelt lakosok.  
 
Szlávik Zoltán Szent István úti lakos 
Mint szülı, az iskolába a függönyt mi vesszük, az iskolába a szekrényeket mi javítjuk- ezzel a 
költségvetéssel kapcsolatban, hogy nincs elég pénze a Polgármesteri Hivatalnak. Lényegében 
a bált mi rendezzük az óvodába ahhoz, hogy a gyerekeknek legyen játék- ez az egyik. A 
másik dolog, hogy a gyerekeknek a kirándulásra nem jön össze a pénz, nem tudják az 
emberek azt az 1.000.-Ft.-ot beadni, mint osztálypénz, mert nincs pénzük. A másik dolog, azt 
szeretnénk megkérdezni, ha itt van a bankos úr is, hogy amikor megszavazták ezeket a 
beruházásokat, akkor mi volt az a szempont az a cél, hogy látták a kiutat, hogy mibıl fogjuk 
ezt kifizetni, amikor megcsinálták. Mert gondolom a bankos Úr akkor is tudta, hogy milyen  
költségvetése van a városnak és valamilyen formában ezt majd vissza fogják tudni fizetni.  
 
Nagy Sándor 
Amit Szlávik Úr elmondott azzal messzemenıen egyetértek, de csak ezt tudom mondani, 
hogy a megkapott normatívát ki kell egészíteni, - kiegészíteni mibıl tudunk? Hozzáteszünk az 
iparőzési adóhoz, a gépjármőadóból az SZJA azon átengedett részébıl, amit egyébként egyéb 
feladatokra megkapunk. A nagy probléma az, ha nem 100 millió lenne az iparőzési adónk, 
hanem 400, akkor nem tárgyalnánk errıl az adóról, hiszen akkor rendben lenne a 
költségvetés.  
 
Margittai Sándor a Szabolcs Takarékszövetkezet részérıl 
Köszöntöm a jelenlévıket! 
A Szabolcs Takarékszövetkezet képviselıjeként 5 hónapja dolgozunk azon közösen a 
polgármesterrel a képviselı-testülettel, hogy a város talpra álljon. A Szabolcs 
Takarékszövetkezet 2 évvel ezelıtt megtagadta a további hitelfolyósítást az önkormányzattól, 
az más kérdés, hogy ilyen olyan technikákkal megvalósultak ezek a beruházások, én úgy 
gondolom, hogy a jelen helyzetben kellene kiindulni és én akkor örültem nagyon, amikor a 
képviselı-testület különbözı politikai állástól függetlenül egy cél érdekében megpróbált és 
megpróbál összefogni. Mindenképpen a megoldásra törekedjünk és állítsuk talpra az 
önkormányzatot, mert higgyék el, utána néztem én is a csıdeljárás egyáltalán nem jó a 
településnek.  
 
Nagy Csaba  
Nem nagyon kell ezt magyarázni, tudja mindenki. Egyetlen dolgot viszont szeretnék 
hozzáfőzni, a helyi adórendelet elfogadása az feltétele a következı napirend- tehát a 
költségvetés elfogadásának. Úgy gondolom, hogy ha a helyi adórendelettel nem sikerült olyan 
bevételi forrást beemelni a költségvetésbe, ami megfelelı alapot teremt a költségvetés 
egyensúlyának a megteremtésére, akkor a következı napirendi pontra én azt fogom javasolni 
polgármester Úrnak, hogy rekessze be az ülést és vegye le napirendrıl, mivel ebben az 
esetben a költségvetési rendelet nem tárgyalható, hiszen nem felel meg azoknak a 
feltételeknek amik ahhoz szükségesek, hogy elfogadható legyen. Ezen túl én legfeljebb a saját 
érzéseimet tudnám megosztani az emberekkel, én is állampolgár vagyok, Debrecenben lakom, 
vállalkozó vagyok én is, és higgyék el, hogy nekem sem tetszik, hogyha Kósa polgármester 
Úr hasonló ügyet terjeszt elı, vagy ha az önkormányzat hasonló dolgokat tárgyal. Viszont 
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jogkövetı állampolgár vagyok és fizetem az adómat becsülettel úgy, ahogy az elı van írva. 
Tehát én most azt javasolom a testület részére, hogy szavazza meg az elıterjesztett rendelet-
tervezetet, hiszen az eddigi elvégzett munkának akkor lesz értelme és akkor ad alapot, hogy a 
következı napirendet tárgyalni tudja a képviselı-testület.  
 
Papp Ferenc Kossuth út 
Azon csodálkozom, hogy amikor a képviselı-testület tagjai a választáson indultak, mindenki 
kivétel nélkül tudta, hogy a város anyagilag hogyan áll Mert annak idején Tóth András 
tájékoztatta a város lakosságát hellyel-közzel. Attól, hogy még rosszabbul áll, az egy dolog. A 
másik, hogy az elızı bizottsági üléseken a testület tagjai mintha nem kellıen informálódtak 
volna, hogy milyen lehetıségek vannak. Hogy egyáltalán a költségvetésben van-e még 
tartalék, vagy nincs. A másik, hogy szeretném, ha jobban kibontanák, hogy akkor mi várható 
a város lakosságára, ha öncsıdöt jelent az önkormányzat, mert így úgy tőnik, hogy ez egy 
nehézség, amit ráerıltetnek. Nem nehézség, mert vagy ezt visszük keresztül, vagy pedig, ha 
öncsıdöt jelentenek, akkor mi várható intézményekre a vállalkozókra és a lakosságra.  
 
Nagy Sándor 
Nyilván azt azért nem hiszem, hogy a képviselı-társaim nem tudják, hogy mi van a 
költségvetésben, hiszen az ezelıtti testületi ülésen részletekbe menıen, ugyanitt, ugyanezen a 
helyen ülve beszéltük végig. Azt is végigbeszéltük, hogy milyen lehetıségeket kell 
csinálnunk, hiszen akkor elsı körön egy 300 milliós hiánnyal került beterjesztésre és ez 
nyilván nem felelt meg azoknak az elvárásoknak, amit korábban megbeszéltünk. Akkor 
végigbeszéltük. Még egyszer mondom, én nem látok benne egyéb dolgot. Az, hogy mi lesz, 
ha csıdöt mondunk, - ne tudjuk meg. Egy dolog biztosan lesz, hogy ebben a városban nem 
lesz egy sor dolog, nem lesz tömegközlekedés, nem lesz a kötelezı óraszámon túli oktatás, 
nem lesz napközi ellátás, a bölcsıdében minimális létszám lesz, az óvodában pedig csak a 
törvény által elıírt, utolsó iskola elıkészítı lesz. Nem 8 órában lesz az óvodáztatás, hanem  4 
órában. És természetesen vissza fog jönni a konszolidációs biztos, hiszen a törvény azt írja 
elı, hogy a konszolidációs biztos megfogalmazza a javaslatát az adósság kapcsán, ami elsı-
körön abból áll, hogy az összes mobilizálható vagyonát azonnal kötelezi hogy adja el. 
Tessenek belegondolni, hogy van még az az 5-8 ingatlan az önkormányzat vagyonában, a 
jelenlegi ingatlanpiaci áron, nyilván néhányan jól járnának, hiszen 20-30 %-ban hozzá lehetne 
jutni a kollégium épületéhez, a volt Kht épületéhez, a mővelıdési házhoz és egyéb más 
dologhoz. Én úgy gondolom, hogy ezt nem kellene nekünk megtapasztalni. A másik az, hogy 
abban a pillanatban a több, mint 1,6 milliárdos fennálló adósságunkat a pénzintézetek azonnal 
lejárttá teszik. Ez azt jelenti, hogy azonnal lejárttá teszik. benyújtják az igényeiket ezzel 
kapcsolatban. Nyilván a konszolidáció kapcsán İk sem fognak teljes egészében hozzájutni a 
követeléseikhez, de ezen kívül az összes többi szállító „két ököllel törölheti a kezét” beleértve 
azokat is, akik az elmúlt évben a fejlesztéseket megcsinálták- újfehértóiak a nagy része- nem 
fognak kapni egy fillért sem a konszolidációs eljárás kapcsán, hiszen nem lesz rá lehetıség, 
nem lesz mibıl kifizetni ezt az egész dolgot.  
 
Kocsis János 
Egy félévvel ezelıtt volt a választás. Mindenki tolakodott, hogy. minket szeretne képviselni. 
Nekem ehhez a 90 millió forinthoz már most lenne egy javaslatom. Önök 12 millió forint  
körüli tiszteletdíjat vesznek föl éves szinten. Javasolom, hogy Önök ne ezt vegyék fel, hanem 
a valós munkából, munkahelyi fizetésbıl- telefonszámla, papírköltségeknek a megtérítését. 
Úgy gondolom, ha egy település bajban van, elıször Önöknek kellett volna lépni. Fıleg 
azoknak, akik az elızı ciklusban is már itt ténykedtek. Én azt javasolom még egyszer, a 
tisztesség kedvéért lépjék meg ezt. Ha lemondanak 10 millió forintról, akkor 2 millió 
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forintjával számolva havi szinten, Önöknek 12 ezer forint körüli pénz marad. Tudom, hogy ez 
a megélhetéshez, egyéb luxusköltekezésre nem elegendı, de arra, hogy írószert, üzemanyagot, 
telefonköltséget fedezze, erre igen. Mert nevetségesnek tartom, hogy a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói ettıl kevesebb pénzért dolgoznak havonta- Önökért és a városért. Köszönöm szépen 
a szót.  
 
Nagy Sándor 
Ha nincs egyéb a napirendi pont vitáját lezárom. Az elıterjesztınek adom meg a szót.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Nehéz érvelni a rendelet elfogadása kapcsán. Én azt gondolom, hogy mindenki átérzi, hogy 
milyen komoly probléma van itt. Ha nem fogadja el a testület annak a döntését is végre kell 
hajtanom, szó szerint. De ha elfogadja, akkor is nagyon komoly feladat vár ránk. Mert ezt a 
bevételt valahonnan meg kell teremteni. És ha valaki, akkor én szembesülök minden nap, 
minden héten azokkal az ügyfelekkel, talán Önök közül is többen megkerestek, hogy milyen 
probléma van itt a vállalkozások, illetve magán emberek megélhetésével. De mégis az 
átmeneti idıszakra ezt a helyi adóbevezetés a képviselı-testülettıl szeretném kérni, hogy 
támogassák. Én azzal járulok hozzá, hogy a 25 %-os építményadó csökkentési javaslatát a 
polgármester Úrnak befogadom.  
 
