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J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2011. április  21-én du. 16 óra 30 perces 
kezdettel-a P. Dussmann Kft. Étterem (4244 Újfehértó, Eötvös József út 25. sz.) helyiségében 
zárt ülést követő nyilvános ülésről. 

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

Meghívottként  jelen  van: Nagy  Csaba  könyvvizsgáló,  Balla  András  az  Alfa  Rádió 
Szerkesztője

Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető

Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket.

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

A  testületi  ülés  írásos  meghívójának  megküldése  után,  újabb  négy  napirendi  pont 
megtárgyalására  teszek  javaslatot.  Ebből  két  napirendet  a  bizottságok  tárgyaltak,-  ami  az 
„önhikis”  pályázat  benyújtásának,  illetve  az  ehhez  kapcsolódó  költségvetési  rendelet 
módosításához kapcsolódott, ezt a 4. és 5. napirendnek javasolom fölvenni. Azt követően a 
többi  meghívóban  szereplő  napirend  megtárgyalását  követően  20.  napirendi  pontként 
javasolom  fölvenni  az  „Előterjesztés  a Belügyminisztériumhoz  vis  maior  tartalék  címen 
benyújtott támogatási igényről- ezt kiosztással kapták meg. 21. napirendi pontként javasolom 
fölvenni az „Előterjesztés a maximális létszám túllépések engedélyezéséről a Lengyel Laura 
Óvoda csoportjaiban” -ezt szintén kiosztással kapták meg. Ezt követően 22. napirendiként 
lenne  a  közérdekű  bejelentés.  Van-e  ezzel  kapcsolatban  más  javaslat?  Ki  az,  aki 
kiegészítésekkel együtt a napirendet elfogadja? 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal 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:3-86/2011.  
        (Írásbeli előterjesztés alapján)
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester

     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
         Száma: 3-85/2011.
         (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./ Előterjesztést az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
    (Száma: 3-97/2011.)
    Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

3./ Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetése egyszerűsített beszámolójának 
     elfogadásáról és a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 3-102/2011.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

4./ Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
     szóló 6/2011. (II. 05.) rendelet módosításáról 
     támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
     (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással)
     (Száma: 3-106/2011.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

5./ Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi 
     támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 3-107/2011.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

6./ Előterjesztés a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízásról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
    (Száma: 3-88/2011.)
    Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

2



7./ Előterjesztés a 2011-2014. évi gazdasági program elfogadására
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
    (Száma: 3-92/2011.)
    Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

8./ Előterjesztés az Újfehértó, Fő tér 3. szám alatti épület bérbeadása tárgyában beérkezett 
    ajánlatok elbírálásáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján, határozat-tervezet kiosztással)
    (Száma: 3-93/2011.)
    Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

9./ Előterjesztés a helyi önkormányzatra vonatkozó 2010. évi belső ellenőrzési jelentés 
    jóváhagyásáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
    (Száma: 3-87/2011.)
    Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

10./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösség pénzügyi támogatására benyújtott önerős 
       pályázat elbírálására
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      (Száma: 3-89/2011.)
      Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

11./ Előterjesztés az „Ifjúsági szálláshely létesítése Újfehértón” című pályázat 
       megvalósításáról történő lemondásról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 3-90/2011.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

12./ Előterjesztés„Újfehértó Város közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátására 
     szolgáló berendezések korszerűsítése” tárgyú Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű
     közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás jóváhagyásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 3-99/2011.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

13./ Előterjesztés napkollektor önkormányzati intézményekbe történő beépítésével 
      kapcsolatos pályázatok benyújtásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 3-94/2011.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

14./.Előterjesztés a balkányi Alfa Rádió kistérségi rádiós műsorszolgáltatóvá való 
     átszervezésének támogatásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 3-100/2011.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester
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15./ Előterjesztés társberuházói megállapodás jóváhagyásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 3-91/2011.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

16./ Előterjesztés szolgáltatási szerződés módosításának jóváhagyásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 3-98/2011.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

17./ Előterjesztés az Újfehértour Kft. 2010. évi beszámolójának elfogadásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 3-95/2011.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

18./ Beszámoló a helyi adók beszedésének időarányos teljesítéséről 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 3-96/2011.)
     Előadó  :   Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

19./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 3-101/2011.)
     Előadó  :   Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

20./ Előterjesztés a Belügyminisztériumhoz vis maior tartalék címen benyújtott támogatási 
       igényről
       (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással)
       (Száma: 3-105/2011.)
       Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

21./ Előterjesztés a maximális létszám túllépések engedélyezéséről a Lengyel Laura Óvoda 
      csoportjaiban  
       (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással)
       (Száma: 3-105/2011.)
       Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

22./ Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk

1. napirendi pont megtárgyalása
1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról
        Száma:3-85/2011.  
        (Írásbeli előterjesztés alapján)
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester

Nagy Sándor
Az írásban kiküldött anyagon túlmenően röviden szeretnék néhány kiegészítést tenni. Április 
17-én vasárnap a 2. Országos Mazsorett Találkozót nyitottam meg a városi sportcsarnokban. 
Ezt  két  civilszervezet  szervezete  Újfehértón.  Összességében  15  csoport  –  több  mint  260 
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fellépővel  vett  részt  a  rendezvényen.  A  programon  közel  ezer  fő  tartózkodott  a 
sportcsarnokban.  Április  19-én  kedden  délután  ünnepélyes  alapkőletételen  vettem részt  a 
Görög Katolikus Egyházközségben, ahol a megépítésre kerülő bölcsőde alapkövét tettük le. 
Az  alapkőletételt  megtisztelte  Kocsis  Fülöp  Megyés  Görög  Katolikus  Püspök  Úr,  illetve 
Budai  Gyula  országgyűlési  képviselő  Úr.  A tegnapi  nap  folyamán  Nyíregyházán  Kovács 
Ferenc polgármester Úrral folytattunk egyeztetést, elsősorban a 10 órától kezdődő Nyírségvíz 
Zrt Közgyűlésével kapcsolatban, illetve néhány aktuális kérdésről váltottunk szót. Ugyanezen 
a napon a Nyírsgévíz Közgyűlésén vettem részt, illetve a tegnapi nap folyamán jegyző Úrral, 
illetve a kolleganővel közösen a HURÓ program megvalósításának részleteiről váltottunk szót 
az  illetékesekkel.  Még  az  anyagküldés  időpontjában  a  Nyírflopnak  a  válasza  nem  állt 
rendelkezésre  a  hulladékszállítási  díjcsökkentésével  kapcsolatosan.  Ezt  menetközben 
megkaptuk,  kiosztással  megtalálják.  A Nyírség-víz  Zrt.  Közgyűlésével  kapcsolatosan  csak 
annyit szeretnék elmondani, hogy a Zrt. eredményesen dolgozott, adózott eredménye 2010.-
ben 64.174 ezer  forint  és meghaladja a  saját  tőke aránya a  9 Milliárd forintot.  Ami még 
lényeges  volt,  hogy  két  felügyelő  bizottsági  tag  választására  került  még  sor.  Az 
önkormányzatok részéről egyeztetett módon Orosz Károly Nagyhalász polgármestere, illetve 
Bán György Tiszadob polgármestere került be egyéves időtartamra a felügyelő bizottságba. 

Van-e kérdés? 

Leveleki József
Egy  hasonló  akciót  szívesen  látnék  a  Nyírségvízzel  kapcsolatban  is,  egy  ilyen 
kezdeményezést, ami a Nyírfloppos ügyben elindult. Még akkor is, ha ilyen választ kaptunk. 
Mert annak idején is amellett álltunk ki, hogy ez az emelés ne realizálódjon, legalábbis ilyen 
mértékben. A Nyírségvíz esetében is megérne egy misét, még akkor is, ha esetleg ennek az 
esélye minimális. 

Szilágyi Péter
Én  is  hasonlóan  Leveleki  képviselő-társamhoz  alátámasztva  látom  azt  a  törekvést,  amit 
decemberben, amikor ezek a közszolgáltatók kérték az emelést,- kijelentettük, hogy ők extra 
profitot tesznek zsebre,- hát itt alátámasztva látom most ezt, és nagy örömmel veszem, hogy 
polgármester  Úr  legalább  megpróbál  most  egy  kicsit  megkésve  is,  valamilyen  szinten 
árcsökkentést foganatosítani ezekkel szemben. A temetési szolgáltatót is meg kellene keresni 
ilyen ügyben. 

Nagy Sándor
A Nyírségvíz és a temetőszolgáltatás esetében sem látok realitását annak, hogy egyáltalán ezt 
írásban  jelezzük,  hiszen  a  Nyírségvíz  esetéven egy másfajta  közgyűlés-  részvénytársasági 
közgyűlés , szindikátusi szerződés is szabályozza a díjmegállapítás dolgait. Természetesen a 
Rt  igazgatósága  tudomásul  fogja  venni  a  díjcsökkentési  javaslatunkat  azzal,  hogy  ezzel 
párhuzamosan a díjbevétel kiesést továbbszámlázza az önkormányzat felé, aminek nem látom 
realitását, hogy ezt az önkormányzat meg tudja téríteni. Szilágyi képviselő Úrnak szeretném 
jelezni,  hogy  a  tarifa  megállapítások  időpontjához  képest  történt  változás  és  a  változás 
történés adta apropóját a levél megírásának, ez pedig arról szólt- hogy ha visszaemlékeznek 
arra,  amikor  folyt  a  vita  a  hulladékszállítási  díj  megállapításáról,  akkor  még  a  Nyírflop 
jelenlévő  képviselője  azzal  érvelt,  hogy  az  általuk  kezdeményezett  tarifa  kevesebb,  mint 
egyébként a THG által megállapított tarifa. Ezt követően jött egy döntés a THG részéről, hogy 
lejjebb vitte a tarifát és ennek az apropóján írtuk meg a levelet. Nyilvánvalóan én nem tartom 
lezártnak  még  jelen  pillanatban  sem ezt  az  ügyet.  Nyilván  keressük  a  lehetőségét,  hogy 
milyen lehetőség- mozgástere maradt még az önkormányzatnak. 
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Szilágyi Péter
Ez a szerződés a Nyírfloppal 2017-ig van megírva Újfehértó Önkormányzatának, hogy itt 
szolgáltatást végez. Bennem azért fölmerül annak a felelőssége, aki azt a szerződést aláírta 
annak idején ilyen  hosszútávra,  hogy Ő egyáltalán  hogy tehetett  ilyet,  hiszen  kellemetlen 
rossz helyzetben negatívan érinti Újfehértó, mert nagyon hosszú távot írt alá. 

Nagy Sándor
Arról  tájékoztatom  képviselő-társamat,  hogy  nyílt  közbeszerzés  keretében  nyerte  el  a 
közszolgáltatási  szerződést  a  jelenlegi  szolgáltató.  Nyilván  nyílt  ülés  keretében  nem  áll 
módomban arról beszélni, de keresem a lehetőséget, hogy esetleg milyen módon tudná az 
önkormányzat  a  jelenlegi  szolgáltatóval  a  megkötött  szerződést  felmondani.  Szeretném 
hangsúlyozni,  hogy  minimális  esélyt  látok  rá,  de  ezt  a  minimális  esélyt  megpróbáljuk 
megkeresni jegyző Úrral közösen próbálunk valamilyen „rést ütni”a jelenlegi szerződésen. Ha 
egyéb kérdés nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki tudomásul veszi a tájékoztatót? 

A képviselő-testület a tájékoztatót 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. 

b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
         Száma: 3-86/2011.
         (Írásbeli előterjesztés alapján)
         Előadó: Nagy Sándor polgármester

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

A képviselő-testület a tájékoztatót 12 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 
A napirendi  ponttal  kapcsolatban  szóbeli  kiegészítésem nincs.  Van-e  kérdés?  Ha  nincs  a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi? 

A képviselő-testület a tájékoztatót 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. 

2. napirendi pont megtárgyalása
2./ Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
    (Száma: 3-97/2011.)
    Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Tárgyalta  a  Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottság  3  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadásra 
javasolja,  az  Ügyrendi  Bizottság  3  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja,  a 
Pénzügyi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal  elfogadásra javasolja. A napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. 
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Ki az, aki a rendelet-tervezetet elfogadja? 

A  képviselő-testület  a  rendelet-tervezetet  10  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  2 
tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2011. (IV. 22) 

önkormányzati rendelete

az önkormányzat  2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  82.  §.-ában  kapott  felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV törvény 1.§ (6) bekezdés b) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §.

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

2. §.

(1) Újfehértó  Város  Önkormányzat  2010.  évi  módosított  pénzmaradványa  85.147  eFt 
összegben kerül megállapításra, mely szállítói kötelezettséggel terhelt. 
(2)  A tervezett  feladatmutatók  szerint  tervezhető  és  a  teljesített  feladatmutatók  alapján 
igénybevett normatív állami hozzájárulás elszámolása alapján, az önkormányzatnak 6.755 eFt 
pótigénye keletkezett, melyet a Képviselő-testület tudomásul vesz.  
(3) A Képviselő- testület az önkormányzat 2010. évi költségvetési teljesítését az 1.  melléklet 
szerint 2.727.491 eFt bevétellel és 2.649.262 eFt kiadással, 78.229 eFt egyenleggel hagyja 
jóvá.   

3. §. 

A Képviselő-testület a rendelet 2. §. (3) bekezdésében megállapított bevételeit forrásonként és 
intézményenként a 2. melléklet szerint, míg kiadásait a 3. és 4. melléklet szerint jóváhagyja.

4. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét és annak teljesítését költségvetési 
szervenként a 5. melléklet  szerint,  a közfoglalkoztatottak létszámát a 13. melléklet  szerint 
tudomásul veszi.

5. §.

Az önkormányzat  a  fejlesztési  kiadásokat  és  az  európai  uniós  támogatással  megvalósuló 
fejlesztési programokat a 6. melléklet szerint tudomásul veszi.
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6. §.

A többéves elkötelezettséggel járó hitelek, lízingek záró állománya 1.529.331 eFt, melyet a 
Képviselő-testület a 7. melléklet szerinti részletezettséggel tudomásul vesz.

7. §. 

A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezését a 10. 
melléklet szerint tudomásul veszi.

8. §.

A Képviselő  –  testület  az  önkormányzat  vagyonkimutatását  a  8.  és  9.  melléklet  szerinti 
részletezettséggel hagyja jóvá.

9. §.

A Képviselő-testület  az  önkormányzat  működési  és  felhalmozási  célú  bevételi  és  kiadási 
előirányzatairól és azok teljesítését bemutató 11. melléklet szerinti tájékoztatást elfogadja. 

10. §.

A Képviselő-testület  az önállóan működő intézmények pénzmaradvány elszámolását  a  12. 
melléklet  szerint  fogadja el  azzal,  hogy a  Játékvár  Bölcsőde önállóan működő intézmény 
pénzmaradványát az intézmény fenntartásához benyújtott ki nem fizetett szállítói tartozások 
megfizetésére használja fel.

11. §. 

A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  európai  uniós  forrásból  megvalósított  működési 
programjait a 14. melléklet szerint tudomásul veszi.

12. §. 

