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J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2011. február 24-én du. 16 órai kezdettel- az 
Önkormányzati Étterem (4244 Újfehértó, Eötvös József út 25. sz.) helyiségében megtartott 
nyilvános ülésről. 

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

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

Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető

Meghívottként jelen van: Margittai Sándor a Szabolcs Takarékszövetkezet képviseletében, 
valamint kb. 40 fő újfehértói lakos 

Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket.

Nagy Sándor
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 9 fő jelen van, így a képviselő-testület 
h a t á r o z a t k é p e s.  

A meghívóban szereplő napirendi pontot javasolom megtárgyalásra azzal, hogy a zárt ülés 
megtartására nem kerül sor, mert a fellebbezést saját hatáskörben lehetett rendezni. A másik, 
hogy előterjesztőként a 13. napirendi javaslatot leveszem, és javasolom plusz napirendként a 
kiosztással  megkapott  napirendet  felvenni  a  tárgysorozatba.  Ennek  a  címe:  Előterjesztés 
Újfehértói  Egészségügyi  Szolgáltató Közhasznú Nonprofit  Kft.-ben való képviseletről,  ezt 
kiosztással megkapták és 16. napirendként javasolom megtárgyalni. Egyéb javaslatom nincs. 
Van-e ezzel  kapcsolatban más javaslat?  Ki az,  aki  a  kiegészítéssel,  módosítással  együtt  a 
napirendet elfogadja? 

A képviselő-testület  a napirendi  javaslatot  8 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül, 1 nem szavazóval elfogadta és az alábbi napirendet állapította meg: 



N A P I R E N D

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról
        Száma:3-53/2011.  
        (Írásbeli előterjesztés alapján)
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
         Száma: 3-39/2011.
         (Írásbeli előterjesztés alapján)
         Előadó: Nagy Sándor polgármester

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

2./ Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
    35/2007. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással)
    (Száma: 3- 56/2011.)
    Előadó  :   Suhaj István önkormányzati képviselő

3./ Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2007. (I. 26.) önkormányzati
    rendelet módosításáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
    (Száma: 3-50/2011.)
     Előadó  :   Szűcs Lászlóné önkormányzati képviselő

4./ Előterjesztés a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló 9/2007.
    (II. 23.) önkormányzat rendelet módosításáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
    (Száma: 3-58/2011.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

5./ Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásáról szóló 6/2011.
    (II. 05.) önkormányzat rendelet módosítására
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
    (Száma: 3-57/2011.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

6./ Előterjesztés az önkormányzat 2006-2010. közötti gazdálkodásának, a közpénzek jogszerű 
    és ésszerű felhasználásának átvilágításáról szóló ajánlatkérés során beérkezett ajánlatok 
    elbírálásáról 
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
    (Száma: 3-52/2011.)
     Előadó  :   Bizottsági Elnökök
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7./ Előterjesztés Újfehértó Szociális Szolgáltató Központ térítési díjairól
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
    (Száma: 3-40/2011.)
    Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

8./ Tájékoztató az Újfehértour Kft. tevékenységéről
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 3-46/2011.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

9./ Előterjesztés az Újfehértour Kft. 2011. évi árbevételi és költségtervéről
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 3-41/2011.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

10./ Előterjesztés az Újfehértour Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének módosításáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      (Száma: 3-45/2011.)
      Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

11./ Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói 
      Szociális Szolgáltató Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
      okiratáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      (Száma: 3-55/2011.)
      Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

12./ Előterjesztés tag delegálásáról az INNOHÍD Zrt. Felügyelő Bizottságába
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      (Száma: 3-47/2011.)
      Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

13./ Előterjesztés „Újfehértó, gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem” című 
      általános egyszerű közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      (Száma: 3-43/2011.)
      Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

14./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására benyújtott önerős 
      pályázat elbírálására
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      (Száma: 3-44/2011.)
      Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

15./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek értékesítéséről
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
      (Száma: 3-48/2011.)
      Előadó  :   Nagy Sándor polgármester
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16./ Előterjesztés Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-ban való 
       képviseletről
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      (Száma: 3-60/2011.)
      Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

17./ Előterjesztés Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőke 
      emeléséről  
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      (Száma: 3-49/2011.)
      Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

18./ Beszámoló a 2010-ben nyújtott önkormányzati pénzügyi támogatások felhasználásról 
      szóló elszámolások elfogadásáról 
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      (Száma: 3-51/2011.)
      Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

19./ Tájékoztató a Civilház elmúlt évi működéséről
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       (Száma: 3-54/2011.)
       Előadó  :   Puskás László alpolgármester

20./ Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk

Puskás László megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 9 főre változott. 

1. napirendi pont megtárgyalása
1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról
        Száma:3-53/2011.  
        (Írásbeli előterjesztés alapján)
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester

Nagy Sándor
Annyival szeretném pontosítani a tájékoztatót, hogy a 2. oldalon a 2. bekezdésében, ahol a 
belvízvédelmi gyakorlattal kapcsolatosan írtam, el lett írva, nem 200 ezer, hanem 700 ezer 
forint az az összeg, amit biztosítottak a számunkra. Az anyag elkészülte óta sem állt meg az 
élet,  erről  egy  rövid  tájékoztatást  szeretnék  adni:  Február  21-  én  alpolgármester  Úr  a 
Kisvárosi  Önkormányzat  Érdekszövetsége  rendkívüli  közgyűlésén  vett  részt,  ahol  a 
közgyűlésnek  az  alapszabályát  kellett  módosítani,  ügyészségi  jelzés  alapján.  Ugyanezen 
napon  én  idehaza  az  Innohíd  közgyűlésén  vettem  részt.  A Közgyűlés  az  alapszabályát 
módosította,  többek  között  úgy,  hogy megszüntette  az  igazgatóságot  és  az  elnökigazgató 
helyett  vezérigazgató  látja  el  az  operatív  feladatokat  is.  Az  Innohíd  Zrt.  Közgyűlése 
határozatlan időre megválasztotta Katona Attilát, a korábbi elnökigazgatót vezérigazgatónak. 
Szintén 21- én a képviselő-testület bizottságai üléseztek, a mai napirendi pontokat tárgyaltuk 
meg.  22-én  egy egyeztetés  volt  a  hivatalomban,  ahol  a  4.  számú főút  belterületi  átkelési 
szakaszát építő kivitelező, a Nemzeti Infrastruktúra Zrt, valamint a műszaki ellenőr volt jelen. 
Az őszi átadás-átvétel kapcsán kolléganőmmel jeleztettem, hogy nem fogunk hozzájárulni a 
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belterületi  útszakasz  átvételéhez,  amennyiben  az  autóbuszvárókat  nem  fogják  a  helyére 
pakolni. Mert annak idején, amikor az önkormányzat ezeket az autóbuszvárókat lerakta, akkor 
ott voltak kijelölve, én megértem, hogy a buszöböl kialakítása kapcsán odébb kellett vinniük, 
ez  nem  lett  egyeztetve  az  önkormányzattal,  ezért  kértem  a  Nemzeti  Infrastruktúra  Zrt- 
képviselőjétől,  hogy rövid  időn  belül  tegyenek  lépéseket  ennek  a  három buszvárónak  az 
áthelyezésére.  A  tegnapi  nap  folyamán  a  Megyei  Védelmi  Bizottság  polgárvédelmi 
gyakorlatot  rendelt  el  a  településen,  belvíz-védekezési  feladatokkal  kapcsolatosan.  A 
gyakorlatot  sikeresen  végrehajtottuk.  A gyakorlaton  részt  vett  a  településen  felállt  50  fős 
árvízvédelmi  komplex  alegység  egy  25  fős  csoportja,  valamint  a  városi  Polgárvédelmi 
Parancsnokság  és  a  Városi  Riasztóőrs  tagjai.  Elméleti  és  gyakorlati  felkészítés  volt,  az 
elméleti  felkészítésnél  a Városi  Polgárvédelmi Parancsnokság őrnagya tartott  előadást,  azt 
követően  Kovács  László  a  FETIKÖVIZIG  szakaszmérnöke,  valamint  Domonkos  János 
ezredes Úr, a Megyei Védelmi Bizottság Titkára tartott előadást. A gyakorlat a Böszörményi 
út  térségében  -  ahol  egyébként  megrepedt  az  út,  illetve  belvízelvezető  árkokat  kellett 
kialakítani,- ott történt meg. A mai napon Puskás László alpolgármester Úr a Szilárdhulladék-
gazdálkodási  Társulás  közgyűléséről  most  érkezett  meg,  a  tervezett  napirend  a  korábban 
2011-re  megállapított  hulladékszállítási  díjfizetés  megtárgyalása  volt.  Ma  délelőtt  én  az 
Osztrák  Köztársaság  tiszteletbeli  konzulja,  illetve  az  Osztrák  Nagykövetség  Kereskedelmi 
Osztálya  által  szervezett  találkozón  vettem  részt  Nyíregyházán,  a  konferencia  tematikus 
súlypontja az energiahatékonyság, illetve a megújuló energiák voltak. Délután állampolgári 
esküt vettem három személytől, 2 fő romániai állampolgár volt, 1 fő a volt Szovjetúnióbeli  
állampolgár volt.

Puskás László
Tisztelettel köszöntök mindenkit! 
Nagyjából  a  képviselő-testület  tisztában  van  vele,  hogy  a  Szilárdhulladék-gazdálkodási 
Társulás Kft-je ez év január 1-jétől kezdte el a szolgáltatást azokon a településeken, ahol nem 
volt,  vagy  éppen  lejárt  közszolgáltatási  szerződések  voltak  érvényben.  A  Kft-,  ha 
visszaemlékeztek  rá,  megállapította  ez  évre a  díját,  ami  16.350 –Ft-  körül  alakult.  A mai 
döntés értelmében a társulás átvizsgálva a hulladékszállításnak a közszolgáltatási díját- ezt 
jelentős  mértékben  tudta  csökkenteni,  és  a  mai  naptól  kezdve  13  ezer  forintért  fogják 
szolgáltatni  a  hulladékszállításnak  a  közszolgáltatását  azokon  a  településeken,  ahol  ez  a 
lehetőség nyitott. Újfehértó – 2017. januárjáig közszolgáltatási szerződésben áll a Nyírflop 
Kft-vel, tehát nekünk ez a lehetőség még nem nyitott. 

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

A képviselő-testület a tájékoztatót 10 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
         Száma: 3-39/2011.
         (Írásbeli előterjesztés alapján)
         Előadó: Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Egy pontosításom van az előterjesztés 3. bekezdésében a Nyírség-víz Zrt.-vel kapcsolatosan 
véletlenül a döntésről az van írva, hogy a döntésről a Nyírség-víz Zrt.-t értesítettük, nem a 
Nyírségvíz  Zrt-t  értesítettük,  hanem  az  alapszabálynak  megfelelően  a  részvénytársasság 
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tulajdonosi körét. 
Nagy Sándor
Van-e kérdés? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul 
veszi? 

A képviselő-testület a tájékoztatót 10 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.

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

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

A képviselő-testület a tájékoztatót 10 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.

2. napirendi pont megtárgyalása
2./ Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
    35/2007. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással)
    (Száma: 3- 56/2011.)
    Előadó  :   Suhaj István önkormányzati képviselő

Nagy Sándor
A napirendi pont előadójának van-e szóbeli kiegészítése? 

Suhaj István
Nincs.

Nagy Sándor
Az előterjesztést mind a három bizottság tárgyalta, A Társadalmi Kapcsolatok Bizottság az 
„A” alternatívát 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal nem támogatta, - a „B” alternatívát 1 
igen szavazattal, 2 ellenszavazattal nem támogatta. Az Ügyrendi Bizottság: „A” alternatívát 
3 ellenszavazattal nem támogatta, a „B” alternatívát 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással  támogatta.  A Pénzügyi  Bizottság  az  A”  alternatívát  3  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással támogatta. 

Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? 

Hortoványi Ottó
Fejtsék ki Polgármester Úr az alternatívákat. 

Nagy Sándor
A képviselő Úrnak az előterjesztése arra vonatkozott, hogy a jelenleg hatályos önkormányzati 
képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendeletben meghatározott mértékeket 50 
%-kal csökkentse a Tisztelt képviselő-testület,  határozott ideig, 2012. december 31-éig. Ez 
alapján a képviselő munkájáért tiszteletdíjra jogosult, amely bruttó 26.400 Ft-, amennyiben 
bizottsági  tag  is,  akkor  11.880.Ft-tal  emelkedik,  így  összesen  bruttó,  38.280.-Ft  lenne  a 
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tiszteletdíja.  A  bizottsági  elnökök  tiszteletdíja  pedig  23.760.-Ft.tal  emelkedne.  A  „B” 
alternatíva  arról  szól,  hogy hatályon kívül  helyezi  a  képviselő-testület  ezt  a  rendeletet  és 
tiszteletdíj  nélkül  látják  el  ezt  a  munkát  2012.  december  31-ig.  Van-e  további  kérdés, 
észrevétel, vélemény?