Nagy Sándor 
Emlékeztetem Önöket arra, hogy Szilágyi képviselı Úr névszerinti szavazást kért. Az a 
kérdésem a képviselı Úr felé, hogy mind a két döntésrıl, a határozatról és a rendeletrıl is 
névszerinti szavazást kér?  
 
Szilágyi Péter 
Igen.  
 
Nagy Sándor 
Tájékoztatom a Tisztelt jelenlévıket, hogy az SZMSZ 18. § (7) bekezdése szerint név szerinti 
szavazást kell tartani  bármelyik képviselı indítványára, amelyrıl a képviselı-testület - vita 
nélkül - egyszerő szótöbbséggel dönt. Elıször azt teszem föl szavazásra, hogy a képviselı-
társaim közül ki az, aki támogatja a névszerinti szavazást.  
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a 
javaslatot.  
 
Nagy Sándor 
Az SzMSz 18. § (8) bekezdésben meghatározottak szerint felkérem jegyzı Urat, hogy a 
képviselı-testület tagjait ABC sorrendben olvassa fel, a képviselık a név elhangzása után, 
igen"-nel vagy „nem"-mel szavazhat, esetleg tartózkodással szavazhatnak. A szavazás 
eredményét ki fogom hirdetni. A névsort, mely a leadott szavazatokat tartalmazza, a 
jegyzıkönyvhöz fogjuk csatolni.   
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs  
Az elsı határozat tehát az átmeneti helyi adók bevételével összefüggı döntésekrıl fog szólni. 
Tehát név szerint fogom kérni a szavazásokat.  
 
Banka Attila:    igen 
Budainé Veres Ágnes: igen 
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Elek László:   igen 
Gyermánné Szabó Katalin igen 
Nagy Sándor   igen 
Puskás László:  igen 
Suhaj István:   igen 
Szilágyi Péter:   nem 
Szőcs Lászlóné:  igen 
Tamás Lászlóné:  nem  
Tóth János:   igen 
 
Nagy Sándor 
Megállapítom, hogy a jelenlévı 11 képviselı-testületi tag közül a képviselı-testület 9 igen 
szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

28/2011. (II. 04.) számú 
 

határozata 
 

Átmeneti helyi adók bevételeivel összefüggı döntésekrıl 
 

KÉPVISELİ-TESTÜLET 
 
1.) Az átmeneti helyi adók bevezetésénél kiemelt figyelmet fordít a helyi lakosság és 
vállalkozások teherbíró képességére, ezért a 2011. március 1. napján bevezetésre kerülı 
magánszemélyek kommunális adója és az építményadó vonatkozásában, azok kivetése elıtt a 
fizetendı adók arányos csökkentését rendeli el, amennyiben az adóhatósághoz 2011. március 
31-ig visszaérkezı adóbevallások feldolgozása során, a kivetési állományok alapján 
megállapítható, hogy a tárgyévre kivethetı adók összege adónemenként - kommunális adó 
estében az 50 millió Ft-ot, az építményadó adó esetében 40 millió forintot- az éves 
elıirányzott bevételeket valószínősíthetıen meghaladja. 
 
2.) Felkéri a Jegyzıt, hogy amennyiben a határozat 1.) pontjában meghatározott feltételek 
megvalósultak, az adó csökkentésére vonatkozó rendeletmódosítást a Képviselı-testület elé 
terjessze elı. 
 
3.) felkéri a Jegyzıt, hogy az átmeneti helyi adók bevezetésérıl a helyi lakosságot a 
Polgármesteri Hivatal lapján keresztül tájékoztassa és emelje ki, az alábbiakat: 

- Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az ıt terhelı adótartozást, 
valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok 
megfizetése az adózó és a vele együtt élı közeli hozzátartozók megélhetését 
súlyosan veszélyezteti. (az adózás rendjérıl szóló 2003. XCII.törvény 134. § 
(1) bekezdése) 

- A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónak a 
vállalkozói adóalap kiszámítása során, költségként elszámolható a helyi 
önkormányzatoknak az adóévben megfizetett, kizárólag a tevékenységhez 
kapcsolódó adó. (1995. CXVII. törvény 11.számú mellékletének 11.pontja) 
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- Mentes az adó alól a törvényben és a helyi rendeletben meghatározottak 
szerint: 

a.)  a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetıleg a nevelési-
oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség,   
b.) a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény,  
c.) valamint az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy 
növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, 
növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház, 
terménytároló, magtár, mőtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az 
adóalany rendeltetésszerően állattartási, növénytermesztési 
tevékenységéhez kapcsolódóan használja. ( a helyi adókról szóló 1990. C. 
örvény 13.§), 
d.) a 75. életévet tárgyév január 1-jéig betöltött személy és az a házaspár, 
ahol a házastársak egyike a 75. életévet tárgyév január 1-jéig betöltötte.  
e.) az akinek a lakott lakását a belvíz közvetlenül veszélyezteti és a 2010. 
decemberében készült Helyi Polgárvédelmi nyilvántartásban szerepel.  

 
Határidı: azonnal 

Felelıs: jegyzı 
 
 

Dr. Mátyás B. Szabolcs 
A második döntés a rendelet elfogadására vonatkozik.  
 
 
Banka Attila:    igen 
Budainé Veres Ágnes: igen 
Elek László:   igen 
Gyermánné Szabó Katalin: nem 
Nagy Sándor   igen 
Puskás László:  igen 
Suhaj István:   igen 
Szilágyi Péter:   nem 
Szőcs Lászlóné:  igen 
Tamás Lászlóné:  nem  
Tóth János:   igen 
 
Nagy Sándor 
Megállapítom, hogy a jelenlévı 11 képviselı-testületi tag közül a képviselı-testület 8 igen 
szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta 
meg: 
 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 

5/2011. (II. 05.) 
 

önkormányzati rendelete 
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a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról 
 
Újfehértó Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány  44/A.§. (1) d. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. Értelmezı rendelkezések 
1. § 

Jelen rendelet alkalmazásában: 
1. Vállalkozási célt szolgáló építmény: mely haszonszerzési célból, üzletszerő gazdasági 
tevékenység folytatására alkalmas (pl. üzlet, mőhely, raktár, iroda, étterem, konyha, tároló 
gépmőhely, üzemcsarnok, panzió hőtıház)  
2. Üzleti, vendéglátóipari, kereskedelmi célt szolgáló építmény: a szilárd térelemekkel 
körülhatárolt, talajjal egybeépített vagy ahhoz rögzített, tartós használatra készült, 
rendszeresen (állandóan vagy ideiglenes jelleggel) nyitva tartó kis- és nagykereskedelmi 
helyiség, illetve helyiség csoport. Ide értve a jármő- és üzemanyag kereskedelmi, vendéglátó, 
szálláshely-szolgáltató, idegenforgalmi, továbbá lakossági fogyasztási cikk javítószolgáltató 
értékesítı hely, ideértve a lakástól vagy lakóingatlantól mőszakilag el nem különíthetı, 
fogyasztási cikk javító-szolgáltató tevékenység céljára kialakított helyet, a raktározás, tárolás 
célját szolgáló nyitott, értékesítést folytató helyet, valamint a különbözı intézményekben, 
munkahelyeken üzemelı értékesítı helyeket is, valamint szerencsejátékban való részvétel 
célját szolgáló, továbbá beleértve a pénznyerı automaták üzemeltetésére szolgáló épületet és 
épület részt. 
3. Üzemi, gazdasági, szolgáltatási célt szolgáló építmény: ipari, gazdasági, termelı, 
feldolgozó, termék-elıállító és szolgáltató tevékenység céljára kialakított épület vagy épület 
rész.  
4. Irodai célt szolgáló építmény: pénzügyi, banki, biztosítási, ügyvédi, ingatlan közvetítı, és 
egyéb közvetítı, utazási iroda, hirdetés szervezıi, igazgatási, számviteli és ügyviteli 
tevékenység céljára szolgáló épület vagy épület rész.  
5. Raktározási célt szolgáló építmény: raktározás vagy tárolás céljára szolgáló épület vagy 
épület rész. 
6. Egyéb célt szolgáló építmény: A fenti kategóriákba nem tartozó, és a nem mentesített 
épületek. 

2. Magánszemélyek kommunális adója 
 

2.§ 
 
Az adó mértékét az 1. mellékletben meghatározott adóövezetek figyelembevételével a 2. 
melléklet tartalmazza. 

 
3.§ 

 
(1) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól  
a) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, 
b) a beépített belterületi földrészletnek az építményhez tartozó, az építmény rendeltetésszerő 
használatához szükséges – az épületnek minısülı építmény esetén annak hasznos 
alapterületével, épületnek nem minısülı építmény esetén az általa lefedett földrészlettel 
egyezı nagyságú –földrészletet meghaladó földrészlet, 
c) az a belterületi beépítetlen földrészlet, amely lakóépülettel nem építhetı be. 
(2) Mentes az adó megfizetése alól egy lakás céljára szolgáló lakott építmény, építményrész 
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után  
a) az a magánszemély, aki tárgyév január 1-éig betölti a 75. életévet és a lakcímnyilvántartás  
szerint az adó alapjául szolgáló ingatlanon rajta kívül más személy nincs bejelentve. 
b) az a házaspár ahol a házastársak egyike tárgyév január 1-éig betölti a 75. életévét és az adó 
alapjául szolgáló ingatlanra a lakcímnyilvántartás szerint más személy rajtuk kívül nincs 
bejelentve. 
(3) Mentes az adó megfizetése alól az a magánszemély abban az évben, amelyben a lakott 
lakását a belvíz közvetlenül veszélyezteteti és ezt a Helyi Polgárvédelmi nyilvántartás 
igazolja. A mentesség csak egy lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt.  

 
3. Építményadó 

4. § 
 
(1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. 
(2) Az adóövezetek meghatározását az 1. melléklet, az adóövezetek és az épületek fajtánkénti 
megkülönböztetéssel meghatározott adómértékeket a 3. melléklet tartalmazza. 

 
5. § 

 
Mentes az a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész amely után 
magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni, kivéve a vállalkozási célt szolgáló 
építményt. 
 

4. Záró rendelkezések 
6. §. 

 
(1) Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba és 2013. január 1.-jén hatályát veszti. 
(2)A bevezetés évében az adóalanyok adófizetési kötelezettségüket 
a) június 30.  
b) szeptember 15. napjáig teljesíthetik. 
 