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Újfehértó, 2011. április 
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1. melléklet a 12/2011. (IV. 22. rendelethez
Újfehértó Város Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának pénzügyi mérlege

ezer forintban
1 A B C D
2 Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
3 Intézményi működési bevétel 225814 227722 221447
4 Önkormányzat sajátos működési bevételei 709508 703603 743696
5 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 483539 495941 421653

6 Támogatásértékű működési bevételek átvett pénzeszközök 19862 140381 101075
7 Önkormányzat költségvetési támogatása 574998 1052597 1052597
8 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 20000 20000 3660
9 Működési hitel felvétele 410500 411734 208337
10 Fejlesztési hitel felvétele 148783 96599  
11 Egyéb finanszírozás bevételei   -78897
12 Pénzmaradvány igénybevétele  90153 53923
13 Bevételek összesen 2593004 3238730 2727491
14  Pénzmaradvány igénybevétele (-)   -53923
15 Nyitó pénzkészlet   44362
16 Bevételek összesen 2593004 3238730 2717930
17 Személyi juttatások 616647 823064 810918
18 Munkaadókat terhelő járulékok 170920 228407 223776
19 Dologi kiadások 799845 955354 689672
20 Működési célú támogatások 49134 67938 47215
21 Ellátottak juttatásai 74819 276104 281585

22
Felújítás, felhalmozási kiadások ÁFA felhalmozási célú 
pénzeszköz átadás 551676 586148 462605

23 Hitel műveletek 279963 279963 206226
24 Tartalék 50000 21752  
25 Egyéb finanszírozás kiadásai   -72735
26 Kiadások összesen: 2593004 3238730 2649262
27 Záró pénzkészlet   68668
28 Kiadások összesen: 2593004 3238730 2717930
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2. melléklet a 12/2011. (IV. 22.) rendelethez
Polgármesteri Hivatal és a részben önálló intézmények 2010. évi bevételi előirányzatai és teljesítési adatai

ezer forintban
1 A B C D
2 Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
3 hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek 5400 6698 7385
4 intézményi egyéb bevétel 175385 175995 129942
5 ÁFA bevétel 42429 42429 79505
6 kamat bevétel 1000 1000 1919
7 működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivűlről   500
8 Intézményi működési bevételek összesen 224214 226122 219251
9     

10 helyi adó bevételek 80000 80000 119263
11 átengedett központi adók 611908 606003 606081
12 egyéb sajátos bevételek 17600 17600 18352
13 Sajátos működési bevételek összesen 709508 703603 743696
14     
15 központi költségvetési szervtől átvett támogatás 483539 521961 51850
16 eu-tól átvett támogatások  85264 424151
17 tb alapoktól 18244 18244 18357
18 elkülönített állami pénzalapból 1618 3970 6112
19 többcélú kistérségi társulástól  13521 13521
20 előző évi alulfinanszírozás átvétele  4501 4501
21 helyi önkormányzatoktól átvett támogatás  2382 4236
22 Támogatás értékű bevételek összesen 503401 636322 522728
23     
24 központosított támogatások  166817 166817

25
normatív állami hozzájárulás kötött felhasználású normatív 
támogatás 574998 880070 880070

26 vis maior támogatás  3287 3287
27 helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása  2423 2423
28 Önkormányzatok költségvetési támogatása 574998 1052597 1052597
29 Pénzmaradvány igénybevétele  90153  
30 Felhalmozási bevételek 20000 20000 3660
31 Működési hitelek felvétele 410500 411734 208337
32 Fejlesztési hitelek felvétele 148783 96599  
33 Egyéb finanszírozás bevételei   -78897
34 Pénzkészlet január 01-én   44362
35 Zajti Ferenc Kulturális Központ bevételei 300 300 208

36
Általános és Művészeti Iskola és Ped Szakszolgálat és 
Szakiskola bevételei 1300 1300 1212

37 Lengyel Laura Óvoda bevételei    
38 Játékvár Bölcsőde bevételei   776
39 Bevételek összesen: 2593004 3238730 2717930
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3. melléklet a 12/2011. (IV. 22.) .) rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2010. év kiadási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer forintban
1 A B C D
2 Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
3 Önkormányzati igazgatási tevékenység 203990 233541 207602
4 Képviselők bizottsági tagok tiszteletdíja 21606 21606 19076
5 Területi igazgatási szervek tevékenysége 2680 2778 2683
6 Közcélú dolgozók bére 4965 115616 112625
7 Közhasznú dolgozók bére 1841 3764 9909
8 Eü ellátás tevékenység kiadásai 4727 4923 4922
9 Országgyülési képviselő választás költsége  843 843
10 Önkormányzati választás költsége   903
11 Személyi juttatások összesen 239809 383071 358563
12     
13 Önkormányzati igazgatási tevékenység 54466 62391 56091
14 Képviselők bizottsági tagok tiszteletdíja 5853 5853 5150
15 Területi igazgatási szervek tevékenysége 693 718 700
16 Közcélú dolgozók bére 1341 16108 16669
17 Közhasznú dolgozók bére 497 926 2543
18 Eü ellátás tevékenység kiadásai 1310 1363 1326
19 Országgyülési képviselő választás költsége  228 227
20 Önkormányzati választás költsége   233
21 Ápolási díj után fizetett tb járulék 4921 21892 18721
22 Munkaadókat terhelő járulékok összesen 69081 109479 101660
23     
24 Dologi kiadások 765963 844881 611834
25 Működési célú pénzeszköz átadás 49134 67938 47215
26 Ellátottak pénzbeli juttatásai 64163 265448 265424
27 Felhalmozási kiadások 551450 583992 458858
28 Hitel műveletek 279963 279963 206226
29 Tartalékok 50000 21752  
30 Egyéb finanszírozás kiadásai   -72735
31 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén   68668
32 Kiadások összesen 2069563 2556524 2045713

4. melléklet a 12/2011 (IV. 22.) rendelethez
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A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önálló intézmények 2010. évi kiadási előirányzatai és teljesítési adatai

ezer forintban
1 A B C D
2 Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
3     
4 Személyi juttatatások 13873 16128 15933
5 Munkaadókat terhelő járulékok 3725 4328 4248
6 Dologi kiadások 568 568 488
7 Játékvár Bölcsőde kiadásai összesen 18166 21024 20669
8     
9 Személyi juttatatások 10846 11336 11170
10 Munkaadókat terhelő járulékok 2824 2956 2912
11 Dologi kiadások 6262 11705 7046

12 Zajti Ferenc Kulturális Központ kiadásai összesen 19932 25997 21128
13     
14 Személyi juttatatások 258726 303138 313347
15 Munkaadókat terhelő járulékok 69420 81438 84520
16 Dologi kiadások 18676 76052 49566
17 Ellátottak juttatásai 10656 10656 16161
18 Felhalmozási kiadások 226 1566 3492

19
Általános, Művészeti Iskola és Ped Szakszolg és 
Szakiskola kiadásai összesen 357704 472850 467086

20     
21 Személyi juttatatások 93393 109391 111905
22 Munkaadókat terhelő járulékok 25870 30206 30436
23 Dologi kiadások 8376 22148 20738
24 Felhalmozási kiadások  590 255
25 Lengyel Laura Óvoda kiadásai összesen 127639 162335 163334
26     
27 Kiadások összesen: 523441 682206 672217

5. melléklet a 12/2011 (IV. 22.) rendelethez

KIMUTATÁS
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Az Önkormányzat engedélyezett 2010. évi nyitó és záró létszámáról

1 A B C D E F

2 Intézmény megnevezése
2010. évi 
nyitó létszám

04.07-i 
változás +/-

05.31.-i 
változás +/-

12.31.-i 
változás +/-

Változást 
követő 
létszám

3 "Jétékvár" Bölcsőde 9    9
4 Lengyel Laura Óvoda 45    45

5
Újfehértói Általános Művészeti Iskola, Pedagógiai 
Szakszolgálat és Szakiskola 108 -1   107

6 Zajti Ferenc Kulturális Központ 5    5
7 Eü. Ellátás egyéb feladatai 2    2
8 Polgármesteri Hivatal 110  -2 -1 107
9 Létszám mindösszesen: 279 -1 -2 -1 275
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6.  melléklet a 12/2011. (IV. 22.). rendelethez

Fejlesztési kiadások   és az  európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztési programok

forintban

1 A B C D E F G H I J

2  2010  2011

3 Megnevezés Saját erő Elnyert EU támogatás Elnyert hazai támogatás Összesen Teljesítés 2010. december 31 Saját erő Elnyert EU támogatás Elnyert hazai támogatás Összesen
4     0     0

5 Saját forrásból megvalósított fejlesztések    0     0

6 Nem nevesített 28 996 798   28 996 798 28 672 410    0

7 Tanuszoda tornacsarnok gázellátás 410 000   410 000 408 015    0

8 Tanuszoda tornacsarnok áramellátás 6 720 000   6 720 000 7 645 000    0

9 Tanuszoda tornacsarnok vízellátás 704 825   704 825 704 825     

10 Tanuszoda bonyolítói díj 3 500 000   3 500 000 7 312 500    0

11 1880 Hrsz ingatlan vétel 285/2009 (XII.08.)számú határozat alapján 500 000   500 000     0

12 Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés 3 000 000   3 000 000 2 749 475    0

13 Csatorma áteresz felújítása 9 560 000   9 560 000      

16 Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztések         0

17
Gyalog- és kerékpárút építése, és csapadékvíz csatorna hálózat 
kiépítése a 4912. sz. önkormányzati út mellett -2 558 498 127 793 292 6 247 051

131 481 
845 129 931 333    0

18
Újfehértó, Széchenyi út szélesítése és teljes felújítása csapadékvíz 
elvezetési rendszer és járda építésével 97 657 688 197 917 864 11 489 088

307 064 
640 181 020 791    0

19 Béke tér és térsége útfelújítás 2 928 120 0 0 2 928 120 2 928 120    0

20 Rezeda utca külterületi folytatásának felújítása 5 000 000 0 0 5 000 000 5 000 000    0

21 Újfehértó, gyalog- és kerékpárút építése II/1. ütem 312 300   312 300  18 875 268 78 916 986  97 792 254

22 Ésszerű vízgazdálkodás a vízkárok ellen Újfehértón – I. ütem 2 062 000   2 062 000 11 675 000 24 366 336 230 000 000  
254 366 

336

23
„Pályázat Újfehértó város polgármesteri hivatalának korszerűsítéséről 
és szervezetfejlesztéséről” 143 900 1 309 850 0 1 453 750 600 000    0

24 Hazai forrásból megvalósuló fejlesztések    0     0

25 Gépjárműbeszerzés az újfehértói polgárőrség számára 418 500 0 2 371 500 2 790 000 2 984 500    0

26 Vasvári Pál út burkolati felújítása 3 299 531 0 5 405 386 8 704 917 350 000 7 724 828 0 4 799 297 12 524 125

27 Rákóczi-Part-Budai Nagy Antal utcák burkolati felújítása 5 251 168 0 10 531 590 15 782 758 437 500 12 510 421 0 7 779 252 20 289 673

 AMIPSZ eszközbeszerzés   1 566 000 1 566 000 3 491 730     

 Lengyel Laura óvoda informatikai fejlesztés   590 000 590 000 255 000     

28 Infrastrukturális fejlesztés (Óvoda)   14 240 000 14 240 000 875 000     

29 Ifjúsági szálláshely létesítése Újfehértón    0 3 125 000 56 068 135 49 848 011 0
105 916 

146

30 Felhalmozási fordított ÁFA megfizetése     44 338 000     

31 Összesen:
167 906 

332 327 021 006 52 440 615
547 367 

953 434 504 199
119 544 

988 358 764 997  
478 309 

985

14



7. melléklet a 12/2011. (IV. 22. ) rendelethez
Újfehértó Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban

ezer forintban
1 A B C D E F G H I J K L M N O

2 Megnevezés

2010 nyitó 
állomány 
Ft-ban

2010 záró 
állomány 
Ft-ban 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

3
Magyar Takarékszövetkezeti Bank 
ZRT Kötvény 1950000 CHF 355563000 434226000  650000CHF     650000CHF     650000CHF

4

Magyar Takarékszövetkezeti Bank 
ZRT Kökény úti Iskola bővítése 
241620 CHF szerződés szerint 35520009 37049714 28420 CHF 28420 CHF 28420CHF 28420CHF 28420CHF 28420CHF 14260CHF      

5

Magyar Takarékszövetkezeti Bank 
ZRT Debreceni úti Iskola bővítése 
241620 CHF szerződés szerint 35520009 37049714 28420CHF 28420CHF 28420CHF 28420CHF 28420CHF 28420CHF 14260CHF      

6

Magyar Takarékszövetkezeti Bank 
ZRT Jókai, Vörösmarty utak építése 
84120 CHF szerződés szerint 12366983 12899351 9896 CHF 9896 CHF 9896 CHF 9896 CHF 9896 CHF 9896 CHF 4952CHF      

7
Magyar Takarékszövetkezeti Bank 
ZRT 40 millió működési hitel  40000000             

8
Magyar Takarékszövetkezeti Bank 
ZRT működési hitel  140000000

140000 e 
Ft            

9
Szabolcs Takarékszövetkezet 55 
bérlakás építésére 114133070 104133070 11570 e Ft 11570 e Ft 11570 e Ft 11570 e Ft 11570 e Ft 11570 e Ft 11570 e Ft

11570 e 
Ft

11573 e 
Ft    

10

Szabolcs Takarékszövetkezet hosszú 
lejáratú deviza hitel 1400000 CHF 
szerződés szerint 213217237 223711632

164706 
CHF

164706 
CHF

164706 
CHF

164706 
CHF

164706 
CHF

164706 
CHF 82352 CHF      

11
Szabolcs Takarékszövetkezet hosszú 
lejáratú forint hitel  70000000             

12 3000 adagos konyha váltója 429195389 429195389 44079 e Ft 92166 e Ft 48167 e Ft 49612 e Ft 51100 e Ft 52633 e Ft 54212 e Ft
37226 e 
Ft     

13 K&H AutófinanszírozóZRT autó lízing 2150232 1065743 1065743            

14
Szabolcs Takarékszövetkezet 
folyószámlahitel 35277061 0             

15
Szabolcs Takarékszövetkezet 
működési hitel 25000000 0             

16
Szabolcs Takarékszövetkezet rulírozó 
hitel 28406365 0             

17
Magyar Takarékszövetkezeti Bank 
ZRT működési hitel 50000000 0             

18 Összes kötelezettség 1336349355 1529330613             
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8. melléklet a 12/2011. (IV. 22.) rendelethez

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2010-ben

ezer forintban
1 A B C D E F G

2 M e g n e v e z é s
Immateriális 
javak

Ingatlanok, 
építmények 
földterületek

Gépek 
berendezések 
felszerelések Járművek

Átadott 
eszközök Összesen

3 Előző évi záró állomány 62336 3535612 160605 27546 685525 4471624
4 Beszerzés, létesítés 2947 326025 4563 2388  335923
5 Felújítás  4080    4080
6 Beszerzések, felújítások ÁFA 737 46813 1141 477  49168
7 Egyéb növekedés 1000    3578 4578
8 Bruttó érték növekedés 4684 376918 5704 2865 3578 393749
9 Értékesítés  4336    4336