Szilágyi Péter
A bizottsági ülésen is hangot adtam annak, - Leveleki képviselő-társam nevében is szeretném 
ezt  megfogalmazni,  hogy  mi  személy  szerint  megalázónak  tartjuk  ezt  a  fajta 
boszorkányüldözést.  A JOBBIK képviselői  nem tiszteletdíjért  akarták  ezt  csinálni,  hanem 
hazaszeretetből, illetve azért, mert a településünkért szeretnénk tenni. Én már azt gondolom, 
hogy túljutunk azon, - mint a piacon elkezdünk alkudozni, hogy mennyi legyen a képviselők 
tiszteletdíja. Mi JOBBOK-osok. Én azt mondom, hogy teszek egy javaslatot, hogy minden 
képviselő-társam 0 Ft-ért lássa el ezt a feladatot, ha Puskás László társadalmi megbízatású 
alpolgármester szintén 0 F-tért látja el ezt a feladatot, illetve Nagy Sándor polgármester Úr a 
fizetését  pedig  felajánlja  jótékonysági  célra,  úgy mint  amin annak idején  ezt  tette  Gy.  F. 
miniszterelnök. És akkor „egy pályán focizunk”

Tamás Lászlóné
Én úgy gondolom, hogy ezt  a kettőt nem lehet egyszerre szavaztatni, én szeretném kérni, 
hogy a képviselők tiszteletdíjáról külön szavazzunk, a polgármester- és alpolgármesteréről 
külön szavazzunk, mert Ők nem egy-két órában látják el ezt a feladatot, mint mi, hanem az 
egyiknek a munkaköre, a másiknak pedig leosztott feladatai vannak, ami nem egy-két órát 
vesz igénybe.  

Nagy Sándor
Úgy látom, hogy Szilágyi  Péter  barátom, azért  kezd belejönni  a  politikába és  nagyon jól 
megtudja  lovagolni  az  érzelmeket.  Én  úgy  gondolom,  hogy  miután  a  képviselő-társa  az 
Ügyrendi  Bizottság  elnöke-ha  meg  tetszettek  volna  konzultálni,  akkor  az  Ügyrendi 
Bizottságnak van javaslattételi joga, hogy a polgármester, illetve az alpolgármester esetében 
tegyen javaslatot a díjazásukra. Mint ahogyan ez egyébként korábban is megtörtént. Tehát én 
úgy gondolom,  hogy  erről  a  mai  testületi  ülésen  nem lehet  szavaztatni,  hiszen  ez  nincs 
napirenden. Jelen pillanatban az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának 
módosítása van napirendre tűzve. Természetesen az  ügyrendi Bizottság a későbbi testületi 
üléseken bármikor napirendre tűzetheti ezeket e kérdéseket. 

Leveleki József
Ez  így van az  SZMSZ szerint,  rendben van a  felvetése  polgármester  Úrnak,  tökéletesen, 
ugyanakkor azt gondoljuk, hogy két független Úriember foglal helyet a képviselő-testületben- 
a nevén nevezett foglalkozásokban, és Ők hozhatnak ettől függetlenül bármilyen döntést a 
maguk vonatkozásában, tehát a két dolgot ilyen módon én el tudom választani. Péternek a 
felvetése erre irányult. Az ténykérdés, hogy az Ügyrendi Bizottság feladata és jogköre, hogy 
erre vonatkozóan javaslatot tegyen. 

Szilágyi Péter
Ma  volt  megyei  közgyűlés,  ahol  szintén  részt  vettem.  A  Tisztelt  Polgármester  és 
alpolgármester  Úr  figyelmébe  szeretném ajánlani,  hogy ott  született  az  a  döntés,  hogy a 
képviselők – ha jól emlékszem- 14 %-kal csökkentett javadalmazást kapnak, illetve a megyei 
közgyűlés elnöke és alelnökeinek is csökkent a tiszteletdíja, vagy fizetése.

Papp Ferenc
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Egy olyan javaslatom lenne, hogy mivel megalakult a képviselő-testület a bizottságok nagyon 
szűk számmal lettek kialakítva, mivel szűkös anyagi lehetőségek vannak. Én azt javasolom, 
hogy a bizottságok legyenek külső tagokkal kiegészítve, hiszen elég sok érdeklődő van és 
biztos  vagyok  benne,  hogy  kiváló  szakemberek  a  vállalkozók,  s  a  vállalkozók  ha 
bizottságokba fel kellene kérni őket, tudnák magukat aktivizálni- a város hasznára tudnának 
lenni, gondolom nem pénzért.

Nagy Sándor
Természetesen  a  képviselő-testület  megfontolhatja  a  javaslatát,  de  miután  ezt  is  rendelet 
szabályozza, önálló előterjesztésben lehet a későbbiek során erről dönteni. Ehhez az SzMSz 
módosítására van szükség, amennyiben ezt az Ügyrendi Bizottság bevállalja és a bizottság 
megteszi  a  javaslatát,  akkor  azt  a  soron  következő  képviselő-testületi  ülésünkön  minden 
további nélkül megtárgyaljuk. Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Tájékoztatom 
a képviselő-társaimat  arról,  hogy miután rendeletben van szabályozva a tárgyalt  napirend, 
ezért  minősített  többségi  szavazat  szükséges  annak  elfogadásához.  Először  az  „A” 
alternatíváról szavazunk. Ki az, aki az előterjesztéshez kapcsolódó „A” alternatíva szerinti 
rendeleti javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület  az   „A”  alternatíva  szerinti  rendeleti  javaslatot  5  igen  szavazattal,  4 
ellenszavazattal, 1 tartózkodással nem fogadta el. 

Ki  az,  aki  az  előterjesztéshez  kapcsolódó  „B”  alternatíva  szerinti  rendeleti  javaslatot 
elfogadja? 

A képviselő-testület  a  „B”  alternatíva  szerinti  rendeleti  javaslatot  4  igen  szavazattal,  1 
ellenszavazattal, 4 tartózkodással, 1 nem szavazóval nem fogadta el. 

3. napirendi pont megtárgyalása
3./ Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2007. (I. 26.) önkormányzati
    rendelet módosításáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
    (Száma: 3-50/2011.)
     Előadó  :   Szűcs Lászlóné önkormányzati képviselő

Nagy Sándor
Az előterjesztőnek szóbeli kiegészítése van-e?

Szűcs Lászlóné
Köszöntök mindenkit!

Annyi  a  kiegészítésem,  hogy  nem  törölnénk  el  a  jövedelemhatárt  teljesen,  mert  akkor 
hatalmas  kört  érintene,  és  tudjuk,  hogy  mennyire  kevés  ez  az  összeg,  amivel  az  idén 
rendelkezünk. Ezért megemelnénk a jövedelemhatárt 42.750-Ft-ról 45 ezer forintra. És így 
kérem, hogy ezt vegyék figyelembe. 

Nagy Sándor
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja. Az 
Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja, a módosítással együtt. 
Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Tehát akkor 
arról döntünk, hogy a rendeletnek a jövedelemhatárra vonatkozó része kerüljön változtatásra, 
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a 42.750.-Ft-ról 45 ezer forintra emelkedjen az egy főre eső jövedelemhatár.  Ki az,  aki a 
rendeleti javaslatot elfogadja? 

A  képviselő-testület  a  javaslatot  10  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadta  és  az  alábbi 
rendeletet alkotta meg:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2011. (II. 25.)

önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Újfehértó  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  gyermekek  védelméről  és  a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (1) bekezdés b) pontjában és a 
131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:

1.§

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet 6.§. (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem állapítható meg a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha a gyermeket nevelő 
családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a negyvenötezer forintot.”

2.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon 
hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 11/2009. (III.27.) 
önkormányzati rendelet.

4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Előterjesztés a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló 9/2007.
    (II. 23.) önkormányzat rendelet módosításáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
    (Száma: 3-58/2011.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Ennek a lényege, hogy 15-én döntött a képviselő-testület a folyékony hulladékszállításra kiírt 
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közbeszerzés alapján március 1-jétől új szolgáltató látja el ezt a feladatot. Ezt a rendeletben át 
kell vezetni a díjtételekkel együttesen. A döntés alapján március 1-jétől Molnár Mihály egyéni 
vállalkozó fogja ellátni a folyékonyhulladék szállítást. Ahol a szennyvízhálózat nincs kiépítve, 
ott 980.-Ft /m3 nettó áron, ahol ki van építve, 1.500 Ft-/ m3 nettó áron - kerül elszállításra. 
Még egy módosítás  van a  rendeletben,  ez pedig az,  hogy nevesítve lett  a  szilárdhulladék 
szállítással  megbízott  Nyírflop  Kft.  Az  Ügyrendi  Bizottság  3  egyhangú  igen  szavazattal 
elfogadásra javasolja, a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja 
a rendeleti javaslatot. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
Ha nincs egyéb a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a rendeleti javaslatot elfogadja? 

A  képviselő-testület  a  javaslatot  10  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadta  és  az  alábbi 
rendeletet alkotta meg:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2011. (II. 25.)

önkormányzati rendelete

A hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló 
9/2007. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Újfehértó  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  hulladékgazdálkodásról  szóló 
2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésben meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

„A  hulladékkezelési  közszolgáltatásról  és  a  köztisztaságról  szóló  9/2007.  (II.  23.) 
önkormányzati  rendelet  (a  továbbiakban:  rendelet)  3.§ (6) bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

„(6)  Újfehértó  Város  Képviselő-testülete  a  települési  folyékony  hulladékkal  kapcsolatos 
közszolgáltatás ellátásával  Újfehértó Város közigazgatási területén Molnár Mihály egyéni 
vállalkozót (4244 Újfehértó, Farkasnyári u. 107.) (a továbbiakban: Szolgáltató) bízza meg, 
kötelezi  a  szolgáltatás  ellátásával  kapcsolatos,  jelen  rendeletben  előírt  feladatok 
végrehajtására, valamint felruházza a rendeletben meghatározott jogosítványokkal.”

2.§. 

A rendelet 3.§.-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7)  Újfehértó  Város  Képviselő-testülete  a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos 

közszolgáltatás  ellátásával   Újfehértó Város közigazgatási  területén a  Nyír-Flop Kft-  t 
( 4400. Nyíregyháza, Derkovits u. 121.) (a továbbiakban: Szolgáltató) bízza meg, kötelezi 
a  szolgáltatás  ellátásával  kapcsolatos,  jelen rendeletben előírt  feladatok végrehajtására, 
valamint felruházza a rendeletben meghatározott jogosítványokkal.”

3.§. 
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A rendelet a következő 10.§-al egészül ki:
„10.§.

A Szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére a Hgt.23.  § g) 
pontjában és e rendeletben foglalt mértékben, a  személyes adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseinek betartásával jogosult.”

4.§. 

„A rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.”
 

5.§.

A rendelet  2011.  március  1-jén lép hatályba,  és  a  hatályba lépését  követő napon hatályát 
veszti.

1. melléklet a 8/2011. (II. 25.)  önkormányzati rendelethez

A  hulladékkezelési  közszolgáltatásról  és  a  köztisztaságról  szóló  9/2007.  (II.  23.) 
önkormányzati  rendelet  1.  melléklet  (1)  bekezdés  a)-b)  pontja  helyébe  a  következő 
rendelkezés lép:
 
„(Újfehértó  Város  Képviselő-testülete  a  települési  folyékony  hulladék  gyűjtésének, 
szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen  való lerakásának és ártalmatlanításának díját az 
alábbiak szerint állapítja meg:)

a) Azon településrészek esetén, ahol az ingatlanok előtt a vezetékes  szennyvízhálózat nincs 
kiépítve, az alapszolgáltatás díja 980 Ft/m3+ÁFA.

b)  Azon  településrészek  esetén,  ahol  az  ingatlanok  előtt  a  vezetékes  szennyvízhálózat 
kiépített, az alapszolgáltatás díja 1500 Ft/m3+ÁFA.”

5. napirendi pont megtárgyalása
5./ Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásáról szóló 6/2011.
    (II. 05.) önkormányzat rendelet módosítására
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
    (Száma: 3-57/2011.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Amikor elfogadtuk a költségvetési rendeletünket, akkor is jeleztem, hogy miután a megalakult 
kisebbségi önkormányzat nem tudta elfogadni – mert nem volt még nyilvános, hogy mennyi 
lesz az ez évre kapott központi támogatása, ez került átvezetésre. Más jellegű módosítás a 
korábban elfogadott költségvetési rendeletünkben nincs. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 
3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja, az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen 
szavazattal elfogadásra javasolja, a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
elfogadásra javasolja a rendelet módosítását. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a 
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napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a rendeleti javaslatot elfogadja? 

A  képviselő-testület  a  rendeleti  javaslatot  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  2 
tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2011. (II. 25.)

önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
6/2011. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-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 következőket rendeli el: 

1. §.

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. 
(II.05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2.§.-a a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki:

„(3) Az Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat mérlegét, bevételi és kiadási 
előirányzatát a 14. melléklet tartalmazza. A kisebbségi önkormányzat költségvetése az 
önkormányzat rendeletének mellékleteiben elkülönítetten, összesítve jelenik meg külön 
cím szerinti tagolásban.”

2. §.

A rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§.

