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J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2011. április 1-jén de. 8 órai kezdettel- a 
Polgármesteri  Hivatal  Tanácskozótermében  (4244  Újfehértó,  Szent  István  út  10.  sz.) 
helyiségében megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésről. 

Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Banka Attila, Budainé Veres Ágnes, Elek László, 
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 aljegyző

Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető, Horváthné 
Jászay Ildikó ügyintéző

Meghívottként  jelen  van: Gyurján  Lászlóné  a  Lengyel  Laura  Óvoda  intézményvezető-
helyettese

Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket.

Nagy Sándor
Az ülést megnyitom. Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 11 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 pontokat javasolom megtárgyalásra. A javasolt napirendi 
pontokkal  kapcsolatban  van-e  más  javaslat?  Ha  nincs,  ki  az,  aki  a  meghívóban  szereplő 
napirendi javaslatot elfogadja?

A képviselő-testület a napirendi javaslatot 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
napirendet állapította meg: 

N A P I R E N D

1./ Előterjesztés „Újfehértó, gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem" tárgyú hirdetmény 
     nélküli, tárgyalásos eljárásra beérkezett ajánlatok elbírálására
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-82/2011.
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester



2./ Előterjesztés a 2011/2012 tanévben/nevelési évben induló óvodai csoportok, osztályok és 
     napközi csoport számának meghatározásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-83/2011.
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

1. napirendi pont megtárgyalása
1./ Előterjesztés „Újfehértó, gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem" tárgyú hirdetmény 
     nélküli, tárgyalásos eljárásra beérkezett ajánlatok elbírálására
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-82/2011.
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Az  írásos  előterjesztés  részében  leírtam  az  elmúlt  időszakban  történt  eseményeket.  Két 
műszaki tartalom változás is történt a korábbi kiíráshoz képest. Egyrészt a Magyar Közút, 
miután párhuzamosan meg fog történni a 4912-es útnak a teljes körű rekonstrukciója, ezért a 
közös  szakaszon  előírt  aszfaltozási  munkálatokat  magára  vállalta,  ez  műszaki  tartalom 
csökkentéssel járt, illetve költségcsökkenéssel is. Valamint a Fibernet-től kaptunk egy újabb 
levelet, amiben egy közel három, majdnem négymillió forintos nagyságrendben csökkentette 
a  költségeit.  Összességében  a  beérkezett  javaslatok  alapján  az  a  javaslatom  a  Tisztelt 
képviselő-testületnek, egyetértve az előkészítő bizottság javaslatával, hogy hirdessen első és 
második  helyezettet.  Az  első  helyezett  esetében  azt  tudom mondani,  hogy amennyiben  a 
közreműködő  szervezet  elfogadja  a  bizonyos  átcsoportosítási  javaslatainkat  majd  a 
döntésünket követően, akkor a jelenlegi költségvetésben jóváhagyott keretösszegen belül meg 
fog valósulni a fejlesztés. Ez azt jelenti, hogy pótlólagos forrásra nem lesz szükség ahhoz, 
hogy megvalósuljon a kerékpárút. 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 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

69/2011. (IV. 01.) számú

határozata

„Újfehértó, gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem”
tárgyú hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos eljárás során beérkezett ajánlatok  

elbírálásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ az  „Újfehértó,  gyalog  és  kerékpárút  építése  II/1.  ütem” tárgyú  hirdetmény nélküli 
tárgyalásos  közbeszerzési  eljárás  során megállapítja,  hogy a Magyar  Aszfalt  Kft,  a 
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COLAS ÚT Zrt., az Agrogépszolg Kft. a KÖZMŰ GENERÁL Kft benyújtott ajánlatai 
érvényesek.

2./ a  Közműgenerál Kft.-t (4400 Nyíregyháza, Nádor u. 64.)  nyertesnek hirdeti ki a 
következők szerint:

     -Ajánlati ár: nettó 69.945.550,-Ft
     -Vállalt jótállás időtartama hónapokban megadva: 60 hónap
     -Vállalt késedelmi kötbér (Ft/ nap): 500.000,- Ft

3./ második  helyezettként az  Agrogépszolg  Kft.  (4002  Debrecen,  Biczó  I.  kert  80.) 

ajánlatát hirdeti ki:

    - Ajánlati ár: nettó 74.695.975,-Ft
    - Vállalt jótállás időtartama hónapokban megadva: 38 hónap
    - Vállalt késedelmi kötbér (Ft/ nap): 500.000,- Ft