10 Befejezetlen beruházás  191314    191314
11 Egyéb csökkenések 1174 12683 11296 2865  28018
12 Bruttó érték csökkenés 1174 208333 11296 2865  223668
13 Eszközök bruttó értéke 65846 3704197 155013 27546 689103 4641705
14 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 45415 420780 94992 20468 105537 687192
15 Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés 8765 68717 12055 3695 23880 117112
16 Értékcsökkenés záró állománya 54180 489497 107047 24163 129417 804304
17 Eszközök nettó értéke 11666 3214700 47966 3383 559686 3837401
18 Teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke 38476 1898 69208 9070 6469 125121

9. melléklet a 12./2011 (IV. 22.) rendelethez
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Újfehértó Város Önkormányzatának 2010. évi vagyon kimutatása
ezer forintban

A B C D E F
A  Befektetett eszközök 4623272 4787613 D  Saját tőke összesen 3092050 3101007
      
I. Immateriális javak nettó értéke 16920 11666 I. Tartós tőke 280379 280379
a.) Forgalomképes immateriális javak 16920 11666 II. Tőke változások 2811671 2820628
b.) Üzemeltetésre átadott immateriális javak 0 0    
   E  Tartalékok összesen 49421 79889
II Tárgyi eszközök nettó értéke 4125041 4308137 I. Költségvetési tartalék 49421 79889
1. Ingatlanok 3689546 3767866 1.) Költségvetési tartalék elszámolása 89566 79889
a.) Forgalomképes ingatlanok 210693 300815 2.) Költségvetési pénzmaradvány -40145  
b.) Forgalomképtelen ingatlanok 771604 834421    
c.) Korlátozottan forgalomképes ingatlanok 2132535 2079464 F  Kötelezettségek 1646931 1735849
d.) Üzemeltetésre átadott forgalomképes ing 474 474 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 719191 896648
e.) Üzemeltetésre átadott korl. fképes ingatlan 38655 37985 1.) Tartozások kötvénykibocsátásból 355563 434226
f.)  Vagyonkezelésbe adott korl fképes ingatlan 535585 514707 2.) Beruházási és fejlesztési hitelek 175371 164701
   3.) Működési célú hosszú lejáratú hitel 183185 295035
2. Gépek berendezések, felszerelések 65950 48188 4.) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 5072 2686
a.) Forgalomképes gépek, berendezések felsz 65613 47966 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 848595 838469
b.) Üzemeltetésra átadott gépek, eszközök 337 222 1.) Rövid lejáratú hitelek 138683 140000
   2.) Szállítói kötelezettségek 179858 180554
3. Járművek 12016 9681 3.) Váltótartozások 429195 429195
a.) Forgalomképes járművek 7078 3383 4.) Költségvetéssel szembeni kötelezett 25753 3495
b.) Üzemeltetésre átadott járművek 4938 6298 5.) Helyi adó túlfizetéséből adódó köt. 19024 17213

   
6.) Beruházási hitelból következő évet terhelő 
törlesztő részlete 22169 26431

4. Beruházások és felújítások 357529 482402
7.) Működési célú hosszú lejáratú hitel 
következő évet terhelő részlete 30032 38677

III. Befektetett pénzügyi eszközök 481311 467810 8.) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 3881 2904
1. Egyéb tartós részesedések 481311 467580    
2. Tartósan adott kölcsön  230 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 79145 732
      
B  Forgóeszközök 165130 129132    
I. Készletek 4603 2194    
II. Követelések 31961 46317    
IV. Pénzeszközök 44610 69400    
V. Egyéb aktív pénzügyi eszközök 83956 11221    
Eszközök összesen 4788402 4916745 Források összesen 4788402 4916745
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10. melléklet a 12/2011(IV.22.) rendelethez

KIMUTATÁS

az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény rendelkezése alapján az éves
beszámol részeként bemutatásra kerülő közvetett támogatásokról

Forintban

1 A B
2 Megnevezés Támogatás összege

3
Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap 
csökkentés 10514

4 Összesen: 10514
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11. melléklet a 12/2011. (IV. 22.) rendelethez

Újfehértó Város Önkormányzat 2010 évi működési és felhalmozási célú 
bevételének és kiadásának alakulásáról

ezer 
forintban

1 A B C D

2 Megnevezés
2010. évi 
előirányzat

2010. évi 
módosított 
előirányzat

2010. évi 
teljesítés

3 Működési célú bevételek    
4 Intézményi működési bevételek 225814 227722 209529
5 Önkormányzat sajátos működési bevétele 687560 681655 713311
6 Önkormányzat költségvetési támogatása 574998 978343 986780
7 Támogatás értékű bevétel 19862 140381 101075
8 Működési célú hitel 410500 411734 208337
9 Pénzmaradvány igénybevétele  90153 53923
10 Működési célú bevételek összesen: 1918734 2529988 2272955
11     
12 Működési célú kiadások    
13 Személyi juttatások 616647 823064 810918
14 Munkaadókat terhelő járulékok 170920 228407 223776
15 Dologi kiadások 799845 955354 689672
16 Működési célú támogatások 49134 67938 47215
17 Ellátottak juttatásai 74819 276104 281585
18 Tartalékok 50000 21752  
19 Működési hitel és kamata 157369 157369 138860
20 Működési célú kiadások összesen: 1918734 2529988 2192026
21     
22 Felhalmozási célú bevételek    
23 2010 évi költségvetési támogatás 21948 96202 96202

24
Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele, és 
támogatások, fordított áfa bevételek 483539 495941 433571

25 Felhalmozás jellegű bevétel 20000 20000 3660
26 Fejlesztési célú hitel 148783 96599  
27 Felhalmozási célú bevételek összesen: 674270 708742 533433
28     
29 Felhalmozási célú kiadások:    
30 Felhalmozás célú kiadások ÁFÁ-val 551676 586148 462605
31 Felhalmozási célú hitel törlesztése 94654 94654 53357
32 Felhalmozási célú hitel kamata 27940 27940 14009
33 Felhalmozási célú kiadások összesen: 674270 708742 529971
34     
35 Önkormányzat bevételei összesen: 2593004 3238730 2806388
36 Önkormányzat kiadásai összesen: 2593004 3238730 2721997
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                                                     12. melléklet a 12/2011. (IV. 22.) rendelethez
Részben önálló intézmények 2010. évi pénzmaradvány elszámolása

ezer forintban
1 A B C D E

2 Normatíva jogcíme
Játékvár 
Bölcsőde

Lengyel 
Laura Óvoda ÁMIPSZ

Zajti F 
Kulturális 
Központ

3 Bölcsődei ellátás 17788    
4 Szociális továbbképzés 75    
5 Ingyenes bölcsődei étkezés 650    
6 Óvodai nevelés  76610   
7 SNI óvoda  1956   
8 Általános iskolai nevelés   218628  
9 Alapfokú művészetoktatás   10732  

10 Alapfokú művészetoktatás pedagógiai módszerek támogatása   9879  
11 Napközi, napköziotthonos foglalkoz   12455  

12

SNI iskola

  3584  
13 Tankönyv hozzájárulás   9633  
14 Pedagógiai szakszolgálat támogatása   8100  
15 Kistérségi társulástól pedagógiai szakszolgálat támogatása   13521  
16 Közművelődési támogatás    14873
17 Normatíva összesen 18513 78566 286532 14873
18 Pályázaton elnyert támogatások     
19 Könyvtári, közművelődési érd támogatás    192
20 Esélyengyenlőséget segítő támogatások  510 959  
21 Alapfokú művészetoktatás támogatása   1434  
22 Közoktatási informatikai fejl feladatokra  1000 4480  
23 Új tudás pedagógusok anyagi öszt támogatása   2409  
24 Kereseti kiegészítés, bérpolitikai támogatás 2858 18080 35803 622
25 TÁMOP támogatás  15616 70322 5251
26 Osztályfőnöki pótlék   1512  
27 Bevételek összesen 21371 113772 403451 20938
28 Kiadások összesen 20669 163334 467086 21128
29 Önkormányzati támogatás  49562 63635 190
30 Pénzmaradvány 702    
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13. melléklet a 12/2011 (IV. 22.) rendelethez

KIMUTATÁS

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK 
LÉTSZÁMÁRÓL

1 A B

2 Foglalkoztatási forma megnevezése
2010. évben foglalkoztatottak 
létszáma

3 Közcélú foglalkoztatás 328
4 Közhasznú foglalkoztatás 10
5 Közfoglalkoztatás összesen 338
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14. melléklet a 22/2011 (IV. 22.) rendelethez

Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósított működési programjai 2010. évben

forintban
1 A B C D E F G

2 Pályázat kódszáma, megnevezése előleg 1 kifizetés 2. kifizetés 3. kifizetés 4. kifizetés
Támogatás 
összesen

3

TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0051 „Tudásdepó- 
Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és 
informális képzési szerepének erősítése az 
élethosszig tartó tanulás érdekében 5251526 0 0 0 0 5251526

4
TIOP-1.1.1-09/1-2010-0168 Tanulói laptop 
program Újfehértón 0 0 0 0 0 0

5
TIOP-1.1.1.07/1-2008-0490 Intelligens Iskola 
Program 0 0 0 0 0 0

6

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0093 A kompetencia 
alapú oktatás innovatív lehetőségeinek 
megteremtése Újfehértón 29763512 12747131 15321659 14058920 385815 72277037
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3. napirendi pont megtárgyalása
3./ Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetése egyszerűsített beszámolójának 
     elfogadásáról és a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 3-102/2011.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor

Köszöntöm Nagy Csaba könyvvizsgáló Urat!

A Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja, az 
Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja, a Pénzügyi Bizottság 4 
egyhangú  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja.  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  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  2 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

77/2011. (IV. 21.) számú

határozata

az önkormányzat  2010. évi költségvetése egyszerűsített beszámolójának elfogadásáról, 
és a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített beszámolóját az 1.- 4 .számú mellékletek szerinti 
részletezéssel elfogadja és az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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Újfehértó Város Önkormányzat

2010. évi egyszerűsített mérlege

eFt-ban

  Eszközök  Előző évi költségvetési 
beszámoló záró adatai 

Auditálási 
eltérések (±)

 Előző év auditált 
egyszerűsített 

beszámoló záró adatai

 Tárgyévi költségvetési 
beszámoló záró adatai 

Auditálási eltérések 
(±) 

Tárgyév auditált 
egyszerűsített beszámoló 

záró adatai

 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK       4 641 577                   -           4 641 577          4 855 789    -          4 700           4 851 089    

 I. Immateriális javak             16 921               16 921                11 666                 11 666    

 II. Tárgyi eszközök       3 563 357          3 563 357          3 816 627            3 816 627    

III. Befektetett pénzügyi eszközök           481 311             481 311              467 810    -          4 700              463 110    

 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök           579 988             579 988              559 686               559 686    

 B) FORGÓESZKÖZÖK           175 454                   -              175 454              138 803               4 953              143 756    

 I. Készletek               4 603                  4 603                  2 194                  253                   2 447    

 II. Követelések             37 173               37 173                52 745               4 700                57 445    

 III. Értékpapírok                      -                             -      

 IV. Pénzeszközök             49 722               49 722                72 643                 72 643    

 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások             83 956               83 956                11 221                 11 221    

 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:       4 817 031                   -           4 817 031          4 994 592                  253           4 994 845    

 D) SAJÁT TŐKE       3 111 567                   -           3 111 567          3 171 611                  253           3 171 864    

 1. Tartós tőke           280 379             280 379              280 379       2 811 671           3 092 050    

 2. Tőkeváltozások       2 831 188          2 831 188          2 891 232    -  2 811 418                79 814    

 3. Értékelési tartalék                      -                             -      

 E) TARTALÉKOK             54 533                   -                54 533                83 132                      -                  83 132    

 I. Költségvetési tartalékok             54 533               54 533                83 132                 83 132    

 II. Vállalkozási tartalékok                      -                             -      

 F) KÖTELEZETTSÉGEK       1 650 931                   -           1 650 931          1 739 849                      -             1 739 849    

 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek           719 191             719 191              896 648               896 648    

 II. Rövid lejáratú kötelezettségek           852 595             852 595              842 469               842 469    
 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások             79 145               79 145                     732                       732    

 FORRÁSOK ÖSSZESEN:       4 817 031                   -           4 817 031          4 994 592                  253           4 994 845    

Újferhértó, 2011. április 13.
 Nagy Sándor 
polgármester

Újfehértó Város Önkormányzat
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2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

 eFt-ban 

Sorszám Megnevezés

 Előző évi 
költségvetési 
beszámoló 

záró adatai 

 Auditálási 
eltérések 

(+/-) 

 Előző év auditált 
egyszerűsített 

beszámoló záró 
adatai 

 Tárgyévi 
költségvetési 

beszámoló záró 
adatai 

 Auditálási 
eltérések 

(+/-) 

 Tárgyévi 
auditált 

egyszerűsített 
beszámoló 

záró adatai 

1. Záró pénzkészlet          49 474                  49 474                 71 911              71 911    

2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege                        -                         -      

3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont 
záróegyenlege (+/-)            5 059                    5 059                 11 221              11 221    

4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) -        39 880     -            39 880                   6 609                6 609    
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)                        -                         -      
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+/-3-4-5)          94 413               -                   94 413                 76 523               -               76 523    
7. Finanszírozásból származó korrekciók (+)               587                       587                   6 755                6 755    
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)                        -                           -                        -      
9. Költségvetési pénzmaradvány (6+/-7+/-8)          95 000                  95 000                 83 278              83 278    

10. A vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására 
felhasznált összeg                  -                            -                           -                        -      

11. Költségvetési pénzmaradványt külön joszabály alapján 
módosító tétel (+/-)                  -                            -                           -                        -      

12. Módosított pénzmaradvány (9+/-10+/-11)          95 000               -                   95 000                 83 278               -               83 278    

13. 12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. 
maradványa                        -                         -      

14. -kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány          90 153                  90 153                 85 147              85 147    
15. -szabad pénzmaradvány            4 847                    4 847                       -      

Újfehértó, 2011. április 13.
 Nagy Sándor 
 polgármester 
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Újfehértó Város Önkormányzat

2010. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés   
eFt.-ban

Sorszám    Megnevezés   Eredeti Módosított Teljesítés
    előirányzat  

1 Személyi juttatások         620 023          826 441          812 498    
2 Munkaadókat terhelő járulékok         171 831          229 317          224 181    
3 Dologi és egyéb folyó kiadások         818 905          971 939          711 815    
4 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás         58 163          254 664          259 975    
5 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások         49 134            60 444            44 746    
6 Ellátottak pénzbeli juttatásai           16 656            21 441            21 610    
7 Felújítás           48 069              1 719              5 075    
8 Felhalmozási kiadások         558 722          622 892          491 909    

9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás         20 487            28 572            14 219    

10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások           3 000            11 567            13 882    

11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása         13 020            13 020     

12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása    

13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások (01+...+12)      2 378 010       3 042 016       2 599 910    

14 Hosszú lejáratú hitelek           96 280            52 201            90 143    

15 Rövid lejáratú hitelek       138 683          182 762            80 000    

16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai    

17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai    

18 Finanszírozási kiadások (14+...+17)         234 963          234 963          170 143    

19 Pénzforgalomi kiadások    (13+…+18)    2 612 973       3 276 979       2 770 053    

20 Pénzforgalom nélküli kiadások         54 000            25 752     

21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások    

22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen     -       72 735    

23 Kiadások összesen (19+...+22)      2 666 973       3 302 731       2 697 318    

24 Intézményi működési bevételek         242 834          244 742          232 347    

25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei         698 508          703 604          743 696    