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetését 

a) 2.227.751 eFt. bevétellel
b) 2.095.642 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 
működési bevétele

    132.288 e Ft

b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 806.372 e FtFt
c) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 300.000 e Ft
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d) Központi költségvetési támogatás 552.556 e Ft
e) Támogatás értékű bevételek 436.535 e Ft
f) Működés hitel 
g) Fejlesztési célú hitel

0 e Ft
117.000 Ft”

3.§.

A rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

                                     e Ft
a) Személyi jellegű kiadás 521.979 e Ft
b) Munkaadói járulékok 140.866 e Ft
c) Dologi kiadás 736.194 e Ft
d) Működési célú kiadás, egyéb támogatás 26.694 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” 

4. §.

(1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4)A rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A rendelet az 5. melléklet szerint a 14. melléklettel egészül ki.

5 .§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti.
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1. melléklet a 9/2011. (II. 25.). rendelethez 
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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 
előirányzat K I A D Á S O K

2011. évi 
előirányzat

2     

3 I. Működési bevételek  
I. Intézményi működési 
kiadások  

4     
5 1. Intézményi működési bevételek 132288 Személyi juttatások 521979
6   Munkaadókat terhelő járulékok 140866

7 2. Önkorm. Sajátos bevételei  
Működési célú kiadás egyéb 
támogatás 26694

8 Helyi adók 200000 Ellátottak pénzbeni juttatásai 60902
9 Átengedett központi adók 588772 Dologi kiadások 736194

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 552556   
16   III. Hitel törlesztés  

17
III. Felhalmozási és tőke jellegű 
bevételek    

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

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

26
Költségvetési hiány külső 
finanszírozására szolgáló bevételek    

27 V. Hitelek    
28 1. Működési célú hitel  Általános tartalék 50000
29 2. Fejlesztési célú hitel 117000 Céltartalék  

2. melléklet a 9/2011. (II. 25.) rendelethez
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2011. évi intézményi bevételi előirányzatok

                            
                                                       eFt-ban

A B 
M  e  g  n  e  v  e  z  é  s 2011. évi előirányzat

 

Polgármesteri Hivatal

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

- Helyi adók
- Átengedett központi adók
- Egyéb sajátos bevételek

   II.Támogatások
1. Önkormányzat költségvetési támogatása
- Normatív támogatások

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

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

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

 Zajti F. Kulturális Központ

  I. Működési bevételek
 1. Intézményi működési bevételek

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

130.744

200.000
588.772
17.600

552.556

300.000

36.249
400.286

117.000

150

1.300
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3. melléklet a 9/2011. (II. 25.) rendelethez

A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai 
a b c d e f g h i j

Megnevezés
Személyi 
juttatás

Munkaadókat 
terhelő 
járulékok

Dologi 
kiadások

Működési 
célú 
támogatás 
kiadások

Hitel 
kiadások Tartalék

Ellátottak 
pénzbeni 
juttatásai

Felhalm. 
kiadások Összesen

Polgármesteri Hivatal          
Önkormányzat igazgatási tev. 151879 40613 109949 26600 312119 50000 50450 495797 1237407
Képvis.,  biz.tagok tiszteletdíja 12682 3424       16106
Területi körzeti igazgatási szervek tev. 2709 701       3410
Intézményi vagyon működtetése   262337      262337
Közfoglalkoztatás 4235        4235
Rendszeres és eseti pénzbeni ell.  4800       4800
Eü. Ellátás egyéb feladatai 4061 1088 28955      34104
Étkeztetés   149216      149216
Tanuszoda Tornacsarnok   138712      138712
          
Cigány Kisebbségi Önkormányzat   210 94     304
          
"Játékvár" Bölcsőde 12239 3195 568      16002
          
Zajti F. Kulturális Központ 10700 2654 4363      17717
          
Általános, Műv.Iskola és Pedagógiai  
Szakszolgálat 235990 60977 28823    10452  336242
          
Lengyel Laura Óvoda 87484 23414 13061     200 124159
          
          
Önkormányzat kiadásai: 521979 140866 736194 26694 312119 50000 60902 495997 2344751



4. melléklet a 9/2011. (II. 25.) rendelethez

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

Újfehértó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének címrendje

CÍ
m

Alcím Elő-
irány

-
zati

csop
.

Kiemel
t

elő-
irány-

zat

Al-
cso-
port

Cím Alcí
m

Elő-
irány-
zati

csop.

Kiemelt
elő-

irány-
zat

2011. évi
eredeti

előirányzat
(eFt)

1

2

3

4

5

6

2

2

1

2

1

2

2

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1

1

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

Lengyel Laura Óvoda
                 Önkormányzati támogatás

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
                Önkormányzati támogatás

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

- működési célú
- fejlesztési célú

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

- működési célú
- fejlesztési célú

16.002
16.002

124.159
124.159

336.242

1.300
334.942

17.717

150
17.567

304
304

130.744
806.372
300.000
552.556
436.535

0
117.000

132.288
806.372
300.000
552.556
436.535

0
117.000



2

CÍm Alcím Elő-
irány-
zati

csop.

Kiemelt
elő-

irány-
zat

Al-
cso-
port

Cím Alcím Elő-
irány-
zati

csop.

Kiemelt
előirány-

zat

2011. évi
eredeti

előirányzat
(eFt)

1

2

3

4

5

6

1

1

2

1

2

1

1

2

1

2
3

1

2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

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

Lengyel Laura Óvoda
                   Működési kiadások
                                   Személyi jellegű kiadások
                                   Munkaadót terhelő járulékok
                                   Dologi jellegű kiadások
                   Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

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

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

Cigány Kisebbségi Önkormányzat
                   Működési kiadások
                                   Dologi jellegű kiadások
                   Működési célú pénzeszköz átadás

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

Mindösszesen 

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

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

210
94

175.566
50.626

689.169
26.600

312.119
50.000
50.450

495.797

521.979
140.866
736.194

26.694
312.119
50.000
60.902

495.997
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 5. melléklet a 9/2011. (II. 25.) rendelethez

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

Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése pénzügyi mérlege

ezer forintban

 A B C D E F

1  Bevételek
2011. évi 
előirányzat  Kiadások

2011. évi 
előirányzat

2       
3 I Saját bevételek  I Személyi kiadások  
4 II Állami  hozzájárulás 210 II Munkaadókat terhelő járulékok  
5 III Önkormányzati támogatás  III Dologi kiadások 210
6 IV 2010. évi pénzmaradvány 94 IV Felhalmozási kiadások  
7    V Pézeszköz átadások 94
8       
9  Bevételek összesen 304  Kiadások összesen 304



6. napirendi pont megtárgyalása
6./ Előterjesztés az önkormányzat 2006-2010. közötti gazdálkodásának, a közpénzek jogszerű 
    és ésszerű felhasználásának átvilágításáról szóló ajánlatkérés során beérkezett ajánlatok 
    elbírálásáról 
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
    (Száma: 3-52/2011.)
     Előadó  :   Bizottsági Elnökök

Nagy Sándor
Annyival szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a bizottság kért még kiegészítő 
információkat az ajánlattevőktől, ezt most kiosztással megkapták. A Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottság  az  „A”  alternatívát  3  ellenszavazattal  nem javasolja, a  „B”  alternatívát  2  igen 
szavazattal,  1 ellenszavazattal elfogadásra javasolja 

Az Ügyrendi Bizottságnál volt módosítás, hogy újabb egyeztetést folytasson le a cégekkel a 
három elnökből álló adhoc bizottság, és annak kapcsán egyeztetni kell a testületi ülésig. A 
Pénzügyi  Bizottság „A” alternatívát  4 ellenszavazattal  nem javasolja,  a „B” alternatívát 4 
egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja. 

Leveleki József
Tájékoztatom Önöket arról, hogy 14 céget kerestünk meg ajánlattételi felhívással, ebből 4 cég 
az, aki tett ajánlatot. Ahogy elhangzott felmerült a bizottsági ülésen, hogy pontosítani kell 
elsősorban  abban  a  vonatkozásban  az  ajánlattételben  foglaltakat,  hogy  milyen  mértékben 
terjed ki ez a vizsgálat a műszaki tartalomra, mert ez egy sarkalatos kérdése az átvilágításnak, 
ellenőrzésnek.  A  kiküldött  megkeresésre  mindössze  egy  cég  reagált,  ez  pedig  a  2 
alternatívaként emlegetett cég, az Inspició kft,  illetve megkerestük a Németvölgy Kft.,  aki 
árban a legmagasabb ajánlatot tette, aki megítélésem szerint a legalaposabb szakmai munkára 
is tett javaslatot az általa leírtak alapján. Itt az ár volt az, ami nem volt kezelhető, hiszen a 
képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően abba a keretbe nem fért bele. Ezért Őket e 
tekintetben kerestük meg. Most kapták meg a mai nap folyamán a válaszukat, amiben 1,4 
millió  forint  plusz  Áfa  szolgáltatási  értékre  mentek  le  a  korábbi  ,18  plusz  Áfa-ról.  Nem 
ismerem egyiket sem. A munkájuknak, illetve a referenciájuknak próbáltam meg utánanézni. 
Az az álláspontom, hogy a célként megfogalmazott elvárásainknak leginkább ez a legdrágább 
ajánlattevő felel meg. Ezt azzal szeretném alátámasztani, hogy az eredeti meghívóban csatolt 
anyagban  el  lehet  olvasni,  ebben  a  stábba  kijelölt-  egy 6  fős  stáb  egyébként  -  pénzügyi 
közgazdász,  vállalatelemző,  ügyvéd  és  könyvvizsgáló,  valamint  felkértek  egy  beruházási 
műszaki ellenőrt is, hogy a beruházási információkat, a költségvetés tervezésének a realitását, 
a  költségvetés  tartását,  illetve  a  tervezett  műszaki  tartalom  megvalósulását,  valamint  a 
műszaki  ellenőri  tevékenységet  is  vizsgálni  tudják.  Szerintem  ez  az  alfája-omegája  a 
dolognak,  mert  nem  igazán  könyvvizsgálatra  van  itt  szükség,  mert  ez  valószínűleg 
megvalósult  legalább egy esetben biztos.  Egyik  előterjesztőként  én emellett  a  cég  mellett 
török lándzsát  és  javasolom ezt  a  verziót.  Azért  kell  ezt  végiggondolnia,  mert  egy olyan 
dologba nem érdemes belemenni, amiről előre tudható, hogy igazából értelme és eredménye 
nincs. 

Nagy Sándor
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e?

Tóth János



Én biztos vagyok benne, hogy mindenről pontosan számla van vezetve, a számlák egyezni 
fognak. Bármelyik cégnek lesz-e arra lehetősége, hogy ez a műszaki tartalom, mondjuk ilyen 
értékben  valósult  meg,  és  ez  ennyiből,  jelen  árakon  ennyiért  valósítható  meg.  Ezt  a 
különbözetet láthatjuk majd?

Leveleki József
Erre nem tudok neked mit mondani, bízom benne, hogy igen. Ami le van írva, annak alapján. 

Hortoványi Ottó
A műszaki  tartalommal  kapcsolatban  van  észrevételem  Leveleki  Úrral  szemben.  Megint 
kifizetünk 1,4 millió forintot. Újfehértón vannak olyan vállalkozók, akik ezt bőven el tudják 
dönteni, mint ahogyan a munkálatok közben el tudták dönteni, hogy rosszul voltak csinálva a 
dolgok. Megint kicsengetünk 1,4 millió forintot és ugyanott leszünk Tehát nincs Újfehértón 
annyi  szakember,  aki  díjmentesen  meg  tudja  ezt  nézni?  Ezek  között  lehet  jogász,  lehet 
műszaki szakember. Suhaj Pisti most elfordítja a fejét, neki a kivitelezés közben már szóltam, 
hogy  nincsenek  rendben  a  munkálatok.  Valami  el  van  fuserálva  a  kerékpárútnál,  meg 
egyebeknél,  volt  műszaki  szakértő,  akivel  szintén  beszéltem,  ők csak  fényképezgettek,-  a 
műszaki átvevőről beszélek. Gyakorlatilag „elhajtott”- pedig az „öregnek” is szóltam, hogy 
valamin nincs rendben. Most akkor megint fölveszünk 1,4 millió forintért valakit? 

Gyermánné Szabó Katalin
Bizottsági  ülésen  is  arról  beszéltünk,  korábban  is  volt  már  ilyen,  hogy  a  képviselőkből 
bizottságot létrehoztunk. Én nem értek úgy a műszaki dolgokhoz. Akik itt élünk Újfehértón, 
nekünk  több  ismeretünk  van,  néztük,  hogy  hogyan  épülnek  ezek  a  létesítmények,  több 
rálátásunk van. Azt nem tudom, hogy ha egy bizottság végezné, akkor írásos anyagot hogyan 
tudunk letenni az asztalra. Van-e hozzá jogosítványunk, járható ez az út? 