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

2. napirendi pont megtárgyalása
2./ Előterjesztés a 2011/2012 tanévben/nevelési évben induló óvodai csoportok, osztályok és 
     napközi csoport számának meghatározásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-83/2011.
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
A  Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága  az  előterjesztést  2  egyhangú  igen  szavazattal 
elfogadásra javasolja. Az ez évhez képest, ami változás van benne - erre szeretném fölhívni a 
figyelmet- az, hogy az általános iskolai első osztályok esetében a 2010-2011-ben induló négy 
osztállyal szemben most a 2011.- 2012-es évben öt osztály engedélyezésére teszek javaslatot, 
illetve  két  tanulócsoport  engedélyezését  kérte  pluszba  az  igazgatónő.  Vele  egyeztetve  ez 
többletkiadással  nem fog  járni.  A kötelező  órák  terhére  meg  fogják  oldani,  hogy azt  az 
óraszámot,  ami  ennek a működtetéséhez szükséges,  össze fogják szedni  hozzá.  Az óvoda 
esetében  viszont  a  korábbi  16  óvodai  csoporttal  szemben  14  óvodai  csoport  indítását 
javasolom engedélyezni a képviselő-testületnek. Nyilván előzetes egyeztetések voltak, viták is 
voltak ebben a kérdésben. Én azt tudom mondani, hogy nem látom realitását annak, hogy 
egyrészt mind a 16 óvodai csoportot el tudjuk indítani, illetve annak sem látom realitását, 
hogy esetleg öt helyett hat első osztály indulhasson el, hiszen költségvetésileg nem fogjuk 
tudni finanszírozni. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

Tamás Lászlóné
Az óvodában a gyereklétszám indokolja, hogy kevesebb gyerek lesz? 

Nagy Sándor
Ahhoz  képest,  ami  gyereklétszám  kijön  kevesebb  lesz  a  felmenő  gyereklétszám,  hiszen 
túlkorosok elég nagy számban maradtak az óvodában az elmúlt évben. Másrészt nem lehet 
látni, hogy az egyház mennyi gyereket fog felvenni. Harmadrészt a legnagyobb problémám 
nekem az, hogy még 50 %-ban sem fedezi az óvodai normatíva az óvodát. Tehát most lehet 

3



azzal elkezdeni játszani, hogy vagy meghagyjuk a 14 egész napos óvodai csoportot,  vagy 
elkezdünk gondolkodni abban, hogy nem engedünk csak 10-12 egész napos óvodai csoportot 
és akkor félnapos óvodai csoportot fogunk csinálni, amit szakmailag abszolút nem támogat az 
óvodai társadalom és igazából megtakarításban sem ugyanannyit jelent. 

Gyurján Lászlóné
Egészen biztos, hogy a költségvetés szempontjából indokolt, viszont egész biztos az is, hogy a 
gyermeklétszám nem indokolja. Még annyira előtte vagyunk a beíratásnak és talán, ha ez a 
döntés a beíratás után történne meg, még mindig reálisabb lenne. Most voltak a nyílt napok, 
nagyon nagy volt az érdeklődés, azok a gyerekek, akik az óvodában maradnak- és túlkorosnak 
nevezte a polgármester Úr- minden esetben indokolt, hogy ott maradjanak. 

Nagy Sándor
Nem szeretném ezt a vitát kinyitni, mert nem egyezik a véleményetek az iskola véleményével. 
Tehát azt, azért nehezen tudom elfogadni, hogy az egyik évben négy osztály a másik évben 
hat osztályra való gyerek jön ki. Jelen pillanatban költségvetésileg nem tudjuk finanszírozni, 
nem tartom indokoltnak. Ha lenne pénzünk, lehetne tizennyolcat is indítani, lehetne 20 fővel 
is  a  minimális  létszámmal  is.  Nincs  realitása,  nem  tudjuk  finanszírozni.  Az,  hogy  1-2 
csoportot beáldozol, ez annak az ára, hogy működik a másik 14. Nekem ez a gondom vele, 
másrészt nem lehet megvárni vele az óvodai beíratás időpontját- Ti tudjátok a legjobban, hogy 
jelen  pillanatban  már  mulasztásos  törvénysértésben  van  a  képviselő-testület,  hiszen  már 
korábban meg kellett volna határozni a beíratást megelőzően, köteles meghatározni az óvodai 
napközi  és  általános  iskolai  első  osztályok  számát.  Nyilván  nem  fogom  javasolni  a 
testületnek,  hogy  továbbra  is  fenntartsa  a  mulasztásos  törvénysértést  ebben  az  ügyben. 
Korábbi években erre kevésbé figyeltek oda, most próbálunk odafigyelni. Ha egyéb nincs, a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület a határozati javaslatot 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

70/2011. (IV. 01.) számú

határozata

a 2011/2012 tanévben/nevelési évben induló óvodai csoportok, osztályok és napközi csoport  
számának meghatározásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ a 2011/2012. nevelési évben az önkormányzat fenntartásában működő Lengyel Laura 
    Óvodában 14 óvodai csoport indítását engedélyezi. 

2./ a  2011/2012.  tanévben  az  önkormányzat  fenntartásában  működő  Újfehértói  Általános, 
Művészeti Iskola Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskolában 
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a.) 5 általános iskolai első osztály
b.) 18 iskolaotthonos osztály
c.) 2 tanulócsoport
d.) 2 napközi csoport indítását engedélyezi.

                                                         Határidő: azonnal, folyamatos
Felelős: polgármester, intézményvezetők

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

K. m. f. 

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