26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás         26 149          146 668          105 214    

27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel                500    

28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek           31 001            20 000              3 660    

29 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei           11 001      

30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás         65 582          561 523          468 779    

31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel       483 539      

32 Támogatások, kiegészítések       574 997       1 052 597       1 052 597    

33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása         574 997       1 052 597       1 052 597    

34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése           9 020              9 020     

35 Rövid lejárató kölcsönök visszatérülése    
36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35)      2 131 630       2 738 154       2 606 793    

37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele       148 783            96 599          208 337    

38 Rövid lejáratú hitelek felvétele       410 500          411 734     

39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei    

40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei    

41 Finanszírozási bevételek (37+40)         559 283          508 333          208 337    

42 Pénzforgalmi bevételek (36+41)    2 690 913       3 246 487       2 815 130    

43 Pénzforgalom nélküli bevételek             4 000            94 153            53 923    

44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek    

45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen     -       78 897    

46 Bevételek összesen (26+27+28)      2 694 913       3 340 640       2 790 156    

47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) -     296 380    -     235 461            60 806    

48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)       324 320          273 370            38 194    

49 Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)                 -                      -      -         6 162    
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Újfehértó Város Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített eredmény-kimutatása

 eFt-ban 

Megnevezés

 Előző évi 
költségvetési 

beszámoló záró 
adatai 

 Auditálási 
eltérések (+/-) 

 Előző év auditált 
egyszerűsített 

beszámoló záró 
adatai 

 Tárgyévi 
költségvetési 

beszámoló záró 
adatai 

 Auditálási 
eltérések (+/-) 

 Tárgyévi auditált 
egyszerűsített 

beszámoló záró 
adatai 

 1. Vállalkozási tevékenység működési célú 
bevételei      0 0 0 0 0 0
 2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási 
célú bevételei      0 0 0 0 0 0
 3. Vállalkozási tevékenység forgatási célú 
finanszírozási és passzív pénzügyi 
elszámolások bevételei      0 0 0 0 0 0
 A. Vállalkozási tevékenység bevételei 
(1+2+3)      0 0 0 0 0 0
 4. Vállalkozási tevékenység működési célú 
kiadásai      0 0 0 0 0 0
 5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási 
célú kiadásai      0 0 0 0 0 0
 6. Vállalkozási tevékenység forgatási célú 
finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai 0 0 0 0 0 0
 B. Vállalkozási tevékenység kiadásai 
[4+5+6)      0 0 0 0 0 0
 C. Vállalkozási tevékenység 
pénzforgalmi maradványa (A-B)      0 0 0 0 0 0
 7. Vállalkozási tevékenységet terhelő 
értékcsökkenési leírás)      0 0 0 0 0 0
 8. Alaptevékenység ellátására felhasznált 
és felhasználni tervezett vállalkozási 
maradvány      0 0 0 0 0 0
 9. Pénzforgalmi maradványt külön 
jogszabály alapján módosító egyéb tétel 0 0 0 0 0 0
 D. Vállalkozási tevékenység módosított 
pénzforgalmi vállalkozási maradványa 
(C-7-89)      0 0 0 0 0 0
 E. Vállalkozási tevékenységet terhelő 
befizetési kötelezettség      0 0 0 0 0 0
 F. Vállalkozási tartalékba helyezhető 
összeg (C-8-9-E)      0 0 0 0 0 0
Újfehértó, 2011. április 13.  Nagy Sándor
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Nagy Sándor
Ki az, aki a napirendhez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi? 

A képviselő-testület 11 igenszavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással tudomásul vette.

4. napirendi pont megtárgyalása
4./ Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
     szóló 6/2011. (II. 05.) rendelet módosításáról 
     (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással)
     (Száma: 3-106/2011.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Minden bizottsági ülésen részletesen tárgyaltunk a témáról, kifejtettem a rendeletmódosítás indoklását. Itt 
arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a részvénycsomag értékesítése kapcsán a tulajdonostársaknak 
történt felajánlást követően ezidáig, -  visszaérkezett 98 %-a a tulajdonostársak döntésének – nem érkezett 
vételi ajánlat, ezért kezdeményezem a költségvetési rendelet módosítását. Illetve még egy elem van, amit 
figyelembe kell vennünk, ez pedig az, hogy a Református Egyháznak felajánlott két ingatlan átvételére 
ebben a sorban- a múltkori testületi ülésen kiosztott anyag alapján világosan látszik, hogy nem kerül rá 
sor, ez is egyfajta bevételkiesést jelent. Ezért kezdeményeztük a költségvetési rendeletünk módosítását. 
Könyvvizsgáló Úrtól kérdezem, hogy kíván-e a módosítással kapcsolatban véleményt formálni?

Nagy Csaba
Támogatom az előterjesztést, hiszen ez majd alapot teremt a következő döntéshez. 

Nagy Sándor
Még  azt  szeretném  megerősíteni,  hogy  természetesen  a  korábbi  döntéseinket  figyelembe  véve  a 
módosítási  javaslat  egyeztetve  van  a  két  legnagyobb  finanszírozó  pénzintézettel,  illetve  hitelező 
pénzintézettel,  mindkettő esetben bírjuk a  szóbeli  ígéretüket,  hogy egyetértenek vele  és támogatják a 
rendelet módosítását. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a rendeleti javaslatot elfogadja?

A képviselő-testület a rendeleti javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet 
alkotta meg: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 

13/2011. (IV. 22.) 

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 
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el: 
1. §.

Az  önkormányzat  2011.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2011.  (II.05.) 
önkormányzati  rendelet  bevételi  oldalán a „Felhalmozási és tőke jellegű bevétel” csökken 300 millió 
forinttal, egyidejűleg a „Működési hitel” emelkedik 300 millió forinttal.

2. §.

Az  Önkormányzat  2011.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/2011.  (II.05.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§.
A költségvetés bevételei és kiadásai

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetését 

a) 1.927.751 eFt. bevétellel
b) 2.095.642 eFt. kiadással 
 c) 167.891 e Ft hiánnyal

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 Ft
c) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 e Ft
d) Központi költségvetési támogatás 552.556 e Ft
e) Támogatás értékű bevételek 436.535 e Ft
f) Működés hitel 
g) Fejlesztési célú hitel

300.000 e Ft
   117.000 e 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:

                                       eFt
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 50.000 e Ft
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g) Céltartalék 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. §.

A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5 .§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Újfehértó, 2011. április

30



1. melléklet a 13/2011. (IV. 22.). rendelethez 

Újfehértó Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mérlege (ezer forint)

 A B C D

1 B E V É T E L E K
2011. évi 
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 0   

18   Fejlesztési hitel tőketörlesztés 26432
19   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 300000 Általános tartalék 50000
29 2. Fejlesztési célú hitel 117000 Céltartalék  
30 Összesen: 2344751 Összesen: 2344751
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5. napirendi pont megtárgyalása
5./ Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi 
     támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 3-107/2011.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Tárgyalta  az  Ügyrendi  Bizottság  3  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja,  a 
Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja. Szóbeli kiegészítésem 
nincs. 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  12  egyhangú igen szavazattal  elfogadta  és  az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

78/2011. (IV. 21.) számú
határozata

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 6. 
számú  melléklet  2.  pontja  alapján  (továbbiakban  6.  számú  melléklet)  támogatási 
igényt  nyújt  be  az  önhibájukon  kívül  hátrányos  helyzetben  lévő  önkormányzatok 
támogatására.

2. az  önhibájukon  kívül  hátrányos  helyzetben  lévő  önkormányzatok  támogatásának 
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

I. a települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1.-én 1000 
fő feletti.

II. A települési  önkormányzat  helyi  adó  bevezetéséről  döntött  és 
2011. évben ilyen jogcímen 90.000 ezer forint összegű bevételt 
tervez.

III. Az  önkormányzat  2011.  évi  költségvetési  rendeletét  vagy 
módosított  költségvetési  rendeletét  300.000 ezer  forint  összegű 
működési célú hiánnyal fogadta el.

IV. Az  önkormányzat  kötelezettségvállalása  2010.  és  2011.  évben 
nem  haladja  meg  az  Ötv.  88.  §.  (2)  bekezdés  szerinti  éves 
kötelezettségvállalás felső határát.

V. a.)  Az  önkormányzat  az  Ötv.  Szabályai  szerint  kötelező 
könyvvizsgálatra kötelezett.
b.)  Kötelező  könyvvizsgálat  esetén  az  önkormányzat  2010.  évi 
zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
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Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

6. napirendi pont megtárgyalása
6./ Előterjesztés a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízásról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
    (Száma: 3-88/2011.)
    Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Tárgyalta  az  Ügyrendi  Bizottság  3  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja,  a 
Pénzügyi  Bizottság  4  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja.  A  szóbeli 
kiegészítésem nincs. 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  12  egyhangú igen szavazattal  elfogadta  és  az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

79/2011. (IV. 21.) számú

határozata

a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízásról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1.)  megbízza  a  BIG-AUDIT Könyvvizsgáló,  Könyvelő  és  Üzleti  Tanácsadó  Kft-t  (4026. 
Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1. Cégjegyzékszám: Cg. 09-09-002613, adószám: 11150776-2-09, 
kamarai  regisztrációs  szám:  001763,  képviseli  és  a  könyvvizsgálói  feladatok  ellátásáért 
természetes  személyként  felelős:  Nagy Csaba  bejegyzett  könyvvizsgáló)  2011.  május  01. 
napjától  2012.  április  30.  napjáig,  határozott  időtartamra,  az  önkormányzati  költségvetés, 
beszámoló  felülvizsgálatára  és  hitelesítésére  a  gazdálkodási  időszak  folyamatos 
könyvvizsgálatára.

2.) a könyvvizsgálat díját havi 92.000.- forint + ÁFA összegben állapítja meg.

3.)  a  mellékletben  szereplő  megbízási  szerződést  jóváhagyja,  amelynek  aláírására 
felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. április 30.
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Melléklet a 79/2011. (IV. 21.) számú határozathoz

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről: Újfehértó Város Önkormányzat (székhely: 4244 Újfehértó, Szent 
István u. 10. képviseli: Nagy Sándor polgármester), az alábbiakban Megbízó, másrészről

BIG-AUDIT  Könyvvizsgáló,  Könyvelő  és  Üzleti  Tanácsadó  Korlátolt  Felelősségű 
Társaság (székhely:  4026 Debrecen  Garai  u.  4.  fsz.  1.  Magyar  Könyvvizsgálói  Kamarai 
nyilvántartási  szám: 001763, adószáma: 11150776-3-09, bankszámla: 60900061-10605462, 
cégjegyzék  száma:  09-09-002613,  képviseli:  Nagy  Csaba  ügyvezető),  az  alábbiakban 
Megbízott, 

között, a következő feltételekkel:

Szerződés tárgya:

M e g b í z ó  e  s z e r z ő d é s  k e r e t é b e n  m e g b í z z a  M e g b í z o t t a t  a  h e l y i  
ö n k o r m á n yz a t o k r ó l  s z ó l ó  1 9 9 0 .  é v i  L X V.  t v.  9 2 / A .  § - a  a l a p j á n  a 
k ö n yv v i z s g á l ó i  f e l a d a t o k  e l l á t á s á v a l ,  m e l y  me g b í z á s t  M e g b í z o t t  a 
h i v a t k o z o t t  j o g s z a b á l y  9 2 / C .  § - á b a n  l e í r t  t a r t a l o m ma l  v á l l a l j a  e l .

A  könyvvizsgálói  feladatok  ellátásáért  természetes  személyként  Nagy  Csaba  bejegyzett 
könyvvizsgáló  felelős  (Magyar  Könyvvizsgálói  Kamarai  tagsági  száma:  004862),  aki 
költségvetési minősítéssel rendelkezik.

A Megbízott feladatai:

A könyvvizsgálatra vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően:
a.) Az Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves 

pénzforgalmi  jelentés,  könyvviteli  mérleg,  pénzmaradvány-kimutatás,  eredmény-
kimutatás,  valamint  kiegészítő  melléklet  könyvvizsgálata.  Az  Önkormányzat  és 
intézményei  adatait  összevontan  tartalmazó  egyszerűsített  éves  költségvetési 
beszámoló véleményezése/záradékolása;

b.) az  Önkormányzat  és  intézményei  befektetett  eszközeinek,  készletállományának, 
pénzeszközeinek,  követeléseinek  és  kötelezettségeinek,  pénzmaradványának, 
eredményének vizsgálata;

c.) az  Önkormányzat  pénzügyi  helyzetének  elemzése,  különösen  az  adósságot 
keletkeztető kötelezettségvállalások – hitelfelvétel, kezességvállalás – tekintetében; 

d.) a költségvetési és zárszámadási rendelettervezetek vizsgálata, véleményezése.

A szerződés hatálya:

A szerződést a felek 2011. május 01-től 2012. április 30. napjáig tartó határozott időre 
kötik. 

A szerződés teljesítése, a teljesítés módja:
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1. Megbízott e szerződésben vállalt kötelezettségét Megbízó által rendelkezésére bocsátott 
dokumentumok  feldolgozásával,  elemzésével,  valamint  helyszíni  tájékozódás  alapján 
teljesíti, az alábbiak szerint:

- az elvégzendő feladat által megkövetelt időtartamra, illetve szükség esetén a helyszínen 
történő szakmai egyeztetés,

- a  felmerülő,  a  könyvvizsgálat  kompetenciájába  tartozó  problémák  telefonon  történő 
megbeszélése, illetve fax, levél, e-mail útján történő tisztázása,

- a  féléves  és  az  éves  beszámoló  helyszínen  történő  vizsgálata,  költségvetési 
rendelettervezet,  valamint  a  háromnegyed-éves  tájékoztató,  a  költségvetési 
rendeletmódosítások észrevételezése,

- bármely  könyvvizsgálói  jelentési  kötelezettség,  illetve  véleményezés  fennállása  esetén 
részt vesz a Képviselő-testület ülésein.

2. Megbízott működése, vizsgálatai alapján a következő jelentéseket készíti el a Képviselő-
testület részére:

- az éves költségvetési,  illetve a zárszámadási rendelettervezetre és az Önkormányzat és 
intézményei  adatait  tartalmazó  egyszerűsített  éves  beszámolóra  vonatkozó,  értékelő 
elemzésekkel kiegészített könyvvizsgálói jelentést,

- a  szükséges,  közbenső -  az  I.  féléves,  az  I-III.  negyedéves  tájékoztatóról,  valamint  a 
költségvetési  koncepcióról  készült  -  jelentéseket,  illetve  jelzéseket  az  észlelt,  általa 
súlyosnak  ítélt  problémákról,  a  jogszabályi  rendelkezések,  az  alapító  okirat/ok/ 
megsértéséről,  vagy  az  Önkormányzat  jövőbeni  helyzetét  hátrányosan  befolyásoló 
tényezőkről.  A  költségvetési  rendeletmódosításokat  azok  szerkezete  és  számszerű 
összefüggései tükrében észrevételezi.