Szilágyi Péter
Én magam is nagyon fontosnak tartom, hogy a műszaki tartalmat vizsgálni lehessen. Nem az 
acélja a képviselő-testületnek, hogy minél drágábban keressünk egy ilyen műszaki tartalmat is 
vizsgáló céget, hanem az a célunk, -legalábbis a JOBBIK-os képviselőknek, hogy kiderüljön 
az igazság, és mindenkinek a megnyugtatását szolgálja.  Öntsünk tiszta vizet a pohárba és 
lássuk, hogy tényleg történtek-e itt olyan dolgok, aminek nem kellet volna megtörténni. Azt 
én nem gondolnám, - bár örülnék, ha ezt ingyen megcsinálná valaki Újfehértón, -még az elől 
sem zárkóznék el, ha újfehértói csinálná, hiszen akkor újfehértói embereket támogatnánk. Azt 
nem gondolnám, hogy bizonyos jogosítványok nélkül, ilyen műszaki véleményt ki lehet adni, 
ehhez  biztosan  kell  végzettség,  illetve  jogosítások,  hogy  ezt  megtehessék.  Tehát  én  azt 
gondolom, hogy a képviselő-testület tagjainak sincsen ilyen jogosítványa. 

Leveleki József
Örülök, hogy ha sok olyan újfehértói van, aki látta az elmúlt időszakban mi folyt Újfehértón, 
mindössze azt nem értem, hogy miért nem született egyetlen egy ügyészségi beadvány? Miért 
nem indultak polgári perek, vagy esetleg büntető eljárások. Ez az én problémám ezzel, ha 
ennyire sokan látták, hogy mi történt Újfehértón.

Mészáros Antal
Rábíztuk a képviselőkre, azért szavaztunk rájuk. 

Leveleki József

23



Ez így rendben is volna, ha már egy folyamat közepén járnánk. De úgy érzem, hogy igazából 
történtek, amik megtörténtek, nagyon sokan biztosan többet tudnak erről, mint én- jelzem én 
nem  voltam  tagja  az  előző  képviselő-testületnek.  Azt  szeretném,  ha  egy  olyan 
szakvéleménnyel találkoznánk, ami alapja lehet a polgári peres eljárásoknak, illetve büntető 
eljárásoknak is, ha ennek van jogi alapja. Ezt elmondtam már, hogy nem gondolom azt, hogy 
most 12 bűnöst fogunk itt találni, de arra mindenképpen szükség lenne, hogy egy független és 
nagy szakmai hozzáértéssel rendelkező cég végezze el ezt az átvilágítást. Sajnos ez ingyen 
nem működik. Nem Újfehértó pénzének a költése a célunk- félreértés ne essék. Én tudomásul 
fogom  venni  a  képviselő-testület  döntését  ebben  a  témakörben.  Azt  hozzáfűzve,  hogy 
megpróbáltuk ezt az utat is járni. A magam részéről megcsinálom az utamat a továbbiakban. 
De az egy kicsit az érzésem, hogy amikor 12 egyhangú szavazattal döntöttünk, hogy ezt a 
vizsgálatot lefolytatjuk, akkor még nagy volt a lelkesedés, most amikor a kapuban vagyunk, 
kezd egy kicsit homályosodni ez a fajta lendület és lelkesedés. Én nagyon fontosnak tartom 
azt, hogy ha itt valami keletkezik, szakvélemény, akkor az mindenképpen alapját képezi a 
további jogi lépéseknek. Most hogy ki- mit mond…, írja le, adja be. Minden magyarországi 
természetes  személynek  joga  van  egyébként  a  közpénzekkel  kapcsolatban  tapasztalt 
anomáliák esetén az arra jogosult hatósághoz fordulni. Nem emlékszem rá, hogy ilyen történt 
volna Újfehértón. Ez az én problémám. 

Dr. Mátyás B. Szabolcs
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Jelenlévők!

Az elmúlt héten három lakossági fórum került megtartásra és mind a három fórumon átélt  
hangulat  arra  ösztönzött,  hogy  a  jelen  napirendi  pontnál-  előre  elnézést  kérve-  tőlem 
szokatlanul, elmondjam véleményemet és kifejtsem álláspontomat. 

Álláspontom azt, hogy a tervezett átvilágítással összefüggő kiadások minden egyes forintja 
ablakon kidobott pénz lenne és jelen helyzetben a város képviselő-testülete nem teheti meg, 
hogy  többszázezres,  vagy  milliós  nagyságrendű  pénzeket  fizessen  ki  felelőtlenül,  amikor 
adóbevezetésről döntött egy hónappal ezelőtt. Önök előtt is ismert, hogy az átvilágítás egyes 
politikai ambíciók kiszolgálására vonatkozik és arra alkalmas, hogy a vizsgált időszak alatt és 
a  vizsgálat  vélelmezett  eredménye  okán  bizonytalanságban  tartsa  a  várost,  a  képviselő-
testületet  és  a  hivatal  dolgozóit.  Én  azt  gondolom,  hogyha  egyes  képviselők  bizonyos 
információk birtokában vannak, akkor ne tetszelegjenek „Igazmondó Jánosként” és „Bölcsek 
kövének Őrzőjeként”, hanem felelősen tegyenek lépéseket hivatalos szervek felé. Arra kérek 
ezért mindenkit, hogyha bármilyen információja van bizonyos visszaélésekkel kapcsolatban 
valakinek,  akkor  az,  azonnal  tegye  meg a  feljelentését.  Mondom ezt  azért,  hogy lássák - 
nekem, valamint a hivatal összes dolgozójának nincs mitől félni. Mi tisztességesen a város 
érdekében láttuk el közfeladatainkat. 

Kérem, hogy a város érdekében a múlt vizsgálatát bízzák a hatóságokra, az erre feljogosított 
nyomózó szervekre és Önök pedig, képviselők a város érdekeire tekintettel kezdjék el építeni 
Újfehértó jövőjét! 

Felkérem Leveleki  József  képviselő Urat,  hogyha komolyan gondolta,  amit  a  Vasvári  Pál 
Tagiskolában, több száz ember előtt hivatalommal és a konyhával összefüggően kijelentett, 
akkor tegye meg a szükséges lépéseket és bizonyítékait szolgáltassa a nyomozóhatóság felé. 

Természetesen  a  képviselő  Úr  által  idézett  „klasszikus”  idézetét  magam  és  minden 
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tisztességes önkormányzati dolgozó nevében ez úton is visszautasítom! 

Hogy jó példával járjak elől, itt  most bejelentem, hogy a holnapi napon az orvosi rendelő 
építésével összefüggő problémák miatt a Megyei Főügyészségen feljelentést teszek ismeretlen 
elkövetővel szemben. 

Visszatérve a napirendhez és összefoglalva amit elmondtam, kérem Önöket, hogy a napirendi 
ponthoz  kapcsolódóan  az  átvilágítás  tárgyában  érkezett  pályázatokat  tekintsék 
eredménytelennek!

Puskás László
Nagyjából a véleményemet a Jegyző Úr véleménye is lefedi. Én is azt gondolom, hogy az a 
szándék- Józsi, ezt most neked mondom- az a szándék, ami a képviselő-testületben megvolt 
akkor, amikor szavazott arról, hogy az elmúlt időszaknak az eseményeit  vizsgálja át- az a 
szándék szerintem nem lanyhult, viszont én azt gondolom, hogy ezzel a fajta könyvvizsgálati 
módszerrel,  amivel  megpróbáljuk itt  az elmúlt  időszaknak a dolgait  átvilágítani,  hát  ezzel 
semmit nem fogunk elérni. Úgy érzem, - és lehet ezt megsértődve tudomásul venni- hogy ez 
elsősorban a JOBBIK érdekeit szolgálja, ha csak maszatolunk benne. Én egyetértek azzal, 
hogy  jelentsük  föl  ezeket  a  beruházásokat,  jelentsük  föl  az  ügyészségen,  vizsgálja  ki  a 
nyomozóhatóság,  hogy  voltak-e  visszaélések  ezekben  a  dolgokban,  ne  pedig  egymillió- 
párszázezer forintért egy számunkra ismeretlen céget bízzunk meg- aminek a függetlenségét 
is nyilván meg lehet sokszor kérdőjelezni.  

Szilágyi Péter
Úgy  érzem,  hogy  ez  egy  ilyen  „szerecsen  mosdatás”,  hiszen  januárban  tényleg  egy 
egyértelmű határozat született, hogy keressük meg a felelősöket, különösen az elmúlt négy év 
tekintetében. Különösen azokban a beruházásokban, ahol nem uniós forrásokat költött el az 
önkormányzat.  Ha  most  a  képviselő-társaim,  és  a  jegyző  Úr  ilyen  bőszen  arra  biztat 
mindenkit, hogy tegyék meg a feljelentésüket, és ez kevesebbe kerül, akkor kérdezem, hogy 
miért nem tettétek meg korábban, hiszen itt voltatok, a szemetek előtt történtek meg ezek a 
dolgok. Miért nem kellett ezt megtenni korábban? 

Leveleki József
A háromtagú bizottság egyik tagjaként én nem akarom magamra vállalni azt az ódiumot, hogy 
elköltöm Újfehértó pénzeit fölöslegesen, úgy érzem, hogy ez a fajta gondos gazda módjára 
történő eljárás, meg hozzáállás korábban kellett volna, hogy kidomborodjon, vagy korábban is 
kellett volna, hogy kidomborodjon. Nem ennek a pénznek a kapcsán. Rendben van, ne adjunk 
egyetlen egy forintot sem erre a célra. A magam részéről akkor indítványozom, hogy vonjuk 
vissza  ezt  a  napirendi  pontot.  Ha  a  két  elnök  egyetért,  akkor  én  nem óhajtok  Újfehértó 
pénzéből egyetlen egy forintot sem költeni. A jegyző Úr által felolvasott monológra pedig 
annyit, hogy nyilván-valóan én akkor a magam módján fogom a továbbiakban intézni ezt a 
dolgot, mint ahogy egyébként minden képviselő-társamnak kellene. 

Nagy Sándor
Elnök Úr! Ügyrendi javaslatként kezeljem a javaslatát? 

Leveleki József
Igen.

Nagy Sándor
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Az ügyrendi  javaslat  fölött  vitát  nem nyitunk.  Ki  az,  aki  egyetért  az  Ügyrendi  Bizottság 
elnökével, hogy vegyük le a napirendről?

A képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  2  tartózkodással  levette  a 
napirendet a tárgysorozatból. 

7. napirendi pont megtárgyalása
7./ Előterjesztés Újfehértó Szociális Szolgáltató Központ térítési díjairól
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
    (Száma: 3-40/2011.)
    Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Tamás Lászlóné bejeleni érintettségét. 

Nagy Sándor
Tájékoztatom a jelenlévőket,  hogy ugyan a szociális  szolgáltató központ,  mint fenntartó a 
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláshoz tartozik, ugyanakkor társulási 
megállapodás alapján minden esetben az adott önkormányzat előzetesen véleményezi ezeket a 
határozatokat és a Társulási Tanács a véleményezésnek megfelelően hozza meg a döntést. 
Jelesül  ez  hétfőn  fog  megtörténni.  A  Pénzügyi  Bizottság  4  egyhangú  igen  szavazattal 
elfogadásra javasolja. Ennek a lényege az, hogy az étkezési szolgáltató váltást követően a 
térítési díj 75 Ft-tal növekedik és ez kerül beépítésre. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e 
kérdés,  észrevétel,  vélemény?  Ha  nincs  a  napirendi  pont  vitáját  lezárom.  Ki  az,  aki  a 
határozati javaslatot elfogadja?

A képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  10  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadta  és  az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

35/2011. (II. 24.) számú

határozata

Az Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ  térítési díjai

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

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

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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1. számú melléklet a 35/2011.(II. 24.) számú határozathoz

Az Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ  térítési díjai

I. Étkeztetés:

1./ a.)   Helyszínen  fogyasztás,  elvitel  esetén,  ha  a szolgáltatást  igénybe  vev  személyő  
rendszeres  havi  jövedelme, az  öregségi  nyugdíj  legkisebb  összegének  a  200%-át  nem 
haladja meg:                                                  264+ÁFA  Ft /nap 

     b.) Lakáson  történő  étkeztetés  esetén,  ha  a  szolgáltatást  igénybe  vev  személyő  
rendszeres  havi  jövedelme,  az  öregségi   nyugdíj  legkisebb  összegének  a  200%-át  nem 
haladja meg:                                                                                     408+ÁFA  Ft /nap 

2./ a.)  Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén, ha az  igénybe vev  személy rendszeres haviő  
jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 200%-a fölött van:    

                         304+ÁFA  Ft /nap

     b.)  Lakáson történő étkeztetés esetén, ha az  igénybe vev  személy rendszeres haviő  
jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200% a fölött van:

                         448+ÁFA Ft  /nap

3./ a) Helyszínen fogyasztás, elvitel esetén diétás étkezés                    400+ÁFA Ft  /nap
     b) Lakáson történő étkeztetés esetén diétás étkezés         544+ÁFA Ft  /nap

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

Napi nyersanyag norma 1200.-Ft/ nap: Reggeli : 200.- Ft / nap 
Ebéd : 700.- Ft / nap
Vacsora : 300.- Ft / nap

III. Tanyagondnoki szolgálat: Térítésmentes

IV.  Pszichiátriai betegek közösségi ellátása: Térítésmentes

V. Házi segítségnyújtás:

- a  szolgáltatást  igénybe  vev  személy  rendszeres  havi  jövedelmeő  a  nyugdíjminimum 
150%-át nem haladja meg a gondozási óradíj:     

                                                                   200.-Ft/óra

- a szolgáltatást igénybe vev  személy rendszeres havi jövedelmeő  nyugdíjminimum 150%-
át meghaladja a Gondozási óradíj:                                                                       250.-Ft/óra

VI. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja (készülékenként):       10.- Ft/ nap
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         300.- Ft/ hó

VII. Idősek nappali ellátása: 

Napközbeni tartózkodást igénybevevőkre, étkezés igénybevétele nélkül: Térítésmentes

VIII. Szenvedélybetegek nappali ellátása (térítési díj ÁFA mentes):

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

XI. Pszichiátriai betegek nappali ellátása intézményi térítési díja:     (térítési díj ÁFA mentes):

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

A térítési díjakat 2011. március 10. napi hatállyal kell alkalmazni.