Újfehértó, 2011. február 04. 
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1. Melléklet az 5/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 
   

ADÓÖVEZETEK 
1.1 Településközponti övezet A B 

1.1.1 Akácfa utca 1-3 szám (3939 és 3935 hrsz) 
1.1.2 Bartók Béla utca   
1.1.3 Béke tér    
1.1.4 Böszörményi út Böszörményi út elejétıl 4775/1 hrsz. bezárólag 
1.1.5 Debreceni út páros oldal Fı tértıl Katona J. utcáig  páratlan oldal Fı tértıl a csatornáig 
1.1.6 Egészségház utca   
1.1.7 Eötvös József utca    
1.1.8 Fıtér   
1.1.9 Katona József utca Lidl-tıl a Petıfi utcáig páros oldal 

1.1.10 Kodály Zoltán utca   
1.1.11 Kossuth Lajos utca Múzeumtól a páratlan o.2013 számig és a páros o.3148hrsz-ig 
1.1.12 Mártírok utca Szent István és Béke t. közötti útszakasz déli része 
1.1.13 Petıfi Sándor utca páratlan oldal 
1.1.14 Puskin utca páros oldal a 1966 hrsz.-ig 

1.1.15 Rákóczi Ferenc utca 
páros oldal Baptista imaház- csatorna között páratlan oldal imaháztól 3169 hrsz-ig és 
a 3198,3199,3200 hrsz. 

1.2 Kisvárosi övezet A B 

1.2.1 Bajcsy-Zsilinszky utca Puskin és Deák F utcák között 
1.2.2 Böszörményi út csatorna és Óvoda utca között 
1.2.3 Budai Nagy Antal utca páros oldal 3176 hrsz-ig 
1.2.4 Deák Ferenc utca páratlan oldal 

1.2.5 Debreceni út 
Páratlan oldal csatornától 3809 hrsz-ig    páros oldal Katona J. utca és a csatorna 
között 

1.2.6 Farkasnyári utca 1 szám 
1.2.7 Katona József utca páratlan oldal végig, páros oldal a Petıfi utcától 
1.2.8 Kossuth Lajos utca a 2014hrsz és3147-tıl a Deák F. és Budai N.A utcákig 
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1.2.9 Madách Imre utca Puskin és Vasvári P. utcák között +1875és 1876 hrsz 
1.2.10 Mártírok utca Szent István és Béke tér .közötti útszakasz északi része 
1.2.11 Óvoda utca páratlan oldal 
1.2.12 Petıfi Sándor utca páros oldal 
1.2.13 Puskin utca páratlan oldal és a páros oldal 1967 hrsz.-tól 
1.2.14 Rákóczi Ferenc utca páros oldal csatorna és Óvoda utca között páratlan oldal 3170 és3202 hrsz között 

1.2.15 Szent István út 
Páros oldal Mártírok utca - 55 lakásos bérház páratlan oldal Petıfi utca - csatorna 
között 

1.2.16 Vasvári Pál utca   
1.3 Kertvárosi övezet A B 

1.3.1 Ady Endre utca páros oldal végig  a páratlan oldal 2282 hrsz-ig 
1.3.2 Akácfa utca kivéve a 3939 és 3935 hrsz 
1.3.3 Alkotmány utca   
1.3.4 Arany János utca   
1.3.5 Árvácska utca   
1.3.6 Bajcsy-Zsilinszky utca Deák F utcától végig 
1.3.7 Bem apó utca Kossuth L. utca és Ady E utcák között 
1.3.8 Bercsényi utca   
1.3.9 Bocskai utca   

1.3.10 Böszörményi út Óvoda utcától a 4775/1. hrsz-ig csatornától a Trombitás útig 
1.3.11 Budai Nagy Antal utca páratlan oldal  végig páros oldal 3177 hrsz-tıl 
1.3.12 Damjanich utca   
1.3.13 Deák Ferenc utca páros oldal 
1.3.14 Debreceni út páros oldal csatornától  a Tüzér utcáig páratlan oldal 3813/1 hrsz-tıl 3932/1hrsz-ig 
1.3.15 Dohány utca   
1.3.16 Dózsa György utca   
1.3.17 Éva utca   
1.3.18 Farkasnyári utca páratlan oldal Kistó utcáig, páros o. 2300 hrsz-ig 
1.3.19 Fecske utca   
1.3.20 Gábor Áron utca   
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1.3.21 Gárdonyi Géza utca   
1.3.22 Garibaldi utca páratlan oldal 
1.3.23 Gyár utca 2 sz.  
1.3.24 Gyöngyvirág utca   
1.3.25 Hársfa utca   
1.3.26 Hóvirág utca   
1.3.27 Hunyadi utca páratlan oldal 
1.3.28 Ibolya utca   
1.3.29 Ifjúság utca   
1.3.30 Jókai Mór utca   
1.3.31 Kereszt utca   
1.3.32 Kisrétkör   
1.3.33 Kossuth Lajos utca A Deák F. és Budai N.A utcától végig 
1.3.34 Kökény utca   
1.3.35 Kürt utca   
1.3.36 Levente utca   
1.3.37 Liliom utca    
1.3.38 Lujza utca   
1.3.39 Madách Imre utca Vasvári P utcától az utca végéig 
1.3.40 Margaréta utca   
1.3.41 Mária utca   
1.3.42 Márvány út   
1.3.43 Mókus utca   
1.3.44 Móricz Zsigmond utca kivéve a 597. hrsz. 
1.3.45 Németh László utca   
1.3.46 Nyíl utca   
1.3.47 Nyíregyházi utca a Vasút utcától délre a csatornáig 
1.3.48 Nyírfa utca   
1.3.49 Obsitos utca   
1.3.50 Óvoda utca páros oldal 
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1.3.51 İz utca   
1.3.52 Part utca   
1.3.53 Pipacs utca   
1.3.54 Rákóczi Ferenc utca páratlan o.-csatornától és páros o.-Óvoda utcától 
1.3.55 Síp utca   
1.3.56 Sólyom utca   
1.3.57 Százados utca   
1.3.58 Széchenyi utca kivéve a csatorna és Garibaldi utca között 
1.3.59 Szegfő utca   

1.3.60 Szent István út 
mindkét oldal a csatornától a 4-es fıútig kivéve páros oldal Kökény utca és 4-es fıút 
között 

1.3.61 Szikes utca   
1.3.62 Szılı utca   
1.3.63 Táncsics Mihály utca páros oldal + páratlan oldal a 3335 hrsz-ig 
1.3.64 Tímár utca   
1.3.65 Tó utca   
1.3.66 Tokaji utca Hétkereszt úttól a Hunyadi utcáig mindkét oldal 
1.3.67 Toldi utca páros oldal 
1.3.68 Váci Mihály utca   
1.3.69 Vörösmarty utca   

1.4 Falusias övezet A B 
1.4.1 Ady Endre utca páratlan oldal  2282 után 
1.4.2 Alma utca   
1.4.3 Árpád utca   
1.4.4 Balkányi utca   
1.4.5 Bem apó utca Ady E utca és Farkasnyári utca között 
1.4.6 Böszörményi út városhatártól Trombitás utcáig 
1.4.7 Csillag utca   

1.4.8 Debreceni út páros oldal Tüzér utcától  délre   páratlan oldal 3932/1. hrsz.-tıl délre 
1.4.9 Esze Tamás utca   
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1.4.10 Farkasnyári utca Kistó utcától és a 2301 hrsz-tól végig 
1.4.11 Fejedelem utca   
1.4.12 Galamb utca   
1.4.13 Garibaldi utca páros oldal 
1.4.14 Görgey Artúr utca   
1.4.15 Határ utca   
1.4.16 Homok utca   
1.4.17 Honvéd utca   
1.4.18 Hunyadi utca páros oldal 
1.4.19 József Attila utca   
1.4.20 Kölcsey utca    
1.4.21 Munkás utca   
1.4.22 Pacsirta utca   
1.4.23 Radnóti Miklós utca   
1.4.24 Rigó utca   
1.4.25 Rozmaring utca   
1.4.26 Rózsa utca   
1.4.27 Szarvas utca   
1.4.28 Széchenyi utca csatorna és Garibaldi utca között 
1.4.29 Tábornok út   
1.4.30 Táncsics Mihály utca páratlan oldal 3544 hrsz-tól 
1.4.31 Tokaji utca Hunyadi utcától végig a város határig mko 
1.4.32 Toldi utca páratlan oldal 
1.4.33 Tolsztoj utca   
1.4.34 Trombitás utca   
1.4.35 Tüzér utca   
1.4.36 Víz utca   
1.4.37 Zrínyi Ilona utca   
1.4.38 Dózsa-tag     
1.4.39 Ereszvény tanya   
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1.4.40 Kismicske tanya   
1.4.41 Kisszegegyháza tanya   
1.4.42 Nagymicske tanya   
1.4.43 Pázmány tanya   
1.4.44 Petıfi-tag   
1.4.45 Rezeda utca   
1.4.46 Sorhegy   
1.4.47 Sóstó tanya   
1.4.48 Szilashát   
1.4.49 Táncsics-tag   
1.4.50 Vadastag   

1.5 Gazdasági övezet A B 
1.5.1 Attila utca   
1.5.2 Epreskert   
1.5.3 Gyár utca Keletvad területe és a régi szövıgyár területe 
1.5.4 Lehel utca   
1.5.5 Nyíregyházi utca Frühwald- csatorna közötti szakasz   és a Vasút utcától északra esı útszakasz  
1.5.6 Szent István út Kökény utca és 4-es fıút között 
1.5.7 Szövı utca   
1.5.8 Vasút utca   
1.5.9 Móricz Zsigmond utca 597. hrsz. 
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2. melléklet az 5/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 

ADÓÖVEZETEK 
  A B C D E F 

1. ADÓÖVEZETEK Településközpont Kisváros Kertváros Falusi Gazdasági 
2. Adótárgyankénti adómérték Ft/év 17000Ft/év 16000Ft/év 15000Ft/év 12000Ft/év 15000Ft/év 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



 27 

 
3. melléklet az 5/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelethez 

Adóövezetek alapján figyelembe vehetı adómértékek 
  A B C D E F 
    Településközpont Kisváros Kertváros Falusi Gazdasági 

1. I. Lakás céljára szolgáló építmény 
1.1 1.Lakóház,lakás, társasház 450Ft/m2 375Ft/m2 375Ft/m2 300Ft/m2 375Ft/m2 

2. II. Nem lakás céljára szolgáló építmény           

2.1. 
1. Üzleti, vendéglátó-ipari, kereskedelmi célt 
szolgáló építmény           

2.1.1 
  -vendéglátás célját szolgáló építmény 20 
óra utáni nyitva tartással 1185Ft/m2 1185Ft/m2 1185Ft/m2 1185Ft/m2 1185Ft/m2 

2.1.2    - 0-100m2 938Ft/m2 638Ft/m2 450Ft/m2 450Ft/m2 450Ft/m2 
2.1.3    - 100 m2 felett 1185Ft/m2 750Ft/m2 600Ft/m2 450Ft/m2 1185Ft/m2 