3. A Megbízott szerződés IV/2. pontja szerinti könyvvizsgálói jelentéseket a zárszámadásra 
vonatkozóan legkésőbb az előző év könyvelését lezáró időpontot követő 30 napon belül 
terjeszti  elő  és  a  feladatok  teljesítéséről  15  napon  belül  a  Megbízótól  elfogadó 
nyilatkozatot kap abban az esetben is, ha a Megbízott hitelesítő záradék helyett korlátozó, 
vagy  elutasító  záradékkal  látja  el  a  beszámolót.  A  többi  jelentésre  vonatkozóan  a 
jogszabályi  határidőket,  illetve  a  Képviselő-testületi  és  bizottsági  ülések  időpontjait  is 
figyelembe véve készíti el, és megküldi a Polgármesteri Hivatal részére.

4. A Megbízott a jelentést 5 példányban adja át a megbízónak.

Felek jogai és kötelességei:

Megbízó kötelességei:

• felel  számviteli  nyilvántartásainak  pontosságáért  és  teljeskörűségéért,  belső  ellenőrzési 
rendszerének  megbízhatóságáért,  valamint  a  magyar  számviteli  és  egyéb  vonatkozó 
előírások szerinti éves beszámoló elkészítéséért;

• a szabálytalanságok megelőzéséért és feltárásáért felelősség terheli; 
• biztosítani a Megbízott feladatai teljesítéséhez szükséges feltételeket, különös tekintettel a 

helyszíni  munkálatokat  segítő  koordinációra,  beleértve  a  kapcsolódó  intézményi 
munkálatokat is;

• az Önkormányzat tevékenységével, gazdálkodásával kapcsolatban nála meglévő adatokat 
és információkat – szükség szerint jegyzék kíséretében - időben Megbízott rendelkezésére 
bocsátani;
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• kellő időben informálni a könyvvizsgálót minden, a gazdálkodással kapcsolatos fontosabb 
döntés előkészítésről, döntésről;

• Megbízott  részére  az  éves  beszámolót,  illetve  a  könyvvizsgálói  véleményezési 
kötelezettségi körbe tartozó dokumentumokat olyan időpontban átadni, hogy Megbízott 
véleményezését  az  I.  pontban  foglaltaknak  megfelelően  maradéktalanul  elvégezhesse, 
beleértve független könyvvizsgálói jelentésének elkészítését is;

• meghívni a könyvvizsgálót a képviselő-testületi ülésekre, illetve a meghívást biztosítja a 
pénzügyi és költségvetési (indokolt esetben más) bizottsági ülésekre, különös tekintettel a 
könyvvizsgálói  véleményezési  körbe  tartozó  témákra;  az  ezekről  készült  írásos 
dokumentumokat (jegyzőkönyvek, rendeletek, határozatok) Megbízott számára, kérésére 
átadja;

• a  Megbízottnak  nyújtott  információkról  –  a  könyvvizsgáló  kérésének  megfelelően  - 
„Teljességi nyilatkozat”-ot adni;

• Megbízó nyilatkozik, hogy az éves egyszerűsített beszámolót a könyvvizsgáló tudomása, 
illetve hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg;

• az  éves  egyszerűsített  beszámolót  a  könyvvizsgáló  által  véleményezett  tartalommal 
közzétenni, illetve hasznosítani;

• az e szerződésben vállaltak során a Megbízottat ért kárt, felróhatóság esetén, a vonatkozó 
szabályoknak megfelelően megtéríti;

• a szerződésben foglalt díjazást - a feladat teljesítése esetén - a megállapított összegben 
kifizetni;

• A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény („2007. évi CXXXVI. törvény”) 6. §-a és 7. §-a az ügyfél 
könyvvizsgáló  általi  átvilágítását,  illetve  azonosítását  írja  elő.  A Megbízó  előzetesen 
nyilatkozatot bocsátott  a  Könyvvizsgáló rendelkezésére a 2007. évi  CXXXVI. törvény 
vagy  az  azt  megelőző  szabályozás  megfelelő  rendelkezéseivel  összhangban,  valamint 
átadta  a  Könyvvizsgálónak a  2007.  évi  CXXXVI. törvény megfelelő rendelkezéseiben 
felsorolt dokumentumokat. A Megbízó felelősséget vállal arra, hogy a fenti információban 
bekövetkezett bármely változásról a Megbízottat a változást követő 15 munkanapon belül 
tájékoztatja.   Köteles a  hivatkozott  törvény betartásában közreműködni  és a szükséges 
információkat Megbízott részére megadni.

A Megbízott kötelezettségei:

• úgy tervezi  meg a könyvvizsgálatot,  hogy az valószínűsíthetően feltárja a közzétételre 
kerülő éves beszámolóban az esetleges szabálytalanságokból eredő jelentős hibákat, de a 
könyvvizsgálat fő célja nem a szabálytalanságok és a hibák teljes felderítése, hanem az, 
hogy  megfelelő  alapot  nyújtson  a  közzétételre  kerülő  éves  beszámolóról,  illetve  a 
véleményezési  körébe  tartozó  előterjesztésekről  adott  könyvvizsgálói 
záradékhoz/véleményhez. A Megbízott által kibocsátott könyvvizsgálói záradék/vélemény 
nem minősül arra vonatkozó könyvvizsgálói nyilatkozatnak, hogy a közzétételre kerülő 
éves beszámoló, előterjesztés mentes minden hibától;

• a  jelen  szerződésben  meghatározottak  szerint,  a  könyvvizsgálatra  vonatkozó  általános 
követelményekre,  a  magyar  Nemzeti  Könyvvizsgálati  Standardokra,  az  államháztartás 
szervezeteinek  könyvvizsgálatára  érvényes  kamarai  módszertani  útmutatásokra  és  az 
önkormányzati sajátosságokra tekintettel elvégzi a könyvvizsgálatot;

• munkáját  a  jó  szakember  gondosságával,  hatékonyan,  a  hazai  (és  a  nemzetközi) 
könyvvizsgálati  standardoknak  megfelelően  végzi  és  az  ehhez  igazodó  technikákat, 
módszereket alkalmazza;
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• a  Megbízó  által  rendelkezésre  bocsátott  adatok  és  információk  alapján,  a  hatályos 
jogszabályok ismeretében, azokat megtartva és alkalmazva végzi munkáját, és határidőre 
elkészíti  írásos  véleményezéseit,  jelentéseit  (a  Megbízó  hibájából  származó  esetleges 
késedelemért  a Megbízottat  nem terheli  felelősség).  A könyvvizsgálói jelentésért  és az 
írásos véleményezésért Megbízott felel;

• a Megbízóval  a feladatok ellátása során együttműködni,  a  vizsgálatok egyes fázisait  a 
Megbízóval szükség szerint egyeztetni, a könyvvizsgálatról – a Megbízó kérésére – menet 
közben a szükséges tájékoztatást megadni, különös tekintettel azokra a megállapításokra, 
amelyek  alapján  az  esetleges  hibák  a  jelentések  készítéséig,  illetve  a  beszámoló 
hitelesítéséig kijavíthatók.;

• a  Képviselő-testület  összehívását  kérni,  ha  ennek  szükségessége  a  törvényi  előírások 
alapján felmerül;

• a tudomására jutott adatokat és egyéb információkat bizalmasan, a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak, standardoknak, a titokvédelemnek megfelelően kezelni;

• a jelen szerződés II. pontjában meghatározottak szerint elkészíteni jelentéseit.
• felelni a megbízás során a Megbízónak okozott esetleges kárért, s a Megbízót a vonatkozó 

szabályok szerint kártalanítani;
• a  Megbízónak  végzett  szolgáltatásait  a  könyvvizsgálatra  vonatkozó  standardoknak, 

kamarai  módszertani  útmutatásoknak  megfelelően  dokumentálni,  a  könyvvizsgálathoz 
felhasznált  dokumentációkat,  az  éves  beszámolót  a  jogszabályokban  előírt  időig 
megőrizni;

Egyéb kérdések:

1. Megbízó és Megbízott együttműködésében irányadónak tekinti azt a törvényi előírást, mely 
szerint  a  könyvvizsgálói  véleményezés  körébe  tartozó  előterjesztésről  a  könyvvizsgáló 
írásos véleménye nélkül érvényes döntés nem hozható.

2. E megbízás nem vonatkozik adószakértői tevékenységre. Megbízott az éves beszámoló 
könyvvizsgálata  részeként  részletesen  nem  tekinti  át  az  adók  kiszámítását  és  az 
adóbevallást.  Mindkét  fél  elismeri,  hogy  a  magyar  adóhatóság  jogosult  az  összes 
adóbevallást hatósági revízió alá vonni, és hogy a magyar számviteli törvénnyel, illetve a 
vonatkozó  kormányrendelettel  összhangban  elkészített  éves  beszámoló  könyvvizsgálói 
záradéka nem nyújt biztosítékot arra,  hogy a benyújtott adóbevallásokat az adóhatóság 
elfogadja.

3. Megbízót és Megbízottat a szerződésben foglaltak teljesítése során kapcsolattartóként a 
következő személyek képviselik:
Megbízó részéről: Kálmáczhey Éva köztisztviselő
Megbízott részéről: Nagy Csaba bejegyzett könyvvizsgáló

4. A Megbízott jogosult feladatai végrehajtásához Megbízóval egyeztetve - saját költségére 
és felelősségére – a harmadik személyt igénybe venni, akivel a szerződést Megbízott köti. 
A Megbízott a szerződés teljesítése érdekében könyvvizsgálói asszisztenst foglalkoztathat, 
akivel a megállapodás megkötése a Megbízott feladata.

5. A szerződést a szerződő felek - a Megbízott, illetve a Megbízó kezdeményezésére - közös 
megegyezéssel módosíthatják, ha a szerződés feltételeiben a szerződés megkötésekor nem 
ismert, új tényezők merülnek fel.

37



6. Jelen  szerződést  Megbízó  felmondhatja,  amennyiben Megbízott  a  szerződésben vállalt 
kötelezettségeit súlyosan megsérti. A Megbízott felmondhatja a szerződést, amennyiben a 
Megbízó a szerződésben vállalt kötelezettségeinek tartósan nem tesz eleget.

A szerződés  90  napos  határidővel  bármelyik  fél  részéről  írásban  -  indoklás  nélkül  - 
felmondható.

7. A  Megbízott  és  a  Megbízó  az  e  szerződés  tárgyán  kívüli  gazdasági  kihatású 
előterjesztések könyvvizsgálói véleményezésére külön szerződést köthet.

8. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a teljesített feladatot referenciái között 
feltüntesse.

9. A Megbízott kijelenti, hogy a szerződés megkötésének nincs akadálya, továbbá azt, hogy 
az Allianz Hungária Biztosító Rt-nál az előírásoknak megfelelő, érvényes könyvvizsgálói 
felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik.

A munka díjazása, fizetési feltételek:

1. Díjazás: A megbízási díj havi 92.000- Ft + ÁFA, azaz kilencvenkettőezer forint + ÁFA. 

2 . M e g b í z ó  a  me g b í z á s i  d í j  ö s s z e g é t  –  a  f e l a d a t  t e l j e s í t é s é r ő l  a z  a d o t t 
h ó  u t o l s ó  n a p j á r a  k i á l l í t o t t  s z á m l a  a l a p j á n  -  a  s z á m l a  k i b o c s á t á s á t 
k ö v e t ő  1 0  n a p o n  b e l ü l  á t u t a l j a  M e g b í z o t t  s z á m l á j á r a .  K é s e d e l me s 
f i z e t é s  e s e t é n  a  M e g b í z ó  1 0  %  m é r t é k ű  k és e d e l mi  k a ma t o t  k ö t e l e s 
me g f i z e t n i .

Záró rendelkezések
1. Az  e  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Ptk.,  valamint  a  könyvvizsgálat 

rendjére vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

2. Jelen szerződés 2011. május 01-től lép hatályba.

Újfehértó, 2011. 
………………….……………..……….. ……………..…………………………… 

          Megbízó Megbízott
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7. napirendi pontmegtárgyalása
7./ Előterjesztés a 2011-2014. évi gazdasági program elfogadására
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
    (Száma: 3-92/2011.)
    Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Tárgyalta  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,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  elfogadásra 
javasolja. 
A szükséges kötelező egyeztetést az Iparkamarával lefolytattuk, azt az írásos véleményüket 
csatoltuk az előterjesztéshez. Két dolgot szeretnék pontosítani az írásos anyagban, a 9. oldalon 
a fogorvosi szolgálatnál egy bekezdésben foglalkoznánk a városban működő két magánorvos, 
-  említés  szintjén  bekerül  az  anyagba 2 magán fogorvos-  segíti  a  ténykedést.  Valamint  a 
legjelentősebb cégek felsorolásánál egy pontosítás lenne, aminek a lényege, hogy a Nyír-print 
Nyomda az már Karton-prakt Nyomda a Rióház pedig,- Zsindelyes-házként kerül jegyzésre. 
Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?

Szilágyi Péter
Viszonylag  kevés  konkrétumot  látunk  a  gazdasági  programban-  a  kérdésem,  hogy miért? 
Vannak benne olyan konkrétumok viszont,  amit  én  is  üdvözlök.  Pld.  a  mezőőri  szolgálat 
visszaállításán  az  van  írva,  hogy elgondolkodik  rajta  a  testület.  Illetve  az  önkormányzat 
vállalkozási tevékenységét erősíteni kell- ez tulajdonképpen konkrétabban mit akar takarni? 

Nagy Sándor
Bizottsági  ülésen  is  elmondtam  és  itt  is  megerősítem,  hogy  egy  ilyen  jellegű  gazdasági 
programban  leírtak  megfogalmazása  konkretizálása,  nagyon  sok  külső  tényezőtől  függ. 
Nyilvánvalóan azért nem konkrétabban van megfogalmazva, hiszen a Kormány folyamatosan 
a mostani időszakban, illetve a közeljövőben az alkotmányozási folyamatot lezárva, hozza 
meg azokat a sarkalatos törvényeket, amik elsősorban a gazdaság átalakításával, a szociális 
ellátórendszer  átalakításával,  az  önkormányzati  rendszer  átalakításával  kapcsolatos.  Tehát 
ettől mélyebben és ettől konkrétabban úgy gondolom, hogy jelen pillanatban nincs értelme 
megfogalmazni, hiszen ez néhány hónapon belül fog véglegesedni. Az éves költségvetések 
lehetnek azok, amelyek majd ezeknek a kérdéseknek a részleteivel foglalkoznak. 