8. napirendi pont megtárgyalása
8./ Tájékoztató az Újfehértour Kft. tevékenységéről
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 3-46/2011.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
A Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette a tájékoztatót. Ennek a 
jelentősége annyi, hogy több képviselő-társam igazából közelebbről nem ismerte a társaság 
tevékenységét,  ezért  kértem,  hogy  legyen  egy  tájékoztató  azon  túl,  hogy  mivel  egy 
egyszemélyes társaságról lévén szó, a tavalyi beszámoló kapcsán majd részletesen is át tudjuk 
beszélni a társaság tevékenységét. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés? Ha nincs a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?

A képviselő-testület a tájékoztatót 10 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. 

9. napirendi pont megtárgyalása
9./ Előterjesztés az Újfehértour Kft. 2011. évi árbevételi és költségtervéről
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 3-41/2011.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
A Pénzügyi  Bizottság  4 egyhangú igen szavazattal  elfogadásra  javasolja.  Ennek a mérleg 
szerinti lényege, hogy 2010.-ben 65.722 ezer forint volt a társaság árbevétele és a várható 
adózás előtti eredménye kb. 1.300 ezer forint lesz. A 2011-es költségvetés bevételei 70.086 
ezer forintra vannak tervezve és egy nulla körüli adózás előtti eredménnyel számol 36 ezer 
forintos  nagyságrenddel.  A  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e  kérdés,  észrevétel, 
vélemény? 

Tóth János
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A tanulói  bérlettel  kapcsolatosan,  ősszel  volt  egy szervezés.  Sikerült-e  minden  tanulóhoz 
eljuttatni ezt az igényt, hogy megvásárolják? 

Nagy Sándor
A helyi  rendelet  szerint  akik  jogosultak,  tanuló-  illetve  nyugdíjas  bérletre  és  ezt  írásban 
igényelték, minden egyes igényt kielégítettünk. Eddig a tanulói és nyugdíjas bérletre fordított 
összeg megközelíti a 15 millió forintot. Miért kell támogatni a tömegközlekedési társaságot? 
Ez a  lakossági  fórumon is  téma volt-  a  tanuló és nyugdíjas bérlet  támogatása azt  jelenti, 
hogyha az önkormányzat  egy forintot ad egy ilyen tevékenységhez,  az állam két forinttal 
egészíti ki. És gyakorlatilag ha azt mondom, hogy csak az árkiegészítés a 70 millió forintból 
majdnem  30  millió  forintos  nagyságrend,  akkor  érthető,  hogy  miért  kell  támogatni  ezt. 
Egyébként  közszolgáltatási  szerződése  van  az  önkormányzatnak  a  Társasággal,  tehát  az 
önkormányzat a megrendelője a feladatnak Van-e még egyéb?

Gyermánné Szabó Katalin
Látom, hogy elég nehéz szervezni, hogy minél többen utazzanak, még ha a bérleteket 
„ ingyen is kapják”. De azt azért lehet látni, hogy elég kevesen utaznak a buszokon. Ez a 
helyzet. Viszont üdvözlöm a Kft. részéről azt a kezdeményezést, hogy akár külföldi utakat is 
szerveznek és úgy tudom, hogy elég jelentős számban is jelentkeznek erre az utakra. Azért 
örültem,  amikor  olvastam  ezekről  az  újságban,  mert  más  társaságok  is  korábban 
kezdeményeztek ilyen utazásokat és igénybe vették az újfehértóiak nagy számmal. Itt helyben 
bevételnövelő a Kft- részére- ezt üdvözlom. Talán, ha a benzinárak ilyen magasak lesznek, 
akkor a tömegközlekedést jobban igénybe fogják venni és még jobban ki lesz használva- tehát 
szükség van rá, főként akik munkába járnak és műszakba mennek- 

Nagy Sándor
Ha egyéb  nincs  a  napirendi  pont  vitáját  lezárom.  December  hónap  folyamán  pontosan  a 
költségtakarékosság  jegyében  áttekintettük  a  Társaságnak,  illetve  az  önkormányzat  összes 
gépjárműállományának a dízelolaj beszerzését. Ennek megfelelően január 1-jétől szolgáltatót 
váltottunk  ebből  a  szempontból,  ennek  hatására  a  mindenkori  újfehértói  MOL 
Töltőállomásától 12 Ft-tal olcsóbban tankolnak ezek a gépjárművek és ezen felül a Társaság a 
rendeletmódosítás  kapcsán  még  6  Ft-jövedéki  adó  visszaigénylésre  válik  jogosulttá. 
Természetesen  a  nagykérdőjel  az  ott  van  benne,  ha  igaz  amit  délután  láttam valamelyik 
elektronikus sajtófelületen,  hogy1-2 héten belül elérjük a 400 Ft-ot a Közel-keleti  helyzet 
miatt, akkor nyilván újra kell gondolni a tevékenységét a Társaságnak. Hiszen ez egy 50-60-
Ft-os gázolaj emelkedést is jelenthetne. De bízom benne, hogy ez nem fog bekövetkezni. Ki 
az, aki a határozati javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  10  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadta  és  az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

36/2011. (II. 24.) számú

határozata

az ÚJFEHÉRTOUR Kft 2011. évi árbevételi és költségtervének elfogadásáról
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A KÉPVISELŐ- TESTÜLET

Az ÚJFEHÉRTOUR Kft 2011. évi árbevételi és költségtervét az ügyvezetés által előterjesztett 
tartalommal elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

10. napirendi pont megtárgyalása
10./ Előterjesztés az Újfehértour Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének módosításáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      (Száma: 3-45/2011.)
      Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
A napirendet  az  Ügyrendi  Bizottság  tárgyalta,  3  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadásra 
javasolta. Csupán arról van szó, hogy február 14-én hagyat jóvá a Felügyelő Bizottság az 
ügyrendjét, és átvezetésre kerültek a Felügyelő Bizottsági tagok. Más jellegű változatás nincs 
benne.  Mindannyian  tiszteletdíj  nélkül  látják  el  a  feladataikat.  Van-e  kérdés,  észrevétel, 
vélemény?  Ha  nincs  a  napirendi  pont  vitáját  lezárom.  Ki  az,  aki  a  határozati  javaslatot 
elfogadja? 

A képviselő-testület a határozat-tervezetet 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

37/2011. (II. 24.) számú

határozata

Az Ujfehértour Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének módosításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

a  gazdasági  társaságokról  szóló  2006.  évi  IV.  törvény  34.  §.  (4) bekezdése  alapján,  az 
Ujfehértour Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága ügyrendjének 
módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja.

1./  Az  Ujfehértour  Közlekedési  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  Felügyelő  Bizottsága 
ügyrendjének melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Felügyelő Bizottság tagjainak neve és lakcíme: 

Kolozsi Sándorné  4244. Újfehértó, Árvácska u. 14.
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Puskás László 4244. Újfehértó, Deák Ferenc u. 22.
Ifj. Szabó Miklós 4244. Újfehértó, Farkasnyári u. 177.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

11. napirendi pont megtárgyalása
11./ Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói 
      Szociális Szolgáltató Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
      okiratáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      (Száma: 3-55/2011.)
      Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Tamás Lászlóné bejeleni érintettségét. 

Nagy Sándor
A napirendet  az  Ügyrendi  Bizottság  tárgyalta,  3  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadásra 
javasolta  azzal,  hogy  miután  2011.  január  1-jétől  megváltozott  a  szociális  étkeztetés 
elnevezése, tehát a rendelet szövegében, ahol szociális étkeztetés szó van, ott a szociális szó 
kerüljön átvezetésre. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha 
nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja? 

A  képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  9  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

38/2011. (II. 24.) számú

határozata

A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális 
Szolgáltató Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában 
működő   Dél-Nyírségi  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi  Társulás  Újfehértói  Szociális 
Szolgáltató Központ módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 
melléklete szerint megismerte és  annak tartalmával egyetért.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

      
Melléklet a 38/2011. (II. 24.) számú határozathoz

31



Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
Újfehértói Szociális  Szolgáltató Központ

Alapító Okirata
(módosításokkal egységes szerkezetben)

1./  Az  intézmény  neve:  Dél-Nyírségi  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi  Társulás 
Újfehértói Szociális  Szolgáltató Központ
Az intézmény rövidített neve: Újfehértó SZOSZOK

2./ Az intézmény székhelye, telephelyei:
2.1/ Az intézmény székhelye: 4244. Újfehértó, Kodály Zoltán u. 39. (ellátott szociális 
feladat: étkeztetés, házi segítségnyújtás: ellátható személyek száma: 54 fő, időskorúak 
gondozóháza- férőhely száma: 17 fő, tanyagondnoki szolgáltatás)

2.2./ Az intézmény telephelyei: 
a./   4244.  Újfehértó,  Mártírok  u.  6.  (ellátott  szociális  feladat:  szenvedélybetegek 

nappali  ellátása-férőhely száma: 40 fő,  pszichiátriai  betegek közösségi  alapellátása, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: kihelyezhető készülékek száma: 47)  

b./  4244 Újfehértó, Eötvös u. 26 ( ellátott szociális ellátás: idősek nappali ellátása- 
férőhely száma: 60 fő, pszichiátriai betegek nappali ellátása: férőhely száma 25 fő.)

3./  Az  intézmény  alapító,  irányító,  felügyeleti  szerve:  Dél-Nyírségi  Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás, irányító szerve a Társulási Tanács
4320 Nagykálló, Somogyi Béla u. 5-7.

4./ Alapítás időpontja: 2007. július 01. jogutódlással

5./ Létrehozásáról  rendelkező  határozat:  A  Dél-Nyírségi  Többcélú  Önkormányzati 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 56/2007.  (V.25.) számú határozata

6./  Jogszabályban  meghatározott  közfeladata:  A  szociális  igazgatásról  és  szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III.  törvény (Sztv.) alapján a személyes gondoskodás keretébe 
tartozó, az Sztv. 57. §. (1) bekezdésének a)-h, j) pontjai szerinti szociális alapellátási formák 
közül a 60 § (1) bekezdése szerinti falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, a 62 § (1) 
bekezdése szerinti étkeztetés, a 63 § (1) bekezdése szerinti házi segítségnyújtás,  65. §-ának 
(1)  bekezdése  szerinti  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás,  65/A  §-a  szerinti  közösségi 
ellátások,  65/F  §-a  szerinti  nappali  ellátás,   valamint  Sztv.82§-a   szerinti  időskorúak 
gondozóházának fenntartása. 

7./ Az intézmény működési területe:
- Újfehértó Város közigazgatási területe

(ellátott  szociális  feladat:  az  időskorúak  gondozóháza,  nappali  ellátás,  étkeztetés,  házi 
segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)

- Dél-Nyírségi  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi  Társulás  társult  településeinek 
közigazgatási területe

(ellátott  szociális  feladat:  közösségi  ellátások:  pszichiátriai  betegek közösségi  alapellátása, 
nappali ellátás: szenvedélybetegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása.)
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8./ Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre, típusa:
Az  intézmény  jogi  személy.  Az  intézmény  önállóan  működő  és  gazdálkodó,  az 
előirányzatok felett  rendelkezési  jogosultság szempontjából  teljes  jogkörrel  rendelkező 
költségvetési szerv. 

Az  intézmény  alaptevékenységét  a  Dél-Nyírségi  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi 
Társulás Társulási  Tanácsa által  megállapított  költségvetésből látja el,  mely a  Társulás 
költségvetésének részét képezi.