2.2 
2. Üzemi, gazdasági szolgáltatási célt 
szolgáló építmény           

2.2.1    - 0-100m2 750Ft/év 675Ft/m2 600Ft/m2 450Ft/m2 450Ft/m2 
2.2.2    - 100 m2 felett 825Ft/év 750Ft/m2 675Ft/m2 600Ft/m2 600Ft/m2 
2.3. 3. Irodai célt szolgáló építmény       

2.3.1     - 0-25m2 930Ft/m2 750Ft/m2 600Ft/m2 450Ft/m2 450Ft/m2 
2.3.2     -25 m2 felett 1185Ft/m2 825Ft/m2 675Ft/m2 525Ft/m2 525Ft/m2 
2.4. 4. Raktározási célt szolgáló építmény       

2.4.1    - 0-100m2 750Ft/m2 675Ft/m2 600Ft/m2 600Ft/m2 450Ft/m2 
2.4.2    - 100 m2  825Ft/m2 750Ft/m2 675Ft/m2 675Ft/m2 525Ft/m2 
2.5. 5. Az egyéb célt szolgáló építmény   

2.5.1   -  Az 1-5. pontok alá nem tartozó építmény 150Ft/m2 150Ft/m2 150Ft/m2 150Ft/m2 150Ft/m2 
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2. napirendi pont megtárgyalása  
2./ Elıterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól 
    (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
    Száma: 3-33/2011. 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A költségvetési rendelethez kapcsolódóan megkapták a könyvvizsgálói jelentést, valamint a 
Pénzügyi Bizottság véleményét. A napirendet a Társadalmi Kapcsolatok és az Ügyrendi 
Bizottság ülésérıl a napirend tárgyalását a tegnapi nap folyamán levettük. A Pénzügyi 
Bizottság az írásban megfogalmazott véleményt 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
támogatta, szintén a Pénzügyi Bizottság az eredeti rendelet-tervezetet 3 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással támogatta. Felhívom a képviselı-társaim figyelmét arra 
is, hogy a bizottsági üléseken elhangzottakat figyelembe véve kiosztással megkaptak egy 
határozat-tervezetet, amely 3. számú melléklet feliratot kapott és rendelkezik a kiemelkedı 
társadalmi jelentıséggel bíró civilszervezetek 2011. évi támogatásáról Hisz a Pénzügyi 
Bizottság ülésén derült ki, hogy néhány szervezet esetében a rendelet név szerint nem 
tartalmazta és ezért a korábbi gyakorlatnak megfelelıen egy határozati javaslat került 
kiosztásra. Az a szervezet, aki ebben nem szerepel, viszont a rendelet-tervezetben benne van 
itt most nem említettük meg. A megküldött 2. számú mellékletben szereplı költségvetési 
rendelet 3. §-át szeretném pontosítani, hogy a c) pontban a 132.109. ezer forint nem hiány, 
hanem többlet. Ez a második körös költségvetési rendeletet-tervezet beterjesztésének alapját 
Jegyzı Úr a határozat szerint hajtotta végre, hisz egy héttel ezelıtt fogadtuk el azt a határozat-
tervezetet, amely pontokba szedte feladatul, hogy milyen döntést kell meghozni ahhoz, hogy 
ez a költségvetés beterjeszthetı legyen. Megadom a szót a könyvvizsgálónak. 
 
Nagy Csaba 
Az elıterjesztett költségvetési rendelet-tervezet most már ebben a formában megfelel 
mindazoknak a jogszabályi elıírásoknak, amely a költségvetés tervezésére vonatkoznak, 
illetve azoknak a képviselı-testületi döntéseknek amik korábban megalapozták a költségvetés 
tervezésével kapcsolatos feladatokat, illetve meghatározták az ezzel kapcsolatos irányelveket, 
számokat. Gyakorlatilag az elızı rendelet-alkotással a bevételi oldalon is elhárult az az eddigi  
akadály, ami annak a megalapozottságát érintette volna. Így úgy gondolom, hogy a 2011. évi 
költségvetési rendelet-tervezet elfogadásának nincsen jogszabályi akadálya, maga a rendelet-
tervezet rendelet alkotásra alkalmas, elfogadásra javasolom a képviselı-testület részére. A 
jelentésemben is leírtam szövegesen, hogy a 9. § (7) bekezdéséhez van egy olyan javaslatom, 
hogy az általános tartalék felhasználásáról akkor döntsön a képviselı-testület, ha a tényleges 
felhasználás mőködési célú hitelfelvétellel nem jár.  
 
Nagy Sándor 
Jegyzı Úr egy dologra hívta fel a figyelmemet, amely a rendelet 8 §.. (2) bekezdéséhez 
kapcsolódik, amely rendelkezik, hogy naponta 400 Ft/fı/nap étkezést biztosítunk, ezt ki kell 
egészíteni, hogy az óvoda esetében 220 nappal, az általános iskola esetében pedig 183 nappal 
biztosítjuk ezt az összeget. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés?  
 
Szőcs Lászlóné 
A civilalapra elıirányzott 2,5 millió forint a civilek pályázatának önerejéhez van tervezve?  
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Nagy Sándor 
Igen, kizárólagosan.  
 
Puskás László 
A kiosztott határozat-tervezettel kapcsolatosan szeretném megkérdezni, hogy a két polgárır 
egyesülettel kapcsolatosan milyen támogatási szerzıdés kerül majd aláírásra. Itt a döntésünk 
alapján a mőködési kiadásaihoz, mind a két egyesületnek 700 ezer forintot biztosítunk. Ezt 
továbbra is teljesítményfüggı módon, mint annak idején a tavalyi évben meghatároztunk?  
 
Nagy Sándor  
Igen. 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Tudomásom van, hogy a konyhához tartozó piros autót nem vette át a vállalkozó, és mi lesz 
annak a sorsa? Mert bevételt eredményezhetne, ha eladásra kerülne.   
 
Nagy Sándor 
Azért nem került még testület elé a konyhából felszabaduló gépek sorsa, mert szeretnénk 
áttekinteni kompletten a gépjármőveknek a helyzetét, hiszen épp a kollegiális háziorvos 
jelzése alapján az orvosi ügyeleti autó az ANTSZ-nek a megfelelését kérdıjelezné meg. Tehát 
nyilvánvalóan, amennyiben nem lesz rá szükség értékesítésre fog kerülni. A kérdés az, hogy 
szeretnénk kötni valamihez, tehát kompletten szeretnénk kezelni ennek a felszabaduló 
gépjármőnek a sorsát.  
 
Szilágyi Péter 
Az elıterjesztésben hogyan kell értelmezni, hogy ésszerő vízgazdálkodás a vízkárok ellen 
Újehértón – mit takar ez a mondat?  
 
Nagy Sándor 
Nagyon egyszerő, az ÉAOP- ilyen címmel hirdette meg azt a belvízrendezési pályázatot, 
amelyet megnyert még az elızı képviselı-testület. Az elızı képviselı-testület le is szerzıdte, 
ez elsısorban a Mályváskert, Táncsics út, Dózsa György út térségére terjed ki. Ez egy közel 
300 millió forintos nagyságrendő belvíz -csatornahálózat rekonstrukció, építés, tisztítás, 
átereszt építés-tisztítás, illetve egy közel 20 millió forintos nagyságrendben el kell végeznünk 
a Társulat kezelésében lévı csatornákon bizonyos mederkotrási munkálatokat, hisz csak 
ennek fejében adta ki a vízjogi engedélyeket, ami alapját képezi az egész munkának.  
 
Puskás László 
A módosító indítvány nem hangzott el, ami a Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzott,. Ennek a 
lényege, amit elnök úr tett, amely az volt, hogy a korábbi költségvetési tervezetben szerepelt a 
középfokú végzettséggel rendelkezı köztisztviselık bérkiegészítése, és az lenne a módosító 
javaslatom, hogy ez kerüljön vissza a mostani rendelet-tervezetbe. 
 
Nagy Sándor 
Van-e egyéb? Ha nincs a napirendi pont vitáját bezárom. Elıterjesztıként befogadom az 
alpolgármester Úr módosító javaslatát. Két döntés szükséges. Elıször a határozatról döntünk, 
amely a kiemelt szervezetek támogatásáról szól. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselı-testület a határozati javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

29/2011. (II. 04.) számú 
 

határozata 
 

a kiemelkedı társadalmi jelentıséggel bíró civil szervezetek 2011. évi támogatásáról 

 
A KÉPVISELİ-TESTÜLET 
 
1./ elismerve a civil szervezetek városban betöltött társadalmi jelentıségő tevékenységét, 
2011. évben az alábbi társadalmi szervezeteknek támogatást biztosít az alábbiak szerint: 
 

a) Újfehértó Sportegyesület részére mőködési kiadásaihoz 3.000 e Ft 
b) Újfehértó Önkéntes Tőzoltóság részére mőködési kiadásaihoz 11.200 e Ft 
c) Újfehértó Város Polgárır Egyesület részére mőködési kiadásaihoz 700 e Ft 
d) Újfehértó Mályváskerti Polgárır Egyesület részére mőködési kiadásaihoz 700 

e Ft 
 
2./ az 1./ pontban szereplı szervezetek részére a támogatást havi egyenlı részletekben rendeli 
el megfizetni. 
 
3./ a támogatások kifizetéséhez szükséges forrást a 2011. évi költségvetési rendeletében 
biztosítja. 
 
4./ felhatalmazza a polgármestert a szervezetekkel kötendı támogatási szerzıdések aláírására 
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
Nagy Sándor 
Ezt követıen azzal a pontosítással, illetve módosító javaslatként befogadtam elıterjesztıként 
ki az, aki elfogadja a rendeleti javaslatot?  
 
A képviselı-testület a rendeleti javaslatot 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 
tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:  
 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 

6/2011. (II. 05.) 
 

önkormányzati rendelete 
 

 

az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól 
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Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. LXV törvény 1.§ (6) bekezdés b) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:  

1.§. 
1. A rendelet hatálya 

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

 
2. §. 

2. A költségvetés címrendje 
 

(1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §. foglaltak alapján állapítja 
meg az önkormányzat költségvetésének címrendjét.   
(2) Az önállóan mőködı és gazdálkodó és az önállóan mőködı költségvetési szervek külön - 
külön alkotnak egy - egy címet.  Ezeket a költségvetési rendelet 10. melléklete tartalmazza. 

 
3. §. 