Gyermánné Szabó Katalin
A hulladékkezeléssel  kapcsolatban  –  meg  van  fogalmazva  két  sorban,  hogy  a  lakosság 
bejelentései alapján a város köztisztasága nem megfelelő. Mit tesz a város ennek érdekében? 
Illetve  a  külterületi  szemét  lerakóhelyek?!  –ez  botrányos.  A  mezőőri  szolgálat  is  akár 
segíthetne a dolgon, vagy a közmunkaprogramban, ha erre lenne megfelelő létszám, akkor ezt 
ellenőrizhetnék. Mert a tulajdonosok tudom, hogy járják a külterületeket, de nem tudnak ez 
ellen  sokat  tenni.  A  gazdasági  környezettel  kapcsolatosan  engem  régóta  foglalkoztat  a 
gyümölcskutató intézetnek a helyzete. Gyerekkorunk óta tudjuk, hogy nagyon sok munkaerőt 
foglalkoztatott  a gyümölcskutató intézet-  és ott áll,  és nem mozdul semmire. Én már más 
fórumokon is mondtam, - 40-50 fizikai állomány volt és még az iroda, stb. Most meg ott áll és 
nincs semmi. Az ott dolgozókkal szoktam beszélgetni és azt mondják, hogy fogalmuk sincs, 
hogy  mi  lesz?  Tudom,  hogy  ez  nem  helyi  döntés,  de  mégis  a  várost,  ha  képviseli  a 
polgármester Úr, akkor olyan helyeken, ha lehet akkor ezt az ügyet mozgassuk, hátha lesz 
belőle valami. 
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Nagy Sándor
A szemeteléssel  kapcsolatban  azt  tudom  mondani,  hogy  akkor  tud  érdemben  lépni  az 
önkormányzat, ha lesznek közmunkásai. Azzal nem értek egyet, hogy a földtulajdonosok nem 
tudnak  mit  tenni,  hiszen  a  földtulajdonosok  ugyanúgy  járják  a  határt  és  ugyanolyan 
kötelessége  lenne,  amennyiben  szemetelést  tapasztal,  hogy  megtegye  a  szükséges 
bejelentéseket. Csak akkor van a legnagyobb probléma, ha a földtulajdonosok hordják ki a 
járhatatlan utakba-  még járhatatlanabbá téve azokat az építési  betontörmelékeket,  amelyek 
végképp megakadályozzák, hogy egy-egy úton akár még mezőgazdasági erőgépekkel is át 
tudjunk menni. De nyilán ez már nem a gazdasági program része. 

Puskás László
A mezőőri szolgálattal kapcsolatban- ez egy szép politikai törekvés mindegyikőnk részéről, 
hogy szeretnénk mezőőri szolgálatot felállítani, viszont ennek a realitását- viszont mondjuk 
már ki-  hogy minden egyes  ciklusban megvizsgálják a testületek,  sőt  évente figyelemmel 
kíséri a városvezetés a korábbi és a mostani is, hogy milyen realitása van ennek, hogy ezt be 
tudjuk indítani. Más településeken ez úgy működik, hogy részben kihasználják azt az állami 
finanszírozást,  ami  a  mezőőri  szolgálat  működéséhez  kihasználható.  Ami  kb.  a  működés 
tekintetében  jó,  ha  a  működési  költség  50  %-át  fedezi,  a  másik  részét  általában  a 
földtulajdonosok közössége és a gazdák azok, akik kipótolják. Nem kell messzire menni, ez 
Hajdúdorogon is  így működik.  Gondolom,  hogy csak  így lenne  realitása  annak,  hogy ez 
beindulhasson. 

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

A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

80/2011. (IV. 21.) számú

határozata

Újfehértó Város Önkormányzata 2011-2014. évi gazdasági programjáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

Újfehértó Város  Önkormányzata 2011-2014. évi  gazdasági  programját  a  melléklet  szerinti 
tartalommal elfogadja. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
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Ú J F E H É T Ó  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K

G A Z D A S Á G I P R O G R A M J A

2011 – 2014. 

1. Bevezetés

A helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény előírásai 

szerint  a  gazdasági  program  a  képviselő-testület  megbízatásának  időtartamára,  vagy  azt 

meghaladó  időszakra  szól.  A gazdasági  program  az  önkormányzat  részére  helyi  szinten 

meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel 

összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével 

- a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó 

kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program 

tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket,

• a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését,

• a településfejlesztési politika célkitűzéseit,

• az adópolitika célkitűzéseit,

• az  egyes  közszolgáltatások  biztosítására,  színvonalának  javítására  vonatkozó 

megoldásokat,

• a településüzemeltetési politika célkitűzéseit,

• a szociálpolitika, családok támogatása, egészségügy kérdéseit,

• a kultúra, művészetek, sport, civil kapcsolatok, egyházak, kisebbségek kérdéseit,

• a közbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket,

• a környezetvédelem körét.

A gazdasági  programot  a  képviselő-testület  az  alakuló  ülését  követő  hat  hónapon  belül 

fogadja el.

Gondoskodni kell arról, hogy a négyéves gazdasági program összhangban legyen a hosszú 

távú településfejlesztési programmal.

A gazdasági program a választási ciklusra szól, de olyan stratégiai jellegű célokat is tartalmaz, 

amelyek hosszabb távon megszabják az önkormányzati döntések irányát, és összehangoltabbá 

teszik azokat.

Újfehértó  város  Önkormányzatának  Gazdasági  Programjának  célja,  hogy  Újfehértó 

fejlődésének üteme fenntartható, életének komfortja biztosítható és javítható legyen.
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A program elkészítésekor figyelembe vettük az elmúlt években elért eredményeket, az eddigi 

tapasztalatok  alapján  meg  akarjuk  őrizni  mindazt,  ami  a  város  szépülését,  fejlődését 

működőképességét biztosítja, javítja a város polgárainak munka és életkörülményeit. 

Szeretnénk  elérni,  hogy  a  város  valamennyi  lakója  tisztességesen  megélhessen,  szeresse 

városát és legyen büszke arra, hogy  újfehértói. 

Kiemelt  célunk az önkormányzat  intézményeinek  színvonalas működtetése,  a megkezdett 

infrastrukturális fejlesztések befejezése.

2. Újfehértó város komplex helyzetfeltáró elemzése

Elhelyezkedés, megközelítés, térségi kapcsolatok 

A település a Nyírség Hajdúság felé tekintő peremén, Szabolcs – Szatmár - Bereg megye dél-

nyugati  részén a  megyehatár  közelében fekszik,  két  nagyváros,  Debrecen és  Nyíregyháza 

között.  Észak  felől  Nyíregyházával,  Keletről  Érpatakkal,  Délkeletről  Bökönnyel, 

Geszteréddel,  Délről  Téglással  és  Hajdúböszörménnyel,  Nyugatról  Hajdúdoroggal  és 

Északnyugatról Kálmánházával határos. 

A város  a  Nagykállói  statisztikai  kistérséghez  tartozik,  mely  egyike  a  leghátrányosabb 

helyzetű kistérségeknek. Újfehértó teljes igazgatási területe: 15127 Ha, külterülete: 14088 Ha, 

belterülete: 1039 Ha.

A külterületek egy sajátos típusát képviselték a szórványtanyák, ahol többnyire a településtől 

leszakadt  társadalmi  réteg  élt.  Ezek  lakossága  mára  300  fő  alá  csökkent.  A  régi 

településrészeket  ma  már  csak  egy-egy  major,  régi  tanyasi  iskola  -  nem  ritkán  csak 

tájékozódási pontként – jelzi. Összefüggően csak a vadasi részen található épületegyüttes és él 

nagyobb  létszámú  lakosság.  Egykor  sokkal  jelentősebb  számú  szőlős-  és  gyümölcsöskert 

biztosította  a  megélhetést,  melyek  nagy  része  a  jelenlegi  belterületre  estek.  Máig 

fennmaradtak ezek, mint jelentős beépítetlen területek. Ezek egyike az Erzsébet-kert, ami a 

város  észak  felé  történő  terjeszkedésére  ad  lehetőséget  lakópark-területek  kialakításával 

(Nyíregyháza irányába).

Korábban  nagy  összefüggő  vízfelületek  voltak,  mint  például  a  Nagy  (Szikes)-  Sóstó 

(Fehértó), mint a település névadója, a Farkasnyára, a Kisrét, a volt Kenderáztató, a Mester-tó, 

(a belvárosi Szent István és Petőfi utcák közötti nádas területe) és a Vadas-tó területe (csak 
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foltokban volt vízfelület rajta). 

A város  belterülete  alapvetően  alföldi  típusú  óriásfalu,  észak-  déli  irányban  6  km,  kelet- 

nyugati irányban közel 4 km. A nevét adó (szikes) Fehértó kelet felől lezárta a terjeszkedését a 

mai  városközponttal  megegyező  területű,  egykori  ősfalunak,  így  alakult  ki  a  partvonalra 

merőleges nagyobb mérete. A történelmi városmag halmaz szerkezetű és az alföldi kisváros 

tipikus formajegyeit hordozza magán, de a jelenlegi városszerkezete korszerűtlen, kellemetlen 

hatású, forgalmas utak haladnak át rajta. Az egyébként is nagyméretű település legnagyobb 

terület-felhasználású  egysége  többnyire  falusias  összképet  mutat.  Az  oldalhatáron  álló, 

földszint - földszint + tetőteres épületek túlsúlyban vannak. Visszatérő probléma a beékelődött 

(olykor) nagyszámú állattartás és a zavaró hatású vállalkozói tevékenység - mivel időközben a 

tanyarendszer nagy része leépült, a lakások nagy része a belterületre került -, de a megélhetést 

döntően továbbra is a mezőgazdasági tevékenység jelentette. A hagyományos életformát csak 

hosszú  idő  után  és  fokozatosan  lehet  majd  igazán  városiassá  tenni,  amit  a  későbbi 

szabályozások során  messzemenően  figyelembe  kell  venni.  Az épített  környezet  általános 

leromlásán belül megfigyelhető a lakóépületek egy részénél az átlagon felüli állagromlás. A 

település  széle  felé  haladva  nagyrészt  a  mérnöki  munka  eredményeként  szabályosan 

megvalósult,  egyenes  vonalú  utcákból  álló  lakóterületek  a  jellemzők.  A 100  lakásra  jutó 

népesség Újfehértón 298 fő, míg az országos átlag 247 fő. 

Természetföldrajzi adottságok 

Vízrajz:  A település a 046-os számú Nyíri belvízrendszer 07. 01. belvízvédelmi szakaszán 

helyezkedik  el.  A  területen  a  Nyírségi  Vízgazdálkodási  Társulat  működik,  érdekeltségi 

területének határa közel azonos a belvízrendszer határaival. A belvízvédelmi szakasz területén 

a társulat kezelésébe tartozó üzemközi csatornák összes hossza mintegy 588 km. 

Földrajzi  elhelyezkedése  és  kiterjedése  miatt  külön  ki  kell  emelni  a  4.  számú  főút  és  a 

település közötti összefüggő rétet, a Sóstó területét - amely mint ritka vizes élőhelyként “ex 

lege”  védelem  alatt  áll-,  korábban  nagyméretű  szikes  tóként  a  település  névadója  és  fő 

jellegzetességeként  szolgált.  A  belvízelvezetés  belterületi  szakasza  4,2  km,  külterületi 

szakasza 48,7 km. A településen többször is volt már II. és III. fokú belvízvédelmi készültség, 

melyben jelentős szerepet játszik a csatornák eliszaposodottsága. A település vízkár-elhárítási 

tervvel  rendelkezik  és  a  vízbázis-védelemmel  együtt  a  felszíni  vízrendezés  fontosságát  is 

szem előtt tartja. A település vízellátása a szolnoki Tiszamenti Vízművek Rt. által üzemeltetett 

Geszterédi  Regionális  Vízmű  távvezetékének  északi  ágáról  történik.  A Víztermelő  Telep 

névleges kapacitása 10 000 m3/nap. A vízbázisból kitermelt víz ivóvíz minőségű. A 10 db kút 
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váltogatott  üzemeltetésével  igyekeznek  mindig  az  éppen  jobb  minőségű  “vízlencsét” 

kitermelni. 

Talajadottságok: A futóhomok a város határában a felszínen vagy a löszös köpeny alatt szinte 

mindenütt előforduló képződmény. A felszín-közeli talajok legnagyobb része nagy víznyelő 

képességű, gyengén víztartó. A talajok adszorpciós kapacitása a homokos fizikai talajféleség 

következtében  alacsony.  A  talajok  kémhatása  lúgos,  gyengén  lúgos.  Újfehértó  keleti 

határában, a 4-es főút mellett olyan „szigetszerűen” kiemelkedő felszíndarabot találtak, ahol a 

vékony  löszös  takaró  alatt  az  eredeti  hordalékkúp  folyóvízi  hordalékának  rétegei 

tanulmányozhatók. 

Éghajlati  sajátosságok:  A jelentős kiterjedésű homokfelületeken az erőteljes felmelegedés 

miatt  szárazabbá  válik  a  levegő,  ezért  a  terület  egyik  legjellegzetesebb  vonása  a  levegő 

alacsony páratartalma. A nagy besugárzás és az aránylag magas hőmérséklet mellett jelentős 

az abszolút páratartalom hiánya, ezért gyakori a talaj- és légköri aszály. A nedvesség átlagos 

évi középértékei 70-75 % közöttiek, de a 14 órakor mért nedvességek nem érik el a 60 %- ot 

sem. 

Demográfiai adatok, trendek, humán erőforrások: Újfehértó népessége az 1960-as években 

érte el csúcspontját, amikor is 15650 fő volt a lakosságszám. Ezt követően erőteljes fogyás, 

majd  az  utóbbi  évtizedben  újabb  lakosságszám  bővülés  tapasztalható,  az  elmúlt  évek 

csökkenő állapotát elérve (2001-ben 13657 fő, 2002-ben 13710 fő, 2003-ban 13852 fő, 2006-

ban 13838 fő,  2007.-ben 13672 fő,  2008.-ban:  13589 fő,  2009.-ben 13521 fő,  2010-ben: 

13433 fő). A népsűrűség 96 fő/km2, ami a megyei átlaghoz közeli érték. A születések száma 

csökkent az elmúlt 10 év alatt. Az óvodás korú gyermekek száma 1990-1995 között nőtt, 1995 

után csökkent. Az általános iskolások száma 2005. óta folyamatosan csökken. A munkaképes, 

aktív lakosság az össznépesség 25 %- a, az inaktív lakosság döntő többségét a 3-17 év közötti  

populáció  alkotja.  -  A munkaerő-piaci  aktivitás,  a  foglalkoztatás  nem megfelelő,  magas  a 

tartós és a pályakezdő munkanélküliek aránya.  A településen a rendszerváltás időszakában 

bezárta  kapuit  az  Újpesti  Szövőgyár  helyi  üzeme,  a  termelőszövetkezetek,  az  ÁFÉSZ,  az 

Építő- és Faipari  Szövetkezet,  melynek hatására vállalkozások, kényszervállalkozások sora 

jött  létre.  A  település  adottságaiból  következően  ezek  döntő  mértékben  mezőgazdasági 

vállalkozások. Az átalakulás kísérőjeként megjelenő munkanélküliség Újfehértót sem kímélte, 

majd a két megyeszékhely közelsége miatt számos újfehértói talált ott munkát (eljárók száma 
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kb  1400)  így  a  munkanélküliségi  ráta  5%  körüli  értékre  csökkent,  viszont  az  újfehértói 

munkahelyek száma igen alacsony. A cigány lakosság aránya Újfehértón jelentéktelen, nem 

éri el a félszázalékos arányt. Újfehértó a legutóbbi népszámlálás adatai szerint az átlagosnál 

kedvezőbb képzettségi struktúrával rendelkezik.  A kvalifikált  munkások aránya megfelel  a 

megyei  átlagnak. Összességében a környezetéhez hasonló az iskolázottság,  de a  felsőfokú 

intézményekben végzettek aránya elmarad attól. 