9./ Az intézmény jogelődje:
Név: Újfehértó Város Önkormányzata Szociális Szolgáltató Központ
Székhelye: 4244 Újfehértó, Kodály Zoltán u. 39.
Alapító: Újfehértó Város Önkormányzata
Alapítás éve: 1998

10./ Az intézmény alaptevékenységei, szakfeladatai:
Az intézmény –  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III. 
törvény valamint végrehajtási rendeleteiben szabályozott – alaptevékenysége:

a./ Étkeztetés 
b./ Házi segítségnyújtás 
c./ Tanyagondnoki szolgáltatás 
d. /Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
e./  Közösségi ellátások (pszichiátriai betegek közösségi alapellátása)
f./ Nappali ellátás (Idősek Klubja,  Szenvedélybetegek nappali ellátása, 
pszichiátriai betegek nappali ellátása)
g./ Idősek átmeneti elhelyezése.(Időskorúak Gondozóháza)

Szakágazat száma: 873000 Idősek fogyatékosok bentlakásos ellátása
TEÁOR: 8730

Szakfeladat megnevezése: Szakfeladat száma:
Időskorúak átmeneti ellátása 873012
Házi segítségnyújtás 889922
Szociális étkeztetés 889921
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 889928
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 889923
Közösségi szolgáltatások 889926
Idősek nappali ellátása 881011
Pszichiátriai betegek nappali ellátása 889911
Szenvedélybetegek nappali ellátása 889912
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 841901
Közcélú foglalkoztatás 890441

11./ A feladat ellátását szolgáló vagyon:
11.1/ Az  intézmény   üzemeltetésében  lévő  ingatlanok  -  a  Dél-Nyírségi  Többcélú 
Önkormányzati  Kistérségi  Társulás  és  Újfehértó  Város  Önkormányzata  között  2007. 
V.25. napján létrejött feladatellátási és finanszírozási megállapodás alapján -:

a.)   Újfehértó  Belterület,  233  helyrajzi  szám  alatt  található  3116  m2  területű  , 
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Újfehértó, Kodály Z. u. 39. szám alatti Újfehértó Város önkormányzata tulajdonában 
lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan.
b.)  Újfehértó  Belterület,  75.  helyrajzi  szám alatt  található  1068 m2 területű  4244. 
Újfehértó,  Mártirok  u.  6.  szám alatti  Újfehértó  Város  önkormányzata  tulajdonában 
lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan leltár szerint átadott része.
c.) Újfehértó Belterület,  138 helyrajzi szám alatt található  1403 m2 területű 4244. 
Újfehértó, Eötvös u. 26. szám alatti Újfehértó Város önkormányzata tulajdonában lévő 
korlátozottan forgalomképes ingatlan.

11.2/ Leltár szerinti ingó vagyon: érték szerinti és mennyiségi nyilvántartások alapján.

12./ Üzemeltetésbe adott vagyon feletti rendelkezési jog:

A jelen alapító okirat 11. pontjában meghatározott ingó- és ingatlan vagyon használatára a 
rendes  gazdálkodás  szabályainak  figyelembe  vételével  jogosult  az  intézmény,  az 
államháztartásról  szóló  1992.  XXXVIII.  törvényben,  valamint  annak  végrehajtási 
rendeleteiben foglaltaknak megfelelően. 

13./ Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 

Az intézményt  egyszemélyi  felelős  vezeti,  akit  a  Társulási  Tanács-nyilvános  pályázat 
útján- meghatározott időtartamra bíz meg. A vezető feletti munkáltatói jogkört, vezetői 
megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, 
fegyelmi  eljárás  megindítása,  a  fegyelmi  büntetés  kiszabása  tekintetében  a  Társulási 
Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja.

14./ Az intézmény képviseletére jogosult: intézményvezető

15./ Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:

Az intézmény munkavállalóira a közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992. évi XXXIII. 
Törvény,  illetve  a  Munka  Törvénykönyvéről szóló  1992.  évi  XXII.  Törvény előírásai 
vonatkoznak.

Jelen  Alapító  Okiratot  a  Dél-Nyírségi  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi  Társulás 
Társulási Tanácsa a …………. számú határozatával, …………... hatállyal hagyta jóvá.

Nagykálló, 

     elnök

12. napirendi pont megtárgyalása
12./ Előterjesztés tag delegálásáról az INNOHÍD Zrt. Felügyelő Bizottságába
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      (Száma: 3-47/2011.)
      Előadó  :   Nagy Sándor polgármester
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Nagy Sándor
Bejelentem érintettségemet. Ahogyan az első napirendi pont keretében is elmondtam, közben 
megtörtént  az  INNOHÍD  Zrt.-nek  a  Közgyűlése,  ennek  megfelelően  az  alapszabályt  úgy 
módosította,  hogy  Felügyelő  Bizottsági  tagokat  2011.  II.  25.-től   2015.  III.  31.  napjáig 
delegálhatnak az önkormányzatok. A lényege, hogy 5 alapító önkormányzat, illetve Szolnok 
Megye ad összességében 6 felügyelő bizottsági tagot és ezen kívül a többségi tulajdonos ad 3 
tagot a felügyelő Bizottságba. Az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra 
javasolja rt. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki 
az, aki az írásos határozat-tervezet „B” alternatíváját elfogadja? 

A  képviselő-testület  a  határozat-tervezetet  8  igen  szavazattal,  1  ellenszavazattal,  1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

39/2011. (II. 24.) számú

határozata

Tag delegálásáról az INNOHÍD Zrt. Felügyelő Bizottságába

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

az INNOHÍD Zrt. Felügyelő Bizottságába  2011. február 25. napjától 2015. március 31. 
napjáig  a  város  mindenkori  polgármesterét   -  2011.  február  25.  napjától  a  következő 
polgármesterek  és  önkormányzati  képviselők  választásának  napjáig  Nagy  Sándort  (an: 
Kotráncz Anna, lakcíme: 4244. Újfehértó, Eötvös József u. 8.) - delegálja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

13. napirendi pont megtárgyalása
13./ Előterjesztés „Újfehértó, gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem” című 
      általános egyszerű közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      (Száma: 3-43/2011.)
      Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
A  Bíráló  Bizottság  tárgyalta,  a  kiosztott  határozat-tervezetet  egyhangúlag  támogatja 
elfogadásra. A határozat-tervezet lényege, hogy a beérkezett pályázat közül a Soma-Föld Kft 
és  a  Nev-Út  Kft  ajánlatát  érvénytelenné  nyilvánítja-  hiánypótlási  kötelezettségüknek  nem 
tettek eleget. A Magyar Aszfalt Kft. a Colas, az Agrogépszolg, a Közmű Generál, a D-Profil 
Kft és a Czimre és Társa Kft ajánlattevők ajánlatait érvényessé nyilvánítja. Az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot tevő Magyar Aszfalt Kft.-t hirdeti ki nyertesként. A napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?
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Szilágyi Péter 
Miért a Magyar Aszfalt került ki győztesként, hiszen az Ő ajánlata nem a legolcsóbb. Én látok 
nála olcsóbbat a Közmű Generál jóval olcsóbb ajánlatot tett és a jótállási időt 60 hónapban 
jelölte  meg.  Nem olyan  nagy  különbség  van  a  60  és  67  hónap  között,  illetve  a  vállalt 
késedelmi kötbér pedig 1.200 ezer forint/nap. Én azt gondolom, hogy ez is elegendő lenne, 
hiszen Újfehértó képviselő-testületére korábban az volt jellemző, hogy a kötbért nem szedte 
be- lásd: Széchenyi út. És akkor ilyen értelemben nem gondolom, hogy a Magyar Aszfaltot 
kellene kihirdetni nyertesként 7.400 ezer forintot fizetne kötbért. 

Nagy Sándor
Tájékoztatom Tisztelt Képviselő-társamat, hogy korábban az ajánlati felhívást a képviselő-
testület  hagyta  jóvá,  amelyben  3  szempont  volt  meghatározva.  Az  egyik,  legsúlyosabb 
szempont az az ajánlati ár volt és a másik két szempont maga a  jótállás idő tartama, valamint 
a  vállalt  kötbér  napi  mértéke,  ami  egyébként  a  kiírás  szerint  úgy  szólt,  hogy  jótállás 
időtartama minimum 36 hónapban került meghatározásra, késedelmi kötbér esetén, napi 200 
ezer  forint  volt.  A súlyozást  is  a  képviselő-testület  hagyta  jóvá  olyan formában,  hogy az 
ajánlati ár- ha 100 egységnek vesszük az ajánlatot, akkor az ajánlati ár ebből 90 egység, és 5-5 
egységgel a másik két szempont. Tehát jelen pillanatban ettől eltárni nem tud a képviselő-
testület, hiszen a pontozás alapján 960,5 pontja van a Magyar Aszfaltnak és a Közmű Generál 
esetében 949,5 pont amit kapott. 

Leveleki József
Szilágyi képviselő-társammal egyetértek, megerősítve, hogy a gyakorlat azt mutatta, hogy az 
elmúlt időszakban nem tartottunk igényt kötbérre. Tehát ezt így súlyozni, igen, ez hiba volt, 
hogy ez így került bele.  

Szilágyi Péter
Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy az a kötbér, ami itt lebeg előttetek, az csak virtuális 
pénz.  Itt  arról  van  szó,  hogy a Magyar  Aszfaltnak  van a  legmagasabb ajánlata.  Van tőle 
olcsóbb árajánlat, nekünk kevesebb pénzt kellene kifizetni, az pedig, hogy mennyi kötbért fog 
kifizetni, az csak virtuális, mert azt vagy fogja, vagy nem. Ha nem csúszik, akkor egyértelmű, 
hogy nem fogja. Nekünk nem a virtuális pénzre kell rávetődni, hanem arra, hogy mennyit 
tudunk megtakarítani. 

Nagy Sándor
Felhívom a képviselő-társam figyelmét arra, hogy ha az előterjesztésben felsorolt összegeket 
össze tetszik hasonlítani, akkor négy magasabb ajánlat van a Magyar Aszfalt ajánlatánál és 5. 
ajánlat csökkenő sorrendben a Magyar Aszfalt ajánlata. Vagy elfogadja a képviselő-testület a 
pontozás alján kijött ajánlatot, vagy meghiusítja 5. alkalommal és nem hirdet eredményt. 

Anducska Tibor
Jár-e még ezen kívül hátránnyal ezen felül a településnek-esetlegesen önerő tekintetében. 

Nagy Sándor 
Igen. Ez összességében egy 25-29 millió forintos önerőt fog takarni. 

Anducska Tibor
Mennyi volt betervezve?
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Nagy Sándor
19 millió volt betervezve a költségvetésbe. 

Puskás László
Miért nem hirdetünk második helyezetett? Ha valaki az első helyezettel nem kerül megkötésre 
valamilyen oknál fogva, akkor érvénytelen az eljárásunk? 

Nagy Sándor
Nincs akadálya, hogy hirdessünk másodikat, a második legjobb ajánlattevő a Közmű Generál 
Kft.  81.854.318  .Ft-tal.  Akkor  ezt  módosítóként  kezelem,  és  előterjesztőként  befogadom, 
hogy hirdessünk második legjobb ajánlattevőt, hiszen itt érvényes az ajánlata. 

Anducska Tibor
Mi van abban az esetben, ha a második ajánlattevő visszalép elfogadásától?

Nagy Sándor
Ha egyikkel sem tudunk szerződést kötni, akkor új közbeszerzési eljárás kiírására kerül sor.

Anducska Tibor
Ebben  az  esetben,  ha  a  testület  megszavazza  a  másik  jelöltet,  és  Ő  nem  fogadja  el  a 
megbízást, akkor ki lesz a nyertes. 

Nagy Sándor
Nincs nyertes akkor.  Sorrendben nincs más lehetősége a  testületnek.  Arra van lehetősége, 
hogy  első,  második,  akár  harmadikat  sorrendbe  állíthatja,  de  csak  a  korábban  általa 
megállapított szabályok szerint hirdetheti ki az eredményt. Ezt nagyon jól tudod. Vagy pedig 
azt  mondja,  hogy nem hirdet  eredményt-  gyakorlatilag  tavaly nyár  óta  birkózunk ezzel  a 
kerékpárúttal.  Nem akarok most  ennek az  előtörténetébe  belemenni.  Sajnos  most  már  ott 
tartunk, hogy ha most már nem indul el tavasszal ez a munka, akkor az erre a célra nyert 
támogatást vissza kell adni és akkor nem fog megvalósulni. Április, vagy május a legkésőbbi 
kezdési határidő. 

Anducska Tibor
Újfehértón nem volt erre alkalmas cég, aki erre jelentkezhetett volna? 

Nagy Sándor
Van  egy  közbeszerzési  eljárásról  szóló  törvény,  ez  a  törvény  szabályozza,  hogy  milyen 
formában  kell  az  önkormányzatnak  adott  fejlesztések  megvalósítását  megcsinálni.  A 
közbeszerzési szabályzat szerint ez egy nyílt közbeszerzési eljárás volt. Látszott is rajta, hogy 
egy ekkora volumenű munkára nem ez a jellemző, hogy 6-8 cég jelentkezik. Mindenki tudta, 
aki élt és mozgott. Az egy nagy kérdés, hogy jelen pillanatban Újfehértón van-e olyan cég, aki 
a közbeszerzési törvény szerint szabott szigorú feltételeknek megfelel. Az alól senki nem tud 
neki  felmentést  adni,  hogy  nem  lehet  sorban  állása-  ez  nem  olyan  ajánlatkérés  volt.  A 
nagyságrend miatt kötelező közbeszerzés. Még az előző képviselő-testület is kiírta. Akkor is 
magasnak  találtuk  az  összegeket,  akkor  egy  tárgyalásos  eljárásba  mentünk  bele,  hogy 
próbáljuk  meg  csökkenteni  a  tételeket,  akkor  kiderült,  hogy egy abszolút  –  nem teljesen 
hibás-  de  sok  részletében  ajánlati  tenderdokumentáció  volt  a  tervek  pontatlansága  miatt. 
Akkor döntött még a előző képviselő-testület, hogy visszavonja és nem hirdetett eredményt. A 
tervezővel  átdolgoztattuk a  tervet.  Azt tudni  kell,  hogy egy bizonyos szakasza érinti  az  a 
bizonyos 300 milliós csapadékvizes programnak egy részét a szoborkert környékén. Ott volt 
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benne kettősség, ezeket kiszedettem a tervről és úgy került mos kiírásra a csökkentett műszaki 
tartalommal.  