3. A költségvetés bevételei és kiadásai 
 
A Képviselı-testület a 2011. évi költségvetését  

     
a) 2.227.447 eFt. bevétellel 

    b) 2.095.338 eFt. kiadással  

    c) 132.109 e Ft többlettel 

 

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

                          eFt 
a) Önkormányzati finanszírozású intézmények  
mőködési bevétele 

132.194 e Ft 

b) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei  806.372 e Ft 
c) Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 300.000 e Ft 
d) Központi költségvetési támogatás 552.346 e Ft 
e) Támogatás értékő bevételek 436.535 e Ft 
f) Mőködés hitel  
g) Fejlesztési célú hitel 

0 e Ft 
117.000 e Ft 

 
4. §. 

 
Az önkormányzat 2011. évben igénybe vehetı normatív állami hozzájárulás, valamint SZJA 
igényelt összegét 1.051.118 eFt-tal, a  2. mellékletben foglalt részletezéssel állapítja meg.  

 
5.§. 

 
(1) Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények kiadási elıirányzatát, az 
általános tartalékot az alábbiak szerint állapítja meg: 

                                             eFt 
a) Személyi jellegő kiadás  521.979 e Ft 
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b) Munkaadói járulékok  140.866 e Ft 
c) Dologi kiadás 735.984 e Ft 
d) Mőködési célú kiadás, egyéb támogatás 26.600 e Ft 
e) Beruházási, felhalmozási kiadások, 
pénzügyi befektetések 

495.997 e Ft 

f) Általános tartalék 
g) Céltartalék 

50.000 e Ft 
0 e Ft 

h) Ellátottak pénzbeli juttatásai 60.902 e Ft 
i) Hiteltörlesztés 
j) Hitel kamatok 

249.109 e Ft 
63.010 e Ft 

 
(2) Az önkormányzat a költségvetési intézmények létszámát az 5. melléklet szerinti 
részletezéssel a közfoglalkoztatottak éves létszám-elıirányzatát az 13. melléklet szerint hagyja 
jóvá. 
(3) A Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó intézményeinek bevételi elıirányzatait a 3. 
melléklet tartalmazza. 
(4) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti kiadásait és a hozzátartozó intézményeinek kiadási 
elıirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.  
(5) Az önkormányzat a költségvetésében szereplı felhalmozási kiadásokat feladatonként a 6. 
melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg.    
(6) Az önkormányzat a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások részletes bemutatását a 
7. melléklet szerinti részletezéssel, a 2011. évi számított fıbb bevételi és kiadási 
elıirányzatainak finanszírozási ütemtervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 
(7) A költségvetési évet követı 2 év prognosztizált bevételeit és fıbb kiadásait a 9. melléklet 
tartalmazza. 
(8) Az önkormányzat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezése 
alapján az éves   költségvetés részeként bemutatásra kerülı közvetett támogatásokat tartalmazó 
kimutatást a 11. mellékletben foglaltak alapján határozza meg. 

 
6.§. 

 
(1) A helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 
23/2006.(XI.27.) önkormányzati  rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 2.500 
eFt. 
(2) A lakáscélú támogatások helyi rendszerérıl szóló 10/2007.(II.23). önkormányzati 
rendelet 6 §. (2) bekezdésében foglalt keret nagysága 3.000 eFt, mely összeg terhére 2011. 
évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évrıl áthúzódó kötelezettségek teljesítésének 
figyelembe vételével történhet.  
(3) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2007.(I.26.) 
önkormányzati rendelet 15 §-ban meghatározott átmeneti segély címen felosztható keret 
1.200 e Ft. 
(4) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2007.(I.26.) 
önkormányzati rendelet 16 §-ban meghatározott temetési segély címen felosztható keret 700 
e Ft. 
(5) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2007.(I.26.) 
önkormányzati rendelet 19 §-ban meghatározott közgyógyellátás címen felosztható keret 150 
e Ft. 
(6) Az önkormányzat a rendkívüli gyermekvédelmi támogatáshoz 800 e Ft-os 
köztemetésre 600 e Ft-os keretösszeget biztosít. 
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(7) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés mőködtetéséhez 
támogatásként 8000 e Ft összeget határoz meg. 
 

7.§. 
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
(1) A felhalmozási bevételek és kiadások különbözetét a finanszírozási kiadások teljesítésére 
lehet felhasználni. 
(2) Az önkormányzat a költségvetési évben tervezett feladatok maradéktalan végrehajtásához a 
fejlesztésben jelentkezı hiány finanszírozására fejlesztési célú hitel felvételét tervezi a 12. 
melléklet szerint. A hitelmővelettel kapcsolatos hatáskört az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 32/2008.(XI.28.) rendelet 
szabályozza. 

8. §.  
 

(1) Valamennyi középiskolai végzettségő köztisztviselınek a köztisztviselık 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 2011. január 1. 
december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt – 20-, 40-, 60-, 80.000 Ft – 
nettó összegő jutalom kifizetését engedélyezi 
(3) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények és a polgármesteri hivatal nem 
köztisztviselı fıfoglalkozású dolgozói részére a fızıkonyha útján történı étkezıhelyi 
vendéglátás igénybevételéhez munkanapokon (óvodában: 220 nap, iskolában: 183 nap), kivéve 
a szabadságon és a táppénzen töltött napokat, napi egyszeri, melegétkezéshez 400 Ft/fı/nap 
támogatást 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 lévık – illetve legalább 9 hónap határozott idıre szóló, jelenlegi munkáltatónál 
jogviszonnyal rendelkeznek.  
 

9.§. 
 

(1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselı testület 
módosíthat. 
(2) A személyi juttatások elıirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében 
az intézmények, a Képviselı-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják. 
(3) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetıi a 
rendeletben megállapított bevételi és kiadási elıirányzataik felett elıirányzat felhasználási 
jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási elıirányzat mértékéig 
vállalhatnak, valamint késıbbi évek elıirányzatát, terhelı kötelezettséget nem vállalhatnak.  
A jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképzıdés 
mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos mőködésének 
szem elıtt tartásával – a pótelıirányzati kérelem jóváhagyását követıen – vállalhatnak 
kötelezettséget az intézmények. 
(4) A megállapított kiadások fıösszege csak a Képviselı-testület jóváhagyásával módosulhat.  
(5) Az önállóan mőködı költségvetési szerv elıirányzatainak megváltoztatását, csak a 
meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végzı, önállóan mőködı és 
gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje által kezdeményezheti a Képviselı-testületnél.  
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(6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a 
Képviselı testület engedélyezhet. 
(7) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az elıre nem tervezhetı kiadások 
fedezetére, melynek felhasználását a képviselı testület hagyhatja jóvá. 

 
10. §. 

 
Az önállóan mőködı és gazdálkodó 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. §. 
5. Záró rendelkezések 

 
(1) E rendelet a kihirdetés napját követı napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 01. 
napjától kell alkalmazni. 
(2)  Hatályát veszti: 
1./ a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 4/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4.§. 
(2) bekezdés b) pontja valamint 7/A.§.-a. 
2./  Újfehértó Város Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 8. alcím 1) pont e) alpontja.  
 
 
Újfehértó, 2011. február 04. 
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1. melléklet a 6/2011. (II. 05.). rendelethez  
     
 Újfehértó Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mérlege (ezer forint) 
      

  a b c d 

1 B E V É T E L E K 
2011. évi 
elıirányzat K I A D Á S O K 

2011. évi 
elıirányzat 

2         

3 I. Mőködési bevételek   
I. Intézményi mőködési 
kiadások   

4         
5 1. Intézményi mőködési bevételek 132194 Személyi juttatások 521979 
6     Munkaadókat terhelı járulékok 140866 

7 2. Önkorm. Sajátos bevételei   
Mőködési célú kiadás egyéb 
támogatás 26600 

8 Helyi adók  200000 Ellátottak pénzbeni juttatásai 60902 
9 Átengedett központi adók 588772 Dologi kiadások 735984 
10 Egyéb sajátos bevételek 17600     
11     II. Felhalmozási kiadások   
12 II. Támogatások       
13     Fejlesztési kiadások 491087 

14 1. Önkorm. Költségvetési támogatás   
Fejlesztési célú kiadás, egyéb 
támogatás 4910 

15 Normatív támogatások 552346     
16     III. Hitel törlesztés   

17 
III. Felhalmozási és tıke jellegő 
bevételek       

18     Fejlesztési hitel tıketörlesztés 26432 
19 Ingatlanértékesítés 300000 Fejlesztési hitel kamata 31960 
20     Váltó kibocsátásból adódó tart   

21 IV. Támogatás értékő bevételek       
22         
23 1. Mőködési célú támogatás 36249 Mőködési hitel törlesztése 222677 
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24 2. Felhalmozási célú támogatás 400286 Mőködési hitel kamata 31050 
25         

26 
Költségvetési hiány külsı 
finanszírozására szolgáló bevételek       

27 V. Hitelek       
28 1. Mőködési célú hitel   Általános tartalék 50000 
29 2. Fejlesztési célú hitel 117000 Céltartalék   
30         
31 Összesen: 2344447 Összesen: 2344447  
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      2. számú melléklet 