Gazdasági környezet: A gazdasági szerkezetváltozás a városban is éreztette a hatását. A nagy 

munkaadók vagy átalakultak, vagy felszámolták (Mezőgazdasági Szövetkezetek, Építőipari és 

Faipari  Szövetkezet).  A korábbi  gazdasági  tevékenységek  az  elmúlt  években  alapvetően 

megváltoztak.  A  város  gazdasága  nem  eléggé  versenyképes.   -  A  korszerűtlen 

gazdaságszerkezet átalakulása nem történt meg, nem alakult ki a város erős KKV szektora. - 

Nem  kellően  jó  a  város  telephelyi  vonzereje,  imázsa.  A városban  az  Önkormányzat  és 

intézményei a legjelentősebb munkáltató, bár az utóbbi évben a kiszervezések és a kényszerű 

átszervezések  miatt  az  itt  foglalkoztatottak  száma  több  mint  30  százalékkal  csökkent.  A 

városban  gyakorlatilag  nincs  100  fő  foglalkoztatottat  meghaladó  munkáltató.  A 

mezőgazdasági  kultúra  helyi  erejét  és  színvonalát  tükrözi  az  Európában  is  ismert 

Gyümölcskutató Intézet. Az itteni gyümölcsnemesítés eredménye például az Újfehértói fürtös 

meggy, vagy a Jonagold alma. Helyi sajátosság, hogy több sikeresen működő vállalkozás épül 

a  napraforgó-termesztésre  és  feldolgozásra,  a  magpirításra.  Igen  sikeres  és  jelentős 

vállalkozás a Szivargyár, mivel az országban egyedül itt gyártanak hazai szivart. 1995-ben 

települt Újfehértóra az osztrák tulajdonú Frühwald Beton és Építőanyag-gyártó Kft. További 

jelentősebb vállalkozások: Kartonpack Nyomda Kft.:  nyomdaipar, MAGA- Bt.:  puffasztott 

édesipari  termékek,  Fehértó  Kft.:  pékáru,  Takács  Kerámia  Üzem-  kerámiaipar,  csempe, 

kandalló-termékek, Zsindelyes-Ház Kft.: rendezvényszervezés. 

Mezőgazdaság: A tulajdonviszonyok változásával a meglévő majorok területén továbbra is a 

mezőgazdasági  termelés  nagy  részét  bonyolítják  le  és  további  szaporodásuk  várható.  A 

mezőgazdaság  kollektivizálása  után  a  rendelkezésre  álló  kézimunkaerő  és  állami 

támogatottság  arányában  igyekeztek  megőrizni  és  fejleszteni  az  intenzív  kertészeti  és 

gyümölcsös kultúrákat, ám az évek során a leépülés volt a jellemző rájuk, mára már csak a 

ház  körüli  kertekben  maradtak  fel  nyomokban.  Az  állattartás  jelen  van  a  település 

agrártevékenységei között: 100-nál több gazdaságban foglalkoznak állattartással. 

A térségben  termelt  agrártermékek  feldolgozása  mára  már  nem  tipikus  tevékenység.  A 
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térségben termelt  gyümölcsnek jelentős  hányada a  feldolgozás  nélküli  belföldi  és külföldi 

kereskedelembe kerül.

Épített  környezet,  infrastrukturális  ellátottság:  Az  eredeti  településmagot,  egyedi,  több 

(párhuzamos)  utcás szerkezetét  a Debrecen,  Hajdúböszörmény,  nyugat felé Hajdúdorog és 

északnyugat  felé,  Tokaj  irányába  mutató  páros  utcák,  mint  kereskedelmi  utak  alkották, 

melyektől északabbra ágaztak el a mai Nyíregyháza és Nagykálló irányába. Az elágazások 

helyét, a „Hétkereszt”- et ma is fontos tájékozódási pontnak tekintjük. A beépítéseket egyrészt 

a hidrogeológiai,  másrészt a közlekedési feltételek meglehetősen „csápos” jellegűvé tették, 

így a  közöttük lévő területek  egyrészt  kihasználatlanok,  másrészt  kiváló adottságuk révén 

„tálcán  kínálják”  a  szabadidős  funkciók  kihasználásának  lehetőségét.  Az  idők  során  a 

település belterülete erőteljesen északi irányba tolódott a jó közlekedési feltételek miatt. A 4. 

főút különböző minőségű városrészekre osztja a belterületet. Az út menti (és ahhoz közel eső) 

területeken,  valamint  attól  keletre sűrűbben helyezkednek el  a  gyakran nagy területigényű 

vállalkozások,  az  attól  nyugatra  lévő  területek  nagyrészt  a  város  belső  működését 

meghatározó, döntően lakóterületek. Míg a főút-menti területekre nagyrészt a környezetéhez 

nem illeszkedő,  jellegtelen  összképet  mutató  épületek  jellemzőek,  addig  a  nagy  területű, 

történelmi városrészekre inkább jellemző a következetesség. A város túlnyomó részét kitevő 

kertvárosias  és  falusi  jellegű  lakóövezetben  a  családi  házak  jellemzőek,  amitől  csak  a 

városközpont  legújabb  beépítései  térnek  el.  A külterületek  sajátos  típusát  képviselték  a 

szórványtanyák,  ahol  többnyire  a  településtől  leszakadt  társadalmi  réteg  élt.  Ilyen  volt 

Szegegyháza, Micske, illetve Vadas, valamint Ökörkút, Bogárháza tanyaközpontok, melyek 

közül egy, Bogárháza Kálmánháza néven 1959- től önállósodott. 

A város bár rendelkezik összefüggő városközponttal, de nagyon sok még a tennivaló ahhoz, 

hogy a város arculatának meghatározó eleme lehessen. - A hosszan elnyúló városközpont - 

elhelyezkedése  a  forgalmi  rendszer  fejletlensége  és  megoldatlansága  miatt  -  a  lakosság 

jelentős része számára nehezen megközelíthető, (hiányzik az egymástól távol eső városrészek 

alközpontjainak kialakítása.) - A lakó- és kereskedelmi területek rendezetlen összképet mutató 

látványa fogadja az átutazókat a 4-es út mentén, - Kevés a szabadidős, rekreációs zöldterület. 

-  További  városkép romboló elemként  jelentkezik  a  piactéri  víztorony és  a  Debreceni  úti 

sportpálya.

Infrastruktúra:   Újfehértó  infrastrukturális  ellátottsága  a  hasonló  méretű  magyarországi 
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városokhoz képest jelentősen elmarad. A városban az ivóvízellátás a kiépített gerincvezeték-

hálózattal 89 %-ban megoldott (az országos átlag 90,8 %). A település csapadékvíz-elvezető 

rendszerére  jellemző,  hogy  leggyakrabban  a  nyíltfelszínű  árkok  fordulnak  elő,  melyek 

többsége földmedrű, sok helyen egyénileg épült, geometriájuk, elhelyezésük nem megfelelő. 

Több  utca  csapadékvíz-elvezetés  nélküli,  ezek  szennyvízcsatornával  sem rendelkeznek.  A 

szennyvízcsatorna-hálózat  kiépítettsége  Újfehértón  egyébként  is  alacsony,  a  2005-ben 

megvalósult hálózatbővítéssel is csak 60 %-os mértékűre bővült az ellátottság. Az elektromos- 

és a gázellátás közel 100 %-os a városban. A legnagyobb hiányosságot az úthálózat állapota 

mutatja.  Újfehértó  belterületi  útjainak  bő  egyharmada  burkolatlan,  a  burkolt  útszakaszok 

állaga is jelentősen leromlott. Gondot okoz, hogy a burkolt utakból mintegy 20 kilométernyi 

állami tulajdonban és kezelésben levő alacsonyabb rendű, leromlott állagú főútvonal, ezek 

állagjavításában az önkormányzat passzív szerepre van kárhoztatva. Kiépített burkolt járdák 

nagyon sok utcában nincsenek, nagyon kevés a kiépített parkoló, főként a városközpontban 

vannak időszakonkénti parkolási gondok. - A városközpontban lévő kereszteződés nem képes 

az átmenő forgalmat balesetmentesen lebonyolítani. - Nincsenek kiépítve megfelelő módon a 

forgalmi  csomópontok (körforgalom)  -  Kevés  a  gyalogos  átkelőhely.  -  Gyenge a  városon 

belüli  tömegközlekedés.  További  közlekedési  problémák:  -  Jelentős  forgalmi  út  átmenő 

személy- és teher- teherforgalma. - A vasútvonal két oldalán kevés a közúti összeköttetés. - A 

vasúti és közúti keresztezések további korszerűsítésre szorulnak. 

A távközlési ellátottság átlagosnak mondható. – A villamosenergia-hálózat esztétikailag nem 

megfelelő (szabadon vezetett vezetékek, transzformátor-házak frekventált helyeken stb.) – A 

közvilágítás megoldott. 

Közszolgáltatások

1.  A Bölcsődei  ellátást  a  településen  az  önkormányzat  fenntartásában  működő  Újfehértó 

Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde biztosítja 40 férőhellyel. Az intézmény kiegészítő 

tevékenységként  időszakos  gyermekfelügyeletet  biztosít.  2006.  évben  valósult  meg  a 

bölcsődei férőhelyek bővítése az elhelyezést biztosító létesítmény teljes rekonstrukciójával.

2. Óvodai ellátás területén a településen az önkormányzat fenntartásában működő Lengyel 

Laura  Óvoda  működik  16  óvodai  csoporttal,  több  telephellyel.  Az  óvoda  épületei 

korszerűsítésre szorulnak a csoportszobák tekintetében. Óvodai feladatot a Görög katolikus 

Egyház fenntartásában működő egyházi óvoda is ellát.
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3. Általános iskolai (alapfokú) ellátást a városban a görög egyház fenntartásában működő 

általános  iskola  és  a  2004-ben  egységes  intézménnyé  szervezett  önkormányzati 

fenntartású  Újfehértói  Általános,  Művészeti  Iskola,   Pedagógiai  Szakszolgálat  és 

Szakiskola  biztosítja.  Az  önkormányzati  iskola  3  tagintézménnyel  működik,  több 

épületben,  ezek  műszaki  állapota  többnyire  kielégítő,  jelentősebb  felújításra, 

korszerűsítésre a Mályváskerti épületegyüttes valamint az Erkel Ferenc Tagintézmény 

régi épülete szorul. 

4. Középfokú iskolai ellátást a megyei önkormányzat fenntartásában lévő  Bajcsy- Zsilinszky 

Endre Gimnázium és Szakközépiskola biztosítja. Az intézményben nappali és esti tagozatos 

gimnáziumi képzés folyik.  Szakképzés területén az iskola belügyi rendészeti, informatikai, 

pedagógiai asszisztens képzést biztosít. 13. évfolyamon OKJ-s képzés keretében pedagógiai 

asszisztens végzettség szerezhető. A 11. és 12. „kifutó” évfolyamon ruhaipari képzés folyik.

5.  Újfehértó  Város  egészségügyi  ellátottsága:  Az  egészségügyi  alapellátásban  3 

gyermekorvosi,  6  háziorvosi  és  3  fogorvosi  praxis  dolgozói  vesznek  részt.  Ezen  kívül  4 

védőnő és 2 iskolavédőnő dolgozik, akik 2007. szeptember 1-től vállalkozói formában látják 

el  feladatukat.  Az  önkormányzat  önként  vállalt  feladatként  a  fizikoterápiát  és  a  kislabort 

működteti. 

Házi gyermekorvosi ellátás: Az ellátás folyamatos. A gyermekorvosi rendelők a vállalkozók 

tulajdonában  vannak,  fenntartásáról,  felújításáról  a  vállalkozó  orvosok  önállóan 

gondoskodnak.

Háziorvosi ellátás:  2008-ban jött  létre az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Kft., melynek feladata a háziorvosi rendelő épületének felújítása, és működtetése. 

Az  ÉÁOP4.1.2.  pályázat  nyerteseként  több  mint  74  millió  Ft-ot  nyert  a  Kft.  Az  épület 

felújítása 2010 elején elkezdődött és 2010. szeptember 30-án befejeződött. 2010. november 

11-től a betegellátás az új épületben folyik. 

Ügyeleti ellátás: A folyamatos ellátás érdekében az ügyelet 19 órától reggel 7-ig  és hétvégén 

24 órában vehető igénybe. Az ügyelet ellátásában az érpataki körzet dolgozói is részt vesznek, 

és  Érpatak  lakosságát  is  ellátjuk  a  mikro-térségi  megállapodás  alapján.  Az  ügyeletben 
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helyettes orvosok is dolgoznak. 

Az  ügyeleti  gépkocsit 2009  novemberétől  az  önkormányzat  működteti.  Szakképzet 

személyzet hiányában, és a gépkocsi alkalmatlansága miatt az autóban a kötelező felszerelést 

nem  lehet  elhelyezni.  2010-ben  ANTSZ  és  MEP  ellenőrzés  is  történt.  A  megváltozott 

feltételek miatt szükség lesz a gépkocsi cseréjére, valamint az ügyeleti épület átépítésére.

Fogorvosi  szolgálat:  A fogorvosi  szolgálatot  3  körzeti  fogorvos,  és  2  rezidens  látja  el. 

Mellettük  a  városban  3  fogorvosi  magánrendelés  működik.  Mindhárom  körzeti  fogorvos 

eredményes pályázatot nyújtott be az MVH-hoz, és ennek révén jön létre a fogászati rendelők 

gépparkjának fejlesztése. 2011-ben tervezik az épület hőszigetelését, akadálymentesítését és a 

nyílászárók cseréjét, külső felületek tatarozását és belső festést. 

Védőnői szolgálat:  A védőnői szolgálatot 4 körzeti és 2 iskolavédőnő látja el vállalkozási 

formában. 

A felújított  épületben  jelenleg  osztozniuk  kell  a  nőgyógyászati  ellátással,  amíg  az  épület 

emeletén a végleges szakorvosi helyek kialakítása nem fejeződik be. 

A 2 iskolavédőnő végleges működési engedélyt kapott, a számukra az iskolákban kialakított 

helyeket az ANTSZ elfogadta.

Kislabor: Nagy forgalmat bonyolít le a laboratórium. Az átlagos napi betegforgalom 40 fő. A 

laboratórium is az új épületben működik. 

Fizikoterápia:  A fizikoterápia  kihasználtsága  maximális.   Lehetőség  van  stabil  galván, 

ultrahang,  rövid  hullám  és  szelektív  ingeráram  kezelésre.  Ez  az  ellátás  jelenleg  nem 

finanszírozott,  az  önkormányzat  tartja  fenn.  A berendezések  elavultak.  A fizikotherápás 

ellátásnak  az  ÁNTSZ  által  elfogadható  feltételek  kialakítására  meg  kell  találni  a 

lehetőségeket.

Szakrendelések:  A  pályázatban  vállalni  kellett  egy  meglévő  szakrendelés  további 

fenntartását, és egy újabb szakrendeléssel való bővítését. A Diabetológia fenntartását, újabb 

szakrendelésként pedig Pszichiátria befogadását vállaltuk. 
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Újfehértón  2007.  elején kezdte meg működését  a  mentőállomás.  Jelenleg  egy mentőkocsi 

működik 24 órában, 6 mentőápoló és 6 gépkocsivezető foglalkoztatásával. 