Kukucska Jánosné
Mi az a kettősség, ami ki lett szedve? 

Nagy Sándor
Mind a  két  tervben  szerepelt  a  csapadékvíz  elvezetés.  Csak a  csapadékvizes  pályázatban 
maradt  benne.  Van  kétszáz-valahány  méter  közös  szakasz,  ahol  ugyanaz  a  csapadékvíz-
elvezető rendszer viszi el a kerékpárútnak a csapadékvizét, mint maga a csapadékvíz-elvezető 
rendszer, ami egyébként a többi helyről szedi össze a csapadékot.

Kukucska Jánosné
Mielőtt megszavazzátok- volna egy olyan javaslatom, csináljatok egy lakossági fórumot, hogy 
a kerékpár út kell-e, vagy összességében csapadékvíz elvezető. Mert szerintem a csapadékvíz 
elvezetés  sokkal  fontosabb  volna,  mert  szerintem  az  embereknek  ha  ázik  a  háza,  nem 
feltétlenül  kell  a  bicikli  út.  Arról  nem  beszélve,  hogy  a  bicikli  utat  mindenképpen 
szavaztassátok meg a mályváskertiekkel, mert Őket érinti. Ne legyen egy olyan döntés a fejük 
fölött,  hogy Ők  meg  sincsenek  kérdezve.  Én  ezt  a  lakossági  fórumon  is  fölvetettem-  az 
embereknek háza semmiképpen nem úszhat el, hiszen az a vagyona, amit Ti most keményen 
adóztatni fogtok. Tehát ez kettősség, és nem értek vele egyet. A másik, nem ismertem, hogy ki 
csinálta a Széchenyi utat, de ott nagyon sok panasz van arra a munkára. Szeretném megtudni, 
hogy meddig van annak szavatossági igény bejelentési lehetőség? 

Nagy Sándor
A Széchenyi útnál 1 éves az általános garanciális idő. 

Kukucska Jánosné
Nem tudom, hogy a Jegyző Úr beadta-e a szavatossági igényének a kérvényét? 

Nagy Sándor
Ez nem úgy működik. Miután ez is állami támogatással valósult meg kötelező szavatossági 
bejárás  van, általában 364-65. napra tűzi  ki  a felelős  műszaki  vezető ezeket a garanciális 
bejárásokat. Hiszen azért húzza addig, hogy azok a hibák amik ki akarnak jönni, azok jöjjenek 
ki.  Ez  nincs  elfelejtve,  meg  kell  csinálni.  De  bizonyos,  hogy  vagy  bankgarancia,  vagy 
készpénz formájában jóteljesítési garanciát kell letenni és ha Ő most a szavatosság kapcsán 
nem javítja ki amiket a műszaki ellenőr meg fog állapítani közösen a bejárás kapcsán, akkor 
Tőle  a  bankgaranciát  válthatja  be  a  megrendelő.  A határidő  még  nem járt  le.  Szeretném 
tisztázni, hogy ebből a kerékpár út pénzből nem lehet csapadékvizet építeni. A csapadékvíz, 
az egy külön pályázat keretében lett megnyerve, az néhány pontra összpontosít, egyrészt itt a 
volt ficfásnál. Ezt tavaly nyerte meg az önkormányzat, még az előző képviselő-testület kötötte 
meg  a  kiviteli  szerződést,  ugyanilyen  közbeszerzési  eljárás  keretében  erre  a  munkára.  A 
vállalás szerint is  tavasszal indul a munka. Azt nem akarom minősíteni,  hogy szeptember 
közepén nagy dérrel-dúrral  a  munkaterület  átadás  megtörtént,  nyilván  ennek volt  egy kis 
egyéb jellegű filingje, de jelen pillanatban egyetlen fillér nincs kifizetve belőle. Nem akarok 
belemenni a kifizetésbe, mert az egy másik történet.  De még egyszer mondom, két külön 
projekt. Ez  kerékpár út, egyébként a Százados úttól a Határ útig folyik. 

Tóth János
Nagyon megköszönöm, hogy a Mályváskert  érdekét  ennyire  más is  képviseli.  Bár  furcsa, 
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hogy amikor a központ épült,  amikor a központi  park épült,  amikor a Rió-ház előtti  park 
épült, hadd ne mondjam, hogy huszonhány- millióból, akkor senki nem háborodott fel. Azt 
tisztázzuk már, hogy  a kerékpár út alatt csapadékvíz-elvezetés épül. Nagyon megkérem, hogy 
akik átérzik a  Mályváskert  belvizes problémáját,  az  karácsony este  jöjjön és  vigyázzon a 
szivattyúra,  hordasson földet,  menjen ki a kanálishoz,  segítsen az embereken, ajánljon fel 
pénzt a Tűzoltóknak. De szó volt a tiszteletdíjból is.  Tisztelt Jelen lévők, én olyan „marha” 
vagyok,  hogy támogatom a  polgárőröket,  a  Tűzoltókat-  a  tiszteletdíjaból.  A Mályváskerti 
emberek igen, akarnak kerékpárutat, mert ezek alatt már csapadékvíz-elvezető is épül. 

Szilágyi Péter
Szeretném  megköszönni  Tóth  képviselő-társamnak,  hogy  így  „  meglakkozta  a  saját 
nimbuszát”, egyébként nem is tudtam ezekről a dolgokról!

Nagy István
A kerékpár  útra  visszatérve,  jellemző  erre  az  országra,  hogy  általában  akkor  kezdenek 
valamihez, amikor már egy út elkészült. Figyelmébe ajánlom mindenkinek, hogy elkészül a 
kerékpár  út,  utána  szó  van róla,  hogy csatornázásra  fog  sor  kerülni.  Azt  hallottam,  hogy 
tavasszal mindenképpen el akarják kezdeni a kerékpár utat, ha utána elindul a csatornázás, 
akkor ott nagy gépek fognak mozogni, erre számolni kell, megrongálhatják a kerékpárutat. 
Gondolom, hogy a sorrendet kellene tartani, hogy a kerékpár út csússzon. 

Nagy Sándor
Azt kell hamarabb megcsinálni, amiben a pályázat nyert. Abban én biztos vagyok, hogy a 
szennyvízhálózat  építés  miatt  nem  fog  sérülni  a  kerékpár  út.  Három  dolgot  kellett 
összehangolni  ennek  a  szakasznak  a  kapcsán.  Tavasszal,  vagy a  nyár  folyamán  a  NIF,  a 
Nemzeti  Infrastruktúra  Fejlesztő  Zrt.  100  %-os  állami  támogatással  a  Magyar  Közúttal 
közösen a  49-12-es  teljes  szakaszában  teljes  útburkolat  felújítást  fog  elvégezni,  bizonyos 
pontokon  útszélesítéssel.  Tehát  ezek  is  egyeztetve  lettek,  hiszen  itt  volt  a  Közútkezelő 
képviselője, amikor a terveket leegyeztettük. Tudnak most már egymásról a fejlesztések és 
nyilván  azért is kellett az előző körön visszavonni, hogy ne maradjon nyitott kérdés, hogy 
most akkor hol megy a csapadék, hol megy a szennyvíz,  a Közút az útszélesítés kapcsán 
mennyire  fogja  megközelíteni  a  kerékpár  utat  stb..  A szennyvíznél  át  fogják  fúrni  alatta, 
hiszen  a  Közútkezelő  sem  fog  hozzájárulni,  hogy  a  Debreceni  úton  keresztbe  felvágják 
minden bekötésnél az utat. 

Leveleki József
Segítséget  szeretnék  kérni,  akik  régebben  látják  Újfehértó  eseményeit,  tudnak-e  nekem 
segíteni  abban,  hogy ez  a  most  kihirdetni  tervezett  Magyar  Aszfalt  végzett-e  beruházást 
Újfehértón korábban?

Nagy Sándor
Azt tudom, hogy a csapadékvíz szerződés az a Magyar Aszfalttal van, azt Ők nyerték. Az én 
korábbi időszakom alatt nem végzett munkát ez a cég.  

Anducska Tibor
Van-e arra lehetőség, hogy nem a Magyar Aszfaltot hirdesse ki a testület nyertesként?

Nagy Sándor
Arra  van  lehetőség,  hogy  hiúsítsa  meg  a  közbeszerzést.  Hisz  az  első  „mezítlábas” 
Közbeszerzési  Bíróság  meg  fogja  büntetni  az  önkormányzatot.  Hiszen  szabályszerű 
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közbeszerzési eljárásnál az általunk szabott feltételeken túl – és csak még egy dolgot, addig, 
amíg a korábbi időszakban megengedte a közbeszerzés azt, hogy egyetlen szempont alapján 
döntsön a testület és jelesül azt mondja, hogy csak az ár, addig most az őszi változtatások után 
ez a lehetőség megszűnt, minimum három feltételt kell szabni, hogy összességében lehessen 
legjobb ajánlattevőt hirdetni. 

Anducska Tibor
A Magyar Aszfalt után mennyivel következik árban a következő – ha a kötbért nem vesszük 
figyelembe? 

Nagy Sándor
Ha csak az ajánlati árat nézzük, 4 millió párszázezer forint.

Anducska Tibor
A 4  millió  párszázezer  forint  nem éri  meg  az  önkormányzatnak,  hogyha  kihirdetné  még 
egyszer a közbeszerzést? És ne lehessen elvinni egy ilyen beruházást 4,5 millióval többért. 

Nagy Sándor
Nem vagyok benne biztos, hogy a megkötött támogatási szerződés szerint beletér még egy 
közbeszerzési  eljárás.  Azt  hiszem, hogy június  30.  a  határidő,  tehát  a  projekt  elszámolás. 
Miután szabályos közbeszerzési eljárás van a határnapokat tartani kell. Sajnos a közbeszerzési 
döntőbizottság, ha szabálytalanságot talál az önkormányzat esetében, nem egymillió forinttal 
kezdi  a  büntetést.  Az  előző  képviselő-testület  döntését  tízmillió  forintos  nagyságrendű 
büntetéssel sújtotta. 

Anducska Tibor
Tehát a javaslatom szabálytalanságot mutat?

Nagy Sándor
Igen, az a része, hogy a másodikat hirdessük ki elsőként. 

Anducska Tibor
Nem  arra  gondoltam,  hanem  hogy  visszahozzuk  a  közbeszerzést,  mert  lenne  4,5  millió 
nyereség. 

Nagy Sándor
Tehát azt mondja Tibor,  hogy van a második legjobb ajánlattevő, ha csak az árat  vesszük 
figyelembe, - nem tudni, hogy a következő körön mennyi lesz? Hiszen még egyszer mondom, 
hogy három szempontot ki kell írni. Azt nem mi találtuk ki. A testület szabta meg 90 %-ban - 
az árat határozta meg a 100 egységből és csak 2 X 5 % az egyéb. Ez a képviselő-testület  
döntése.  A  következő  a  javaslatom.  Egyeztetve  közbeszerzési  szakértőkkel,  arra  lenne 
lehetősége a Tisztelt  képviselő-testületnek, hogy átfordítsa ezt a közbeszerzési  eljárást egy 
tárgyalási  eljárásra,  aminek nyilván meg vannak a szabályai.  A szabály lényege az,  hogy 
abban az esetben mind a 8 ajánlattevőt meg kell hívni az önkormányzatnak és mind a nyolc 
ajánlattevővel az ajánlatáról lehet tárgyalni. Két-három körben lehetőséget adni, nekik, hogy a 
megajánlott ár vonatkozásában módosítsák a korábbi javaslatukat. Tehát én azt javasolom, 
hogy ne az írásos határozatról szavazzunk, hanem abban döntsön a képviselő-testület, hogy 
átfordítja tárgyalásos közbeszerzési eljárásra ezt a közbeszerzési eljárást. Ezzel kapcsolatban 
van-e  kérdése  valakinek?  Ha  nincs  a  napirendi  pont  vitáját  lezárom.  Tehát  akkor  arról 
döntünk,  hogy a 8 ajánlattevőt  tárgyalásos eljárásban behívja  tárgyalni,  ezt  pontosan meg 
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fogjuk fogalmazni a korábbi tárgyalásos eljárásnak megfelelő határozati formára. Ki az, aki 
ezt a határozati javaslatot elfogadja?

A képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  10  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadta  és  az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

40/2011. (II. 24.) számú

határozata

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

nyilvánításáról és új, hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás megindításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ az „Újfehértó, gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem” tárgyú Kbt. VI. fejezete szerinti 
általános,  egyszerű  közbeszerzési  eljárás  során  megállapítja,  hogy  a  benyújtott 
ajánlatok érvényesek.

2./ a SOMA-FÖLD Kft., és a Nev-Út Kft. ajánlattevők ajánlatát a Kbt. 88.§ (1) bek. f) 
pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.