    a b c d e 

1 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/fı/év 

Normatív állami 
hozzájárulás 
összege Ft 

2 3 1. Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokra lakosságszám szerint 13521 2769 37439649 
3 3 2.aa Körzeti igazgatás: Alaphozzájárulás 1 3000000 3000000 
4 3 2.ab. Körzeti igazgatás: Okmányiroda mőködési kiadásai 13767 276 3799692 
5 3 2.ac. Körzeti igazgatás: Gyámügyi igazgatási feladatok 161 28600 4604600 
6 3 2.ba. Körzeti igazgatás: térségi normatív hozzájárulás 15304 56 857024 
7 3 2.bb. Körzeti igazgatás: kieg. Hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatok 321 7729 2481009 
8 3 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 191 2612 498892 
9 3 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 17000 100 1700000 
10 3 10. Pénzbeni szociális juttatások 13589   87142845 
11 3 14.a. Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsıdei ellátás 36 494100 17787600 
12 3 14.c Gyermekek napközbeni ellátása: Ingyenes intézményi étkeztetés 10 68000 680000 
13 3 15.a.1 Óvodai  nevelés 2011.01.01-08.31. 1-3.nevelési év 420 2350000 53266667 
14 3 15.a.2 Óvodai nevelés 2011.09.01.-12.31. 1-3. nevelési év  400 2350000 25380000 
15 3 15.b(1) Iskolai oktatás 1-2. évfolyam 2011.01.01-2011.08.31 254 2350000 22716667 
16 3 15.b.(2)1 Iskolai oktatás 3. évfolyam 2011.01.01.-2011.08.31. 184 2350000 16763333 
17 3 15.b.(4)1 Iskolai oktatás 4. évfolyam 2011.01.01.-2011.08.31. 146 2350000 15196667 
18 3 15.b(6)1 Iskolai oktatás 5-6. évfolyam 2011.01.01.-2011.08.31. 315 2350000 33213333 
19 3 15.b(7)1  Iskolai oktatás 7. évfolyam 2011.01.01.-2011.08.31. 174 2350000 20859817 
20 3 15.b(8)1  Iskolai oktatás 8. évfolyam 2011.01.01.-2011.08.31. 191 2350000 22850183 
21 3 15.b(2)2 Általános iskola 1-2. évfolyam 2011. 09.01.-12.31.-ig 244 2350000 10888333 
22 3 15.b(3)2 Általános iskola 3. évfolyam 2011. 09.01.-12.31.-ig 151 2350000 6893333 
23 3 15.b(4)2 Általános iskola 4. évfolyam 2011. 09.01.-12.31.-ig  184 2350000 9556667 
24 3 15.b(6)2 Általános iskola 5-6. évfolyam 2011. 09.01.-12.31.-ig 284 2350000 14961667 
25 3 15.b(7)2 Általános iskola 7-8. évfolyam 2011. 09.01.-12.31.-ig 179 2350000 21306667 
26 3 15.e(2)1 Alapfokú mővészetokt minısített int. Zenemővészeti ág 2011. 01.01.-08.31 166 2350000 5483333 
27 3 15.e(5)1 Alapfokú mővészetokt minısített int. Képzı- tánc- báb színmőv. ág 2011. 01.01.-08.31 230 2350000 2820000 
28 3 15.e(2)2 Alapfokú mővészetokt minısített int. Zenemővészeti ág 2011. 09.01.-12.31 166 2350000 5875000 
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29 3 15.e(5)2 Alapfokú mővészetokt minısített int. Képzı- tánc- báb színmőv. ág 2011. 09.01.-12.31 230 2350000 3211667 
30 3 15.g(1) 1-4 évfolyam napközi oktatás 2011.01.01.-08.31. 66 2350000 940000 
31 3 15.g(3) 1-4 évfolyamos iskolaotthonos oktatás 2011.01.01.-08.31. 375 2350000 7520000 
32 3 15.g(1)2 1-4. évfolyamos napközis foglakoztatás 2011.09.01.-12.31. 48 2350000 391667 
33 3 15.g(3)2 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 2011.09.01-12.31 432 2350000 4386667 
34 3 16.2.1.a.1 Magántanuló SNS gyerekek 2011.01.01-08.31 2 224000 298667 
35 3 16.2.1.b 1 Gyógypedagógiai nevelésbıl visszahelyezettek 8 hónapra 1 224000 89600 
36 3 16.2.1c(2)1 Óvoda fogyatékos gyerekekek támogatása 2011.01.01-08.31 2 358400 477867 
37 3 16.2.1c(2)2 Óvoda fogyatékos gyerekekek támogatása 2011.09.01-12.31 2 358400 238933 
38 3 16.2.1d(2)1 Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 2011.01.01.-08.31.-ig Óvoda 4 179200 525866 
39 3 16.2.1d(3)1 Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 2011.01.01.-08.31.-ig Általános Iskola 16 179200 1863467 
40 3 16.2.1d(2)2 Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 2011.09.01.-12.31.-ig Óvoda 4 179200 185466 
41 3 16.2.1d(3)2 Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 2011.09.01.-12.31.-ig Általános Iskola 10 179200 650801 
42 3 16.5.2a ped.módszer. Tám. Zenemővészeti ágon 2011.01.01-2011.08.31 166   4968933 
43 3 16.5.2b ped.módszer. Tám. Iparmővészeti ágon ágon 2011.01.01-2011.08.31 230   2698667 
44 3 16.ec szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása 1264 1750 2212000 
45 3 17 1.a(1)(2) Óvoda,iskola, kollégium 50%-os kedvezményes és ingyenes étkeztetés 754 68000 51272000 
46 3 17 2a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 819 12000 9828000 
47 8 I/1. Pedagógiai szakszolgálat 2011.01.01-08.31.-ig 8 1200000 6400000 
48 8 I/1. Pedagógiai szakszolgálat 2011.09.01-12.31.-ig 8 1200000 3200000 
49 8 I/2 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 8 hó 135 10500 945000 
50 8 I/2 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 4 hó 135 10500 472500 
51 8 I/3.a osztályfınöki pótlék 2011.01.01.-08.31 55 26000 953333 
52 8 I/3.a osztályfınöki pótlék 2011.09.01.-12.31 51 26000 442000 
53 8 I/3.b Gyógypedagógiai pótlék 8 hó 1 65000 43333 
54 8 I/3.b Gyógypedagógiai pótlék 4 hó 1 65000 21667 
55 8 II/.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 9400 84600 

56     A helyi önkormányzat költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:     552345679 
57          
58    2009. év     

59 Melléklet Jogcím 
Helyi önkormányzatot megilletı személyi jövedelemadó megosztása 

(költségvetési törvény 4. számú melléklete szerint)       

60 4 A) 
a települési önkormányzatot megilletı, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 

8%-a     67846320 
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61   B)III. a települési önkomrányzat jövedelemdifferenciálódásának mérséklése     430926486 

62     SZJA összesen:     498772806 



 40

3. melléklet a 6/2011. (II. 05.) rendelethez 
 
 
 
 

2011. évi intézményi bevételi elıirányzatok 
 

                                       
                                                              eFt-ban 

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s 2011. évi elıirányzat 
  

 
 
Polgármesteri Hivatal 
 
  I. Mőködési bevételek 
    1. Intézményi mőködési bevételek 
    2. Önkormányzat sajátos mőködési  bevételei 

- Helyi adók 
- Átengedett központi adók 
- Egyéb sajátos bevételek 

 
   II.Támogatások 

1. Önkormányzat költségvetési támogatása 
- Normatív támogatások 

 
   III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 

1. Önkormányzat sajátos felhalmozási  és  tıkejellegő bevételek 
 
  IV. Támogatás értékő bevételek 
  1.Mőködési célú pénzeszközök  
  2.Felhalmozási célú pénzeszközök 
 
Költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló bevételek 
  V. Hitelek 
  1.  Mőködési célú hitel felvétele 
  2. Fejlesztési célú hitel felvétele 
 

 
 Zajti F. Kulturális Központ 

 
  I. Mőködési bevételek 
 1. Intézményi mőködési bevételek 
 
  
Általános,  Mővészet  Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
  I. Mőködési bevételek 
 1. Intézményi mőködési bevételek 
 
 

 
 
 
 
 

130.744 
 

200.000 
588.772 
17.600 

 
 
 

552.346 
 
 

300.000 
 
 

36.249 
400.286 

 
 
 
 

117.000 
 
 
 
 
 

150 
 
 
 
 

1.300 
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       4. számú melléklet a 6/2011. (II. 05.) rendelethez 
        
 A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények 2011. évi kiemelt kiadási elıirányzatai  
           
           

  a b c d e f g h i j 

1 Megnevezés 
Személyi 
juttatás 

Munkaadókat 
terhelı 
járulékok 

Dologi 
kiadások 

Mőködési 
célú 
támogatás 
kiadások 

Hitel 
kiadások Tartalék 

Ellátottak 
pénzbeni 
juttatásai 

Felhalm. 
kiadások Összesen 

2 Polgármesteri Hivatal                    
3 Önkormányzat igazgatási tev. 151879 40613 109949 26600 312119 50000 50450 495797 1237407 
4 Képvis.,  biz.tagok tiszteletdíja 12682 3424             16106 

5 
Területi körzeti igazgatási szervek 
tev.  2709 701             3410 

6 Intézményi vagyon mőködtetése     262337           262337 
7 Közfoglalkoztatás 4235               4235 
8 Rendszeres és eseti pénzbeni ell.   4800             4800 
9 Eü. Ellátás egyéb feladatai 4061 1088 28955           34104 
10 Étkeztetés     149216           149216 
11 Tanuszoda Tornacsarnok     138712           138712 
12                     
13 "Játékvár" Bölcsıde 12239 3195 568           16002 
14                     
15 Zajti F. Kulturális Központ 10700 2654 4363           17717 
16                     

17 
Általános, Mőv.Iskola és Pedagógiai 
Szakszolgálat 235990 60977 28823       10452   336242 

18                     
19 Lengyel Laura Óvoda 87484 23414 13061         200 124159 
20                     
21                     
22 Önkormányzat kiadásai: 521979 140866 735984 26600 312119 50000 60902 495997 2344447 
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Melléklet a 6/2011. (II. 05.) számú rendelethez                                       
5. számú melléklet                       

 
 
 

K I M U T A T Á S 

Az önkormányzat 2011. évi nyitó és engedélyezett létszámáról 
 
 
 

 A B C D E 
 

1 
Intézmény  
megnevezése 

2011.évi 
nyitó 

létszám 

01.31-i 
változás 

+/- 

03.31-I 
változás 

+/- 

Változást 
Követı 
létszám 

2 
 

„Játékvár” Bölcsıde 9   9 

3 
 

Lengyel Laura Óvoda 45   45 

 
4 
 

Újfehértó-i Általános 
Mővészeti Iskola, Ped. 
Szakszolgálat és 
Szakiskola 

 
107 

 
 

  
107 

5 
 

Zajti Ferenc Kulturális 
Központ 

5  -1 4 

6 Eü. ellátás egyéb 
feladatai 

2   2 

7 
 

Polgármesteri Hivatal 107 -30  77 

8 Létszám mindösszesen 275 - 30 - 1 244 
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6sz. melléklet a 
6/2011. (II. 05.)  

 

Fejlesztési kiadások   és az  európai uniós támogatással megvalósuló programok                                                             

  (forintban)      

a b c d e f g h i 

  2011 2012 

Megnevezés Saját erı 
Elnyert EU 
támogatás 

Elnyert hazai 
támogatás Összesen Saját erı 

Elnyert EU 
támogatás 

Elnyert hazai 
támogatás Összesen

Hazai forrásból megvalósuló fejlesztések               

Vasvári Pál út burkolati felújítása 10 810 773     10 810 773       

Lengyel Laura óvoda Árvácska úti tagóvoda 
felújítása 17 800 000     17 800 000       

                                                                                                                     
Dózsa György út csatorna áteresz 9 302 638     9 302 638       

Lengyel Laura óvoda számítógép vásárlás 200 000     200 000       

Rákóczi-Part Budai Nagy Antal utcák burkolati 
felújítása 21 063 179     21 063 179       

                

Európai uniós támogatással megvalósuló 
fejlesztések               

„Pályázat Újfehértó város polgármesteri 
hivatalának korszerősítésérıl és 
szervezetfejlesztésérıl”    647 450           

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

Ésszerő vízgazdálkodás a vízkárok ellen 
Újfehértón – I. ütem 26 325 262 178 860 142   205 185 404       

Széchenyi út szélesítése és teljes felújítása 
csapadékvíz elvezetési rendszer és járda 
építése 0 69 458 516 3 250 588 58 268 729       
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Újfehértó-Székelyhíd önkormányzati 
együttmőködés 1 200 000 69 152 194   70 352 194       

Újfehértó gyalog- és kerékpárút építése II/1 
ütem 19 187 568 78 916 986   98 104 554       

Összesen: 105 889 420 397 035 288 3 250 588 491 087 471 56 068 135 49 848 011   105 916 146
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többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban                                                  7. számú melléklet a 6/2011.(II. 05 ) számú rendelethez

I. Hitelek         

a b c d e f 

Megnevezés Szerzıdés szerinti össszeg 2010-12-31 2011 2012 2013 

Magyar Takarékszöv Bank Zrt            

1. Értékpapírok forgalomba              

hozatala 1950000CHF foly.árfolyam 1950000CHF 1950000 CHF       

 Kamat:referencia kamatláb+0,7%            

Magyar Takarékszöv Bank Zrt            

2. Kökény úti iskola bıvítés           

Kamat: 3hónapos CHF LIBOR+ 223221 CHF 166381CHF 28420 CHF 28420CHF 28420CHF 

1% pont kamatfelár           

Magyar Takarékszöv Bank Zrt            

3. Debreceni úti iskola bıvítés           

Kamat: 3hónapos CHF LIBOR+ 223221 CHF 166381CHF 28420  CHF 28420CHF 28420CHF 

1% pont kamatfelár             

Magyar Takarékszöv Bank Zrt            

4.Jókai, Vörösmarty út építés           

Kamat: 3hónapos CHF LIBOR+ 77720CHF 57928CHF 9896CHF 9896CHF 9896CHF 

1% pont kamatfelár            

HUF         
5. Szabolcs Takarékszövetkezet 55 
bérlakás építése 134133070 104133070 11570 11570 11570 

Szabolcs Takarékszövetkezet           

6. hosszú lejáratú devizahitel           

Kamat: 3hónapos CHF LIBOR+ 1334045 CHF 1086986 164706 CHF 164706CHF 164706CHF 

2% pont kamatfelár          

7. Mőködési hitel HUF         

Szabolcs Takarékszövetkezet 70000000 70000000   10000000 20000000 

8. Mőködési hitel HUF         

Magyar Takarékszöv Bank Zrt  40000000 40000000 2000 24000 14000 
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9. Magyar Takarékszöv Bank Zrt 
Mőködési hitel 140000000 140000000 140000     

10. Raiffeisen Bank Zrt Mőködési hitel 44000000 44000000 44000     

11. 3000 adagos Konyha váltó 485840730 429195389   92166 48167 

Tıke fejlesztési     26432     

Tıke mőködési     222677     

Kamat mőködési     31050     

Kamat fejlesztési     31960       

Váltó fejlesztési             
         
         

III. Lizingkötelezettségek     
         

         

Megnevezés 
Szerzıdés szerinti 

összeg 2010 2011    
1.Kereskedelmi és Hitelbank          
autófinanszírozó Zrt.          
gépkocsi vásárlás 6300 295 1066    
               
Összesen: 6300 295 1066    
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               8. melléklet a 6/2011. (II. 05.) rendelethez 
 

a b c d e f g h i j k l m n 
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptemb Október November December Összesen 

BEVÉTELEK                           
1.Intézményi 
mőködési 
bevételek 9853 9853 9853 9853 9853 9853 9853 9853 9853 9853 10932 22732 132194 

2.Önkormányzat 
sajátos mőködési 
bevétele 75781 75781 129112 55700 59600 47838 39800 39800 71442 39800 131918 39800 806372 
3.Támogatás 46028 46028 46029 46029 46029 46029 46029 46029 46029 46029 46029 46029 552346 

4.Felhalmozási és 
tıkejellegő bevétel     75000     75000 60000   75000     15000 300000 

5.Támogatásértékő 
bevétel 7303 7303 36378 36378 36378 26753 36378 43284 36378 36378 106000 27624 436535 

6.Hitelek 
(mőködési)                           

               fejlesztési                   6906   110094 117000 

Bevételek 
összesen:(1-6) 138965 138965 296372 147960 151860 205473 192060 138966 238702 138966 294879 261279 2344447 
                            
KIADÁSOK                           

7.Mőködési 
kiadások 134965 134965 134965 134965 134966 134966 48060 134966 134966 134966 134966 88615 1486331 

8.Felhalmozási 
kiadások     139155 8995 12894       81483   130913 122557 495997 
9.Hitel törlesztés 4000 4000 6500 4000 4000 54755 144000 4000 6500 4000 4000 9354 249109 
10.Hitel kamatai     15752     15752     15753     15753 63010 

11.Tartalék 
felhasználása                     25000 25000 50000 

Kiadások 
összesen:(7-11) 138965 138965 296372 147960 151860 205473 192060 138966 238702 138966 294879 261279 2344447 
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9. számú melléklet a 6/011. (II. 05). számú rendelet-tervezethez 
    

Újfehértó Város Önkormányzat 2011-2012-2013 évi költségvetésének 
mérlege (ezer forint) 

 
Újfehértó Város Önkormányzat 2011-2012-2013 évi költségvetésének 

mérlege (ezer forint) 
 

  a b c d 
1 Megnevezés 2011. évre 2012. évre 2013. évre 
2 Mőködési célú bevételek       
3 Intézményi mőködési bevételek 132194 195000 200000 

4 
Önkormányzat sajátos mőködési 
bevétele 806372 741445 727557 

5 Önkormányzat költségvetési támogatása 552346 571678 591687 
6 Támogatás értékő bevétel 36249 37518 38831 
7 Mőködési célú hitel       
8 Mőködési célú bevételek összesen: 1527161 1545641 1558075 
9         
10 Mőködési célú kiadások       
11 Személyi juttatások 521979 465879 465879 
12 Munkaadókat terhelı járulékok 140866 125793 125793 
13 Dologi kiadások 735984 688727 688727 
14 Mőködési célú támogatások 26600 29601 30637 
15 Ellátottak juttatásai 60902 63034 65240 
16 Tartalékok 50000 50000 50000 
17 Mőködési hitel és kamata 253727 122607 131799 
18 Mőködési célú kiadások összesen: 1790058 1545641 1558075 
19     
20     
21 Megnevezés       
22 Felhalmozási célú bevételek       
23         
24 Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele 400286 49848   
25 Felhalmozás jellegő bevétel 300000 159862 103794 
26 Fejlesztési célú hitel 117000     
27 Felhalmozási célú bevételek összesen: 817286 209710 103794 
28         
29 Felhalmozási célú kiadások:       
30 Felhalmozás célú kiadások ÁFÁ-val 495997 105916   
31 Felhalmozási célú hitel törlesztése 26432 71834 71834 
32 Felhalmozási célú hitel kamata 31960 31960 31960 
33 Felhalmozási célú kiadások összesen: 554389 209710 103794 
34         
35 Önkormányzat bevételei összesen: 2344447 1755351 1661869 
36 Önkormányzat kiadásai összesen: 2344447 1755351 1661869 
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10. melléklet a 6/2011. (II. 05.) rendelethez 
 
 
 
 
  

Újfehértó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének címrendje 
 
 
 
 

CÍm Alcím Elı- 
irány

- 
zati 

csop. 

Kiemel
t 

elı- 
irány- 

zat 

Al- 
cso- 
port 

Cím Alcí
m 

Elı- 
irány- 
zati 

csop. 

Kiemelt 
elı- 

irány- 
zat 

 2011. évi 
eredeti 

elıirányzat 
(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 ı d e  
                  Önkormányzati támogatás 
 
Lengyel Laura Óvoda 
                 Önkormányzati támogatás 
 
Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
                Mőködési bevételek 
                                 Alaptevékenység bevétele 
               Önkormányzati támogatás 
                      
Zajti Ferenc Kulturális Központ 
                Mőködési bevételek 
                                  Alaptevékenység bevétele 
                Önkormányzati támogatás 
 
Polgármesteri Hivatal 
                Mőködési bevételek 
                Önkormányzat sajátos mőködési bevételei 
                Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 
                Központi költségvetési támogatás 
                Támogatás értékő bevételek 
                Hitel bevételek 

- mőködési célú 
- fejlesztési célú 

 
 
 
Mindösszesen 
                Mőködési bevétel 
                Önkormányzat sajátos mőködési bevétele 
                Felhalmozási és tıkejellegő bevétel 
                Központi költségvetési támogatás 
                Támogatás értékő bevételek 
                Hitel bevételek 

- mőködési célú 
- fejlesztési célú 

 

 
16.002 
16.002 

 
124.159 
124.159 

 
336.242 

 
1.300 

334.942 
 

17.717 
 

150 
17.567 

 
 

130.744 
806.372 
300.000 
552.346 
436.535 

 
0 

117.000 
 
 
 
 

132.194 
806.372 
300.000 
552.346 
436.535 

 
0 

117.000 
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2 
 
 

 
CÍm Alcím Elı- 

irány- 
zati 

csop. 

Kiemelt 
elı- 

irány- 
zat 

Al- 
cso- 
port 

Cím Alcím Elı- 
irány- 
zati 

csop. 

Kiemelt 
elıirány- 

zat 

 2011. évi 
eredeti 

elıirányzat 
(eFt) 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 

  
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
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 ı d e  
                   Mőködési kiadások 
                                   Személyi jellegő kiadások 
                                   Munkaadót terhelı járulékok 
                                   Dologi jellegő kiadások 
 
Lengyel Laura Óvoda 
                   Mőködési kiadások 
                                   Személyi jellegő kiadások 
                                   Munkaadót terhelı járulékok 
                                   Dologi jellegő kiadások 
                   Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 
 
Általános, Mővészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
                     Mőködési kiadások 
                                   Személyi jellegő kiadások 
                                   Munkaadót terhelı járulékok 
                                   Dologi jellegő kiadások 
                     Ellátottak pénzbeli juttatásai 
 
Zajti Ferenc Kulturális Központ     
                    Mőködési kiadások 
                                   Személyi jellegő kiadások 
                                   Munkaadót terhelı járulékok 
                                   Dologi jellegő kiadások 
 
Polgármesteri Hivatal  
                   Mőködési kiadások 
                                   Személyi jellegő kiadások 
                                    Munkaadót terhelı járulékok 
                                    Dologi jellegő kiadások 
                                    Támogatás értékő kiadás 
                                    Hitel kiadások 
                                    Tartalék   
                   Ellátottak pénzbeli juttatásai  
                   Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 
 
 
Mindösszesen  
 
                   Mőködési kiadások 
                                   Személyi jellegő kiadások 
                                    Munkaadót terhelı járulékok 
                                    Dologi jellegő kiadások 
                                    Támogatás értékő kiadás                                       
                                    Hitel kiadások 
                                    Tartalékok  
                   Ellátottak pénzbeli juttatásai  
                   Felhalmozási kiadások 
      
 
 
 
 

 
 

16.002 
 

12.239 
3.195 

568 
 

124.159 
 

87.484 
23.414 
13.061 

200 
 

336.242 
 

235.990 
60.977 
28.823 
10.452 

 
17.717 

 
10.700 
2.654 
4.363 

 
 
 

175.566 
50.626 

689.169 
26.600 

312.119 
50.000 
50.450 

495.797 
 
 
 
 
 

521.979 
140.866 
735.984 
26.600 

312.119 
50.000 
60.902 

495.997 
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11. számú  melléklet a 6/2011. (II. 05.) számú rendelet-tervezethez 
 
 

 
       
 

K I M U T A T Á S 
 
 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezése alapján az 
éves   költségvetés részeként bemutatásra kerülı közvetett támogatásokról 
 

 a b 
1 Megnevezés Támogatás összege 
2 Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap 

csökkentés 
10.514 

3  
Összesen: 

10.514 
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12. melléklet a 6/2011 (II. 05.) számú rendelethez  
     
     

A költségvetési hiány külsı finanszírozására szolgáló finanszírozási mőveletek mőködési és felhalmozási cél szerinti tagolásban  
      
  a   b   c   d   

Sorszám Megnevezés Összesen Mőködési célú Felhalmozási célú  
1 Tárgyévi költségvetési bevételek       2 227 447            1 527 161                   700 286      
2 Tárgyévi költségvetési kiadások       2 095 338            1 567 381                   527 957      
3 Tárgyévi költségvetés hiánya (3=1-2) Többlete          132 109                40 220                   172 329      
           
4 Költségvetési hiány belsı finanszírozása(pénzmaradvány igénybevétele)        
           
5 Költségvetési hiány külsı finanszírozása        
6 Finanszírozási célú mőveletek bevételei (hitelfelvétel)          117 000                     117 000      
7 Finanszírozási célú mőveletek kiadásai (hiteltörlesztés) (7=8+…+10)          249 109               222 677                     26 432      
8 Fejlesztési hitel tıketörlesztés            26 432                       26 432      
9 Váltó kibocsátásból adódó tart        
10 Mőködési hitel törlesztése          222 677               222 677        
11 Költségvetési hiány külsı finanszírozásának egyenlege (11=5-6)          132 109               222 677                     90 568      
           

12 Bevételek összesen (12=1+6)       2 344 447            1 527 161                   817 286      
13 Kiadások összesen (13=2+7)       2 344 447            1 790 058                   554 389      
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13. számú melléklet a 6/2011. (II. 05. ) számú rendelethez 
 
 

 
       
 

K I M U T A T Á S 
 
 
Újfehértó Város Önkormányzatánál a közfoglalkoztatottak létszámáról 

           
 
 
 a b 
1 Foglalkoztatás megnevezés 2011. évi nyitó létszám 
2 Közfoglalkoztatottak 270 
3 Közhasznú foglalkoztatottak 1 
4 Foglalkoztatottak létszáma: 

 
271 
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3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Elıterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminıség-javítás 
    KEOP-1.3.0 kódszámú pályázattal kapcsolatos döntésrıl  
     Száma: 3-35/2011. 
    (Írásbeli elıterjesztés alapján, az elıterjesztés megküldésének ideje: 2011. II. 01.) 
     Elıadó: Puskás László alpolgármester  
 
Nagy Sándor 
Az elıterjesztést 2011. II. 1-jén kapták kézhez, elıterjesztıje alpolgármester Úr. A 
bizottságok már korábban tárgyalták, ezért nem került mos a bizottságok elé. Technikai 
pontosításokról van benne szó. 
 
Puskás László 
A határozathozatalokat követıen egyeztetve a Társulás Munkaszervezetével egységes 
határozatokat kell elfogadni, minden társult önkormányzatnak, ezért javasolom a korábbi 
határozataink visszavonását, és az új határozat-tervezetek elfogadását, ami tartalmilag 
gyakorlatilag megegyezı a korábban elfogadott határozat-tervezetekkel.  
 
Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi 
pont vitáját lezárom. Ki az, aki az elıterjesztéshez kapcsolódó 1. számú határozati javaslatot 
elfogadja?  
 
A képviselı-testület az elıterjesztéshez kapcsolódó 1. számú határozati javaslatot 11 
egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

30/2011. (II. 04.) számú 
 

határozata 
 

A 22/2011. (I.27.) számú valamint a 23/2011. (I. 27.) számú Képviselı-testületi 
határozatok visszavonásáról 

 
A KÉPVISELİ-TESTÜLET 
 
a Nyírségi Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás Környezet és Energia Operatív 
Program keretében ivóvízminıség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat benyújtásáról és a 
beruházás finanszírozásáról szóló  22/2011. (I.27.) számú valamint a  Nyírségi 
Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás Környezet és Energia Operatív Program 
keretében ivóvízminıség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázathoz  saját forrás 
biztosításáról szóló 23/2011. (I.27.) számú Képviselı-testületi határozatokat visszavonja. 

 
 

Határidı: folyamatos  
        Felelıs: polgármester 
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Nagy Sándor 
Ki az, aki az elıterjesztéshez kapcsolódó 2. számú határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselı-testület az elıterjesztéshez kapcsolódó 2. számú határozati javaslatot 10 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
31/2011. (II. 04.) számú 

 
határozata 

 
A Nyírségi Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás Környezet és Energia 

Operatív Program keretében ivóvízminıség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat 
benyújtásáról és a beruházás finanszírozásáról 

 
A KÉPVISELİ-TESTÜLET 
 
1./  jóváhagyja, hogy a Nyírségi Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás pályázatot 
nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminıség-javítás, 
KEOP-1.3.0 kódszámú pályázati konstrukció második fordulójára nettó 1 566 977 422 Ft 
beruházási összeggel. (Támogatási hányad: 76,68 %) 

 
2./ Felhatalmazza a társulási tanácsba delegált személyt a szükséges döntés meghozatalára. 

 
3./ kötelezettséget vállal, hogy a társulási megállapodásban rögzített mértékben a támogatási 
kérelem pénzügyi finanszírozásához szükséges 365 459 506 Ft önrészbıl, amely tartalmazza 
az EU Önerı Alap támogatást is, a rá esı összeget biztosítja az alábbi táblázat szerint. 
(Önrész: 23,32%) 

 

Önrész hitel nélkül (Ft) Település/Egyéb 
költségviselı 

Önrész összesen Önerı tám. Saját forrás 

Baktalórántháza 13 184 302 Ft 7 910 581 Ft 5 273 721 Ft 

Laskod 2 333 113 Ft 1 399 868 Ft 933 245 Ft 

Nyírjákó 2 812 530 Ft 1 687 518 Ft 1 125 012 Ft 

Nyírkarász 5 166 521 Ft 3 099 913 Ft 2 066 608 Ft 

Nyírkércs 2 167 894 Ft 1 300 736 Ft 867 158 Ft 

Petneháza 4 390 407 Ft 2 634 244 Ft 1 756 163 Ft 
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Ramocsaháza 3 706 476 Ft 2 223 886 Ft 1 482 590 Ft 

Geszteréd 4 703 074 Ft 2 821 844 Ft 1 881 230 Ft 

Bököny 7 161 928 Ft 4 297 157 Ft 2 864 771 Ft 

Érpatak 4 996 011 Ft 2 997 607 Ft 1 998 404 Ft 

Újfehértó 25 451 272 Ft 15 270 763 Ft 10 180 509 Ft 

Téglás 14 384 541 Ft 8 630 725 Ft 5 753 816 Ft 

Bocskaikert 6 391 762 Ft 3 835 057 Ft 2 556 705 Ft 

Kisléta 23 658 790 Ft 14 195 274 Ft 9 463 516 Ft 

Nyírbogát 34 485 173 Ft 20 691 104 Ft 13 794 069 Ft 

Terem 21 566 255 Ft 12 939 753 Ft 8 626 502 Ft 

Bátorliget 13 693 156 Ft 8 215 894 Ft 5 477 262 Ft 

Összesen: 190 253 204 Ft 114 151 922Ft 76 101 282 Ft 

Önrész hitel felvétele mellett (Ft) 
Egyéb költségviselı 

Önrész összesen Önerı tám. Saját forrás 

Tiszamenti Regionális 
Vízmő Zrt. (Magyar 

Állam) 
175 206 302 Ft - Ft 175 206 302 Ft 

Összesen: 175 206 302 Ft -Ft 175 206 302 Ft 

Teljes Önrész 
Összesen: 365 459 506 Ft 

114 151 922Ft 251 307 584 Ft 

 
4./ amennyiben a Társulás nem nyeri el a támogatást az EU Önerı Alapból vagy a forrás nem 
áll rendelkezésre, akkor ezt az összeget más módon fogja biztosítani. 

       Határidı: folyamatos  
        Felelıs: polgármester 

 
Nagy Sándor 
Ki az, aki az elıterjesztéshez kapcsolódó 3. számú határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselı-testület az elıterjesztéshez kapcsolódó 3. számú határozati javaslatot 10 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

32/2011. (II. 04.) számú 
 

határozata 
 

 
A Nyírségi Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás Környezet és Energia 

Operatív Program keretében ivóvízminıség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázathoz  
saját forrás biztosításáról 

 
A KÉPVISELİ-TESTÜLET 
 
nyilatkozik, hogy a 31/2011. (II. 04.) számú határozatában a Környezet és Energia Operatív 
Program keretében ivóvízminıség-javítás, KEOP-1.3.0 kódszámú pályázati konstrukció 
második fordulójára a Nyírségi Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás által 
benyújtandó  pályázathoz biztosított Újfehértó településre esı önrész ( 25 451 272 Ft) saját 
forrás összegét: 10 180 509 Ft-ot,  a Nyírségvíz Zrt. átadott pénzeszközként fizeti meg, a 
Közgyőlés 33/2010. (XII.29.) számú határozatában foglaltak szerint. 

       Határidı: folyamatos  
        Felelıs: polgármester 

 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor a rendkívüli 
nyilvános ülést 15 óra 05 perckor bezárta.  
 
 

K. m. f.  
 
Nagy Sándor                         Dr. Mátyás B. Szabolcs  
Polgármester              j e g y z ı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