6. Szociális  területen az idős, beteg emberek gondozása, ápolása egyre növekvő igényeket 

támaszt az önkormányzattal szemben. 

A kedvezőbb finanszírozási szabályok miatt 2007.-től a szociális feladatok jelentős részét a 

Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában 

működő   Dél-Nyírségi  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi  Társulás  Újfehértói  Szociális 

Szolgáltató Központja látja el a városban két telephellyel. A biztosított ellátások:  Étkeztetés, 

Házi  segítségnyújtás,   Tanyagondnoki  szolgáltatás,  Jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás, 

Közösségi  ellátások  (pszichiátriai  betegek  közösségi  alapellátása),  Nappali  ellátás  (Idősek 

Klubja,  Szenvedélybetegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása), Idősek 

átmeneti elhelyezése.(Időskorúak Gondozóháza)

A családsegítést  valamint  a  gyermekjóléti  szolgáltatást  a  városban  2009.  március  15.-től 

határozatlan  időre  –  a  Dél-Nyírségi  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi  Társulás  által 

fenntartott, Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ (4320 Nagykálló Bátori út 16.) 

feladatellátási szerződéssel látja el.

Szociális problémák : - Nincs elég bérlakás a fiatalok számára. - Megszűntek a tradicionális 

munkahelyek.  Kedvezőtlen  demográfiai  folyamatok  jelentkeznek.  -  Alacsony  az  átlagos 

jövedelmi színvonal, leértékeltek a munkateljesítmények. - Sok családban halmozódtak fel 

olyan nagyságrendű közüzemi tartozások, amelyek nemcsak az érintett családokat, hanem a 

közüzemi szolgáltatásokat nyújtó vállalatok működését is  kedvezőtlenül befolyásolják.  -  A 

szociális  hátrányok  a  családok  bizonyos  körénél  a  végleges  leszakadás  reális  veszélyét 

hordozzák.  Ezekben  a  családokban  a  szülők  hátrányos  helyzete  mintegy  automatikusan 

örökítődik át a gyermekeikre és ezáltal bővítetten újratermelődik az önerejükből helyzetükön 

változtatni képtelenek köre. Ez a folyamat nemcsak az érintettek társadalmi kirekesztődését, 

esélytelenné válását eredményezi, hanem a lakosság többségéhez tartozók, a város egészének 

fejlődését is hátrányosan érinti, hiszen gyengíti a társadalmi kohéziót, negatívan befolyásolja 

az identitást és fokozódó anyagi terheket ró a városra. - A társadalmi kohézió gyenge. 

A magukra maradt  emberek elhelyezése megoldatlan,  nincs  elég ápoló-gondozó otthon és 

hiányoznak  a  különböző  betegség-csoportok  ellátását  szolgáló  otthonok  is.  A  városban 

50



szükség lenne az önmaguk ellátására még részben képes idős emberek elhelyezésére, valamint 

a folyamatos ápolást igénylők elhelyezésére is.

7. A kulturális célú létesítmények  száma nem kielégítő,  gyakorlatilag a városközpontban 

levő kulturális központ és a helytörténeti gyűjtemény tölt be ilyen funkciót. Az önkormányzati 

feladatokat a  Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Könyvtár és Művelődési Központ látja 

el.

Nincs a városban  mozi, képzőművészeti kiállítóterem, és megfelelő számú galéria. 

Jelenleg a városban egy helyi (nem kereskedelmi jellegű) lap működik, az Újfehértói Hivatali 

Hírek.  Helyi  televízió,  rádió  nem  működik  a  városban,  a  kábeltelevíziós  hálózat  csak 

részlegesen  kihasznált,  viszont  egyre  bővülő  az  internetes  hozzáférés.  A város  internetes 

megjelenése fejlesztésre szorul. 

8. Újfehértó Testvérvárosi (kulturális) kapcsolatai az alábbiak: - Ipolyság (Sahy) Szlovákia, - 

DOBERDÓ  (Olaszország),  -  NYMBURK  (Csehország),  -  HARTA  (Lengyelország),  - 

ZARÓW (Lengyelország), -  GUT (Ukrajna Kárpátalja), - ÁRPÁSTÓ (Románia)

9.  A  sport  és  szabadidős  tevékenység.  2009.-ben  került  átadásra  a  Városi  Uszoda  és 

Tornacsarnok,  amely  egyéb  szolgáltatásokat  is  magába  foglaló  sport  és  szabadidős 

komplexum.  A projekt  az  állam,  az  önkormányzat  és   magánbefektető  közreműködésével 

valósult  meg.  Az  önkormányzat  a  Tornacsarnok  és  az  Uszoda  működésében  érdekelt.  A 

létesítmény kihasználtsága nem megfelelő.

Szabadtéri  sporthelyszínek:  a  Debreceni  úti  Sportpálya,  ahol  az  Újfehértó  Sportegyesület 

utánpótlás csapata tartja edzéseit és rendezi bajnoki mérkőzéseit.  A sportpálya rendezetlen 

képet mutat, állapota nem kielégítő, rehabilitálása szükséges. További szabadtéri sportolási 

lehetőséget biztosít a Kisréti Szabadidő Központ, valamint kedvelt helyszín a Rákóczi úti volt 

Kollégium udvara.

A városban az elmúlt időszakban több társadalmi szervezet kiemelkedő sporttevékenységet 

folytatott,  így  az  Újfehértó  Sportegyesület  felnőtt  és  utánpótlás  labdarugó  csapatai,  az 

Újfehértói Városi Sport és Szabadidő Egyesület Tai-Qi és férfi kosárlabda szakosztálya, és a 

DUÓ DSE női labdarúgó csapata.  Az Újfehértói Általános,  Művészeti  Iskola,   Pedagógiai 

Szakszolgálat és Szakiskola Vasvári Pál Általános Iskolai Tagintézményében a fiú kézilabda 
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csapat is szép sikereket ért el az utóbbi években.

Az  önkormányzat  fenntartásában  működő  iskolák  tornatermekkel  rendelkeznek,  a 

tagóvodáinkban azonban nincsenek óvodai tornaszobák.

Dinamikusan  bővülő  és  egyre  sokszínűbb  a  város  civil  szervezeteinek  köre,  akik  egyre 

intenzívebben  kapcsolódnak  be  a  város  közéletébe,  rendezvények  szervezésébe  és 

lebonyolításába.  Újfehértó  Város  Polgármesteri  Hivatala  nyilvántartásába  bejegyzett, 

Újfehértón tevékenykedő civil szervezetek száma 2011. áprilisában: 38.

Az  önkormányzat  a  költségvetési  lehetőségeihez  képest  támogatja  a  sport  és  szabadidős 

tevékenységet felvállaló civil szervezeteket.

10.  Környezetgazdálkodás, környezetvédelem, természetvédelem:  

Levegő:  A  város  levegőminősége  túlnyomórészt  megfelelő,  részben  a  megvalósult 

gázprogramnak  megfelelően.  Számottevő  levegőszennyezést  csak  a  4-es  úton  áthaladó 

gépjárműforgalom okoz- mivel a vasúti teherszállítás nagy része a közutakra tevődött át -, 

illetve a Hajdúdorog felé vezető 3502-es számú út menti emisszió jelentős, ami nem csak 

levegő, hanem zaj- és rezgésvédelmi szempontból is kedvezőtlen. A szálló por mennyisége 

közlekedési csúcsokban meghaladja a határértéket. A belterületi vállalkozási tevékenységből 

eredő  szennyezés  további  problémát  okoz  a  lakóterületeken.  Az  ipari  tevékenység 

átrendeződésével (külső területekre kerülnek) az ipari emissziók zavaró hatása csökkent. 

Víz: A felszín alatti vizek minőségi védelmét szolgáló prioritási sorrend alapján a terület a IV-

es osztályba tartozik (érzékeny vízminőség-védelmi terület).  A vezetékes ivóvízzel  ellátott 

lakások és a közcsatorna-hálózatba bekötött lakások közötti különbség több mint 80 % volt a 

2001-es  állapot  szerint  (KSH  statisztikai  évkönyv  2001.,  illetve   Nyírségvíz  Rt.)  2011. 

januárban 4416 lakás volt vezetékes ivóvízzel ellátott, ebből 1859 csatlakozott a közcsatorna-

hálózatra (forrás: Nyírségvíz ZRt.). A közcsatorna csatlakozással nem rendelkező telkeken a 

szennyvizeket  jellemzően  a  talajba  szikkasztják  szennyezve  a  talajt  és  a  rétegvizeket, 

veszélyeztetve az újfehértói közigazgatási határain belül elhelyezkedő ivóvízbázist is, ezért 

rendkívüli  jelentőséggel  bír  a  csatornahálózat  jövőbeli  teljes  kiépítése.  Az  ivóvíz 

arzéntartalma nem megfelelő. 

Hulladékkezelés:  A települési  folyékony  hulladék  kezelés  területén  a  biológiai 

szennyvíztisztító üzembe állításával a korábbi nyárfás szikkasztási mód kiváltásra került. 

A  települési  folyékony  hulladékkal  kapcsolatos  közszolgáltatást  Újfehértó  Város 
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közigazgatási  területén  Molnár  Mihály  egyéni  vállalkozó  (4244 Újfehértó,  Farkasnyári  u. 

107.) látja el 2012. december 31-ig.

A települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  közszolgáltatást  a  városban  a  Nyír-Flop  Kft 

( 4400. Nyíregyháza, Derkovits u. 121) biztosítja 2017. június 30-ig.

A hulladék-elhelyezés  nem helyben  történik,  a  szilárhulladék  közúti  elszállítással  kerül  a 

hulladéklerakóba.

 Védett területek Újfehértó területén védelemre szoruló természeti értékek: 

1 - Szikes Sóstó (ex lege védett), 

2 - Orchideás rét, amit a 4. sz. főút keresztez, 

3 - Vadas-tó és környezete, 

4 - Parti fecske fészkelő helye (jégkorszaki löszfal). 

5

Az épített örökség védelmének helyi szabályait a Képviselő-testület 6/2008. (I. 29.) számú 

önkormányzati rendelete tartalmazza.

Környezetvédelmi problémák:

Zaj és rezgésvédelem: - Közlekedési eredetű zajforrások: a 4-es út belterületi szakaszán nagy 

átmenő  forgalom,  valamint  a  vasútvonal  zónájában  tapasztalható  a  lakosságot  zavaró 

zajterhelés. - A Frühwald üzem működése zavarja környezetét. 

Levegőtisztaság-védelem:  -  4-es  út  környezetében  gépjárműforgalom  emisszió.  -  Az 

állattartó telepek lakókörnyezetre gyakorolt hatása felülvizsgálandó. 

Hulladékkezelés:  -  Lakossági  panaszok  alapján  a  város  köztisztasága  nem  megfelelő. 

Lakossági konfliktusokat okoznak az illegális hulladéklerakók. 

11. A helyi tömegközlekedést az önkormányzat tulajdonában lévő Ujfehértour Kft. biztosítja.

12. A temetőüzemeltetés a  RÉSZVÉT PLUSZ KEGYELET Temetkezési Szolgáltató Kft. 

(székhely:  Demecser  Széchenyi  út  24)  és  az  önkormányzat  között  létrejött  Kegyeleti 

közszolgáltatási szerződés alapján történik.
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13. Gazdasági helyzet

A 2008-ban  kezdődő  gazdasági  válság  következtében  az  önkormányzatok  nagy  többsége 

nehéz  gazdasági  helyzetbe  került.  A  vállalkozások  nagy  része  felfüggesztette,  vagy 

elhalasztotta  tervezett  beruházásait.  A  településen  az  elmúlt  időszakban  jelentős 

önkormányzati  beruházások  valósultak  meg.  Ezek  részben  önerőből,  részben  pályázati 

támogatásból, részben kötvénykibocsátásból és váltóból lettek finanszírozva.

Az Európai uniós forrásokból elnyert projektek és a vállalt kötelezettségek aránya miatt új 

fejlesztések indítására kevesebb a lehetőség. Ezt a szűk mozgásteret az uniós források sikeres 

pályázatok útján történő elnyerése révén lehet tágítani. 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az állami forrásból származó bevételek egyre 

csökkennek. A következő években sem számolhatunk az állami normatív támogatásból és az 

átengedett bevételekből származó költségvetési bevétel növekedésével, kedvező esetben ez a 

jelenlegi szinten stabilizálódik, és nem csökken tovább. 

A központi  költségvetési  források csökkenéséből  következik,  hogy az  önkormányzat  saját 

bevételei, elsősorban a helyi adókból származó bevétel, felértékelődnek. A helyi adóbevételek 

növekedésének feltétele a következetes adóbehajtási és adóellenőrzési tevékenység, és ennek 

következtében az adómorál javulása.

Az  Önkormányzat  takarékos  gazdálkodást  vár  el  a  Polgármesteri  Hivataltól  és  az 

önkormányzati intézményektől egyaránt, és szakáganként áttekinti az intézményrendszerben 

rejlő megtakarítási lehetőségeket. 

A városvezetés a „jó gazda” szemléletet kívánja erősíteni az önkormányzat gazdálkodásában. 

Célja a közszolgáltatások hatékonyabbá tétele.

Az oktatási és nevelési intézményekben a normatív támogatások csökkenése és az energiaárak 

rohamos  emelkedése  egyre  nagyobb  deficitet  eredményez.  Jelenleg  a  intézmények 

kiadásainak  42  %-át  az  önkormányzati  költségvetéséből  kell  előteremteni.  A  helyzet 

tarthatatlansága  miatt  szükséges  az  intézményrendszer  finanszírozásának  átvilágítása,  a 

kiadások ésszerűsítése.
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Újfehértó Város Önkormányzatának vagyona (bruttó értéken) Ft

Megnevezés 2007

e Ft

2008

e Ft

2009

e Ft

2010.

e. ft. 
a.) Forgalomképes ingatlan 86 892 203 250 212029 304 130
b.) Forgalomképtelen ingatlan 1 455 351 1 463 770 942139 1 029 993
c.) Korlátozottan forgalomképes 

ingatlan 2 142 739 1 960 634 2 377 969 2 368 176
d.) 0-ra leírt, de használatban lévő 

ingatlanok 3 505 3 505 3505 1961
e.) Üzemeltetésre átadott 

forgalomképes ingatlan 30 523 5 136 33 111 33 049
f.) Üzemeltetésre átadott 

korlátozottan forgalomképes 

ingatlan 0

37 852

0

42 671

571 530

42671

571530
Ingatlanok 3 819 010 3 674 147 4 182 924 4 351 510

Az egyre szűkülő költségvetési források, valamint a növekvő társadalmi szükségletek miatt 

jelentkező  beruházási,  felhalmozási  feladatok  egyre  nagyobb  mértékben  igénylik  az 

önkormányzatoktól  a  hitel,  mint  külső  forrás  igénybevételét.  2010.  december  31-én  az 

Önkormányzat hitelállománya:

CHF alapú devizahitel:   3 345 322 CHF

Forint alapú hitel:   783 328 459 Ft
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3. K I E M E L T  Ö N