3./ a Magyar Aszfalt Korlátolt Felelősségű Társaság, a COLAS ÚT Zrt., az Agrogépszolg 
Kft.  a  KÖZMŰ GENERÁL Kft.,  a  D-Profil  Kft.  és  a  CZIMRE ÉS  TÁRSA Kft. 
ajánlattevők ajánlatait érvényessé nyilvánítja.

4./ jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 92.§ c) pontja alapján, mivel egyik ajánlattevő sem 

tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő 

ajánlatot,  eredménytelenné  nyilvánítja,  és  új,  a  Kbt.  252.§  (1)  bek.  b)  szerinti, 

hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás megindításáról dönt.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

14. napirendi pont megtárgyalása
14./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására benyújtott önerős 
      pályázat elbírálására
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      (Száma: 3-44/2011.)
      Előadó  :   Nagy Sándor polgármester
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Nagy Sándor
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 3 egyhangú igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 3 
igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet. A társadalmi szervezetek kapcsán 
ez az egyetlen alap, ami benne maradt a költségvetésben. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

Szilágyi Péter 
Miért pont Ők?

Nagy Sándor
Mert Ők találtak olyan pályázatot, aminek a beadási határideje most van. Ennek az a lényege, 
hogyha valamelyik  civilszervezet  talál  olyan pályázatot,  miben 80-90 %-ában támogatnak 
neki  egy  rendezvényét  és  ehhez  mellé  kell  neki  tenni  10  %-ot,  akkor  fordulhat  az 
önkormányzathoz. Ez kétfordulós döntés. Tulajdonképpen most egy ígéretet adunk neki csak, 
mert  nem  biztos,  hogy  nyert  a  pályázata.  Ha  nyert  a  pályázata,  akkor  fogjuk  a  forrást 
rendelkezésére bocsátani. Van-e még egyéb, ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, 
aki a határozati javaslatot elfogadja? 

A  képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  8  igen  szavazattal,  1  ellenszavazattal,  1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

41/2011. (II. 24.) számú

határozata
a helyi önszerveződő közösség pénzügyi támogatására benyújtott önerős 

pályázat elbírálásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1.  a  helyi  önszerveződő  közösségek  pénzügyi  támogatásának  rendjéről  szóló  23/2006. 
(XI.27.) rendelet 10.§. (5) bekezdése alapján,  a magasabb szintű pályázat nyertessége esetén, 
a  2011.  évi  költségvetésben  helyi  önszerveződő  közösségek  pénzügyi  támogatásnak 
finanszírozására  elkülönített  összeg  terhére  az  Újfehértói  „Körkép”  Kulturális  Egyesületet 
támogatásban részesíti az alábbiak szerint:

Támogatott szervezet Támogatás összege Támogatandó események, 
elszámolható költségek

Újfehértói  „Körkép”  Kulturális 
Egyesület 200.000.- Ft Útiköltség, benzinköltség, 

terembérleti díj hirdetés

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

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

15. napirendi pont megtárgyalása
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15./ Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek értékesítéséről
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
      (Száma: 3-48/2011.)
      Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet. Van-e 
kérdés, észrevétel, vélemény? 

Anducska Tibor
A gépjárművekkel  kapcsolatban szeretnék egy gondolatot  sugallni  a  képviselő-testületnek, 
hogy  a  zöldprogram  jegyében  van  úgyis  most  minden  a  világban,  szolgálati  kerékpárra 
ruházzon be legyen olyan kedves az önkormányzat és amennyiben az időjárás ezt engedélyezi 
a helyben való mozgást kerékpáron tegye meg a képviselő-testület. 

Nagy Sándor
Sajnos determinált a befolyó összegnek a felhasználása, hiszen június 30-ával megszűnik az 
orvosi  ügyeletnek a  működési  engedélye  és  június  30-át  követően csak  abban az  esetben 
kapunk további  végleges  működési  engedélyt,  ha egy kétágyas  fektető szobát  az ügyeleti 
épületben ki fogunk alakítani. Ez a határozati javaslat 3. pontjában meg van fogalmazva. Ha 
nincs egyéb a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  10  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadta  és  az 
alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

42/2011. (II. 24.) számú

határozata

az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek értékesítéséről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 32/2008.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet 8. §.-a alapján értékesíti a tulajdonát 
képező  1  db  LGT-  800  forgalmi  rendszámú,  Ford  Tranzit  és  1  db  HXA-643  forgalmi 
rendszámú Opel Zafira tipusú gépjárműveket az alábbi minimális értékesítési árért: 

Ford Tranzit:  bruttó 2.500.000.- Ft,
                                               Opel Zafira:   bruttó 1.000.000.- Ft.

2./  Felhatalmazza  a  polgármestert  az  adásvétel  32/2008.(XII.15.)  számú  önkormányzati 
rendeletben meghatározott eljárási rend szerinti lebonyolítására és a szerződés aláírására.

3./  úgy  rendelkezik,  hogy  az  értékesítésből  befolyt  összeget  az  orvosi  ügyeleti  épület 
korszerűsítésére kell felhasználni.  
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Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

16. napirendi pont megtárgyalása
16./ Előterjesztés Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-ban való 
       képviseletről
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      (Száma: 3-60/2011.)
      Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Kérem, hogy az előterjesztésben leírtakat figyelembe véve, és a jegyző Úr által tett bejelentést 
is  figyelembe  véve,  ebben  az  esetben  alpolgármester  Urat  hatalmazza  fel  a  többségi 
tulajdonos képviseletre a nonprofit kft-ben azzal, hogy akadályoztatása esetén természetesen a 
polgármester az, aki a többségi tulajdonost a kft-ben képviseli. Amiért én ezt kértem, az nem 
amiatt van, hogy félek attól a feladattól,  amit ott végre kell hajtani, hanem egyszerűen az 
egyébirányú elfoglaltságaim nem teszik lehetővé, hogy napi szinten tudjak ezzel az üggyel 
foglalkozni.  Alpolgármester  Úrral  megbeszéltük,  hogy  bizonyos  feladatokat  át  fogunk 
csoportosítani és neki a fő csapásirány – amíg konszolidálódik a helyzet a társaságnál- addig 
igazából ez lesz, hogy próbáljunk meg rendet tenni ahogy lehet. Ez most került kiosztásra, a 
bizottságok nem tárgyalták a javaslatomat. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

Hortoványi Ottó
Tudomásom szerint nem volt igazán jó a kapcsolat Puskás alpolgármester Úr és a Dr. Fekete 
Borbála között. Ez most hogy fog alakulni? 

Nagy Sándor
Be  kell  jelentenem,  hogy  a  jelenlegi  ügyvezető  asszony  a  héten  hozzám  intézett  írásos 
levelében lemondott az ügyvezetői posztról. Én értem a kérdést, de oka fogyottá vált ebből a 
szempontból, hiszen össze van hívva a közgyűlés és a közgyűlés új ügyvezetőt fog választani. 
Két határozati javaslat van az előterjesztés mellett. Ki az, aki az 1. számú melléklet szerinti 
határozati javaslatot elfogadja?

A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

43/2011. (II. 24.) számú

határozata

a 159/2010. (X.28.) számú határozat visszavonásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

az  Újfehértói  Egészségügyi  Szolgáltató  Közhasznú  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű 
Társaságban való képviseletről szóló 159/2010. (X.28.) számú határozatát visszavonja.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Nagy Sándor
Ki az, aki a 2. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja?

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

44/2011. (II. 24.) számú

határozata

az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaságban való képviseletről 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

felhatalmazza, Puskás László (Lakcím: 4244. Újfehértó, Deák F. u. 22.) alpolgármestert hogy 
Újfehértó  Város  Önkormányzatát az  Újfehértói  Egészségügyi  Szolgáltató  Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban  képviselje. Az alpolgármester akadályoztatása 
esetén, a képviseletre  Nagy Sándor (Lakcím: 4244. Újfehértó, Eötvös J. u. 8.) polgármester 
jogosult.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

17. napirendi pont megtárgyalása
17./ Előterjesztés Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőke 
      emeléséről  
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      (Száma: 3-49/2011.)
      Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Az előbb és  a  Jegyző Úr által  elmondottakat  figyelembe véve a  napirendet  visszavonom. 
Kérem,  hogy értsen  egyet  a  testület  vele,  március  7-én  lesz  valószínűleg  a  taggyűlés  és 
nyilván ott a taggyűlés előzetesen hoz valamilyen döntést és utána szeretnénk visszahozni a 
képviselő-testület elé. Ki az, aki egyetért azzal, hogy levegyük a napirendről? 

A képviselő-testület  10 egyhangú igen szavazattal  elfogadta és levette  a tárgysorozatból a 
napirendet. 
18 napirendi pont megtárgyalása
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18./ Beszámoló a 2010-ben nyújtott önkormányzati pénzügyi támogatások felhasználásról 
      szóló elszámolások elfogadásáról 
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      (Száma: 3-51/2011.)
      Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
A Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  és  4  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja.  Van-e kérdés, 
észrevétel, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Gyermánné Szabó Katalin
Az újságban is benne lesz, meg fognak jelenni, mindenki betekintést kaphat. 

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

A képviselő-testület  a  határozati  javaslatot  10  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadta  és  az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

45/2011. (II. 24.) számú

határozata

a 2010-ben nyújtott önkormányzati pénzügyi támogatások  felhasználásáról
 szóló elszámolások elfogadásáról

A KÉPVISELŐ TESTÜLET

a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006.(XI.27.) 
önkormányzati  rendelet 15.§.-a alapján,  a civil szervezetek – és az egyedi elbírálás alapján 
támogatásban  részesülő  magánszemély  -  részére  nyújtott  2010.  évi  önkormányzati 
támogatások felhasználásáról szóló elszámolásokat -  az előterjesztésben foglaltak szerint - 
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

19 napirendi pont megtárgyalása
19./ Tájékoztató a Civilház elmúlt évi működéséről
       (Írásbeli előterjesztés alapján)
       (Száma: 3-54/2011.)
       Előadó  :   Puskás László alpolgármester

Nagy Sándor
Az előterjesztőnek szóbeli kiegészítése nincs. A Társadalmi kapcsolatok Bizottsága tárgyalta 
3 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. Van-e kérdés? Ha nincs a napirendi pont vitáját 
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lezárom. Ki az, aki tudomásul veszi a tájékoztatót? 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 1 nem szavazóval 
a tájékoztatót tudomásul vette.

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

Nagy Sándor
Van-e a napirendi pont keretében valakinek bejelenteni valója, kérdése, észrevétele? 

Szilágyi Péter
Még mindig nem látom a Nyírflopnak a hirdetését, amit tavaly decemberben megígért, hogy 
újfehértói munkásokat fog alkalmazni a szemétbegyűjtés és a sofőri székekben. Illetve azt is 
megígérték,  hogy  azokat  a  gépjárműveket,  amik  Újfehértón  teljesítenek  „szolgálatot”, 
bejelentik  Újfehértóra  súlyadóra.  Azt  hiszem,  hogy ez elhangzott  ott  és  még mindig nem 
látom. 

Nagy Sándor
A második rész nem hangzott el. Az igen, hogy Újfehértóról vesz fel embereket. 

Szilágyi Péter
Én ezt így javasoltam neki. Akkor még az első részét sem láttam még. Akkor az az Úriember 
határozott igennel válaszolt, hogy kőműves brigádra lesz szükség januárban és majd tesszük a 
hirdetést.  És  én  a  jegyző Urat  kértem az  elmúlt  testületi  ülésen,  hogy keresse  meg Őket 
levélben, hivatalosan, hogy tartsák be az ígéreteiket. Hogyha nem, akkor szerződést kell velük 
bontani, mert Ők sem tartják be az ígéreteiket, akkor mi miért tartsuk be velük szemben. 

Nagy Sándor
El fog menni a levél. 

Leveleki József
Az iránt szeretnék érdeklődni a Tisztelt Jegyző Úr felé, hogy 2011. január 27-én volt az a 
képviselő-testületi  ülés,  amikor  az  egészségügyi  nonprofit  Kft  ügyvezetője  előadta  a 
prezentációját és gyorsan megállapításra került az, hogy ennek a beszámolónak az alapján 
több bűncselekmény gyanúja vetődik fel. Az a Tiszteletteljes kérdésem, hogy ma 24-e van, és 
ha jól értettem holnap óhajt feljelentést tenni Jegyző Úr. Mi ennek az oka, hogy ennyit kellett 
ebben a dologban várni, a jegyzőkönyv nyilvánosságra kerülésén túl.  

Dr. Mátyás B. Szabolcs
Egyszerű indoka az volt,  hogy az ügyvezető asszony részéről történt többször  ígéret  arra, 
hogy Ő meg fogja tenni. Nem tette meg. Mivel a jegyzőkönyv elkészült, közhiteles okirattá 
minősült, innentől kezdve én megteszem holnap. Össze van készítve az anyag, mellékletek 
össze vannak csatolva, a hangfelvétel, jegyzőkönyvkivonat szintén össze van készítve, postára 
adjuk és útjára engedjük. 

Nagy Sándor
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Van-e további észrevétel? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. 

Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor a nyilvános ülést 18 
óra 10 perckor bezárta. 

K. m. f. 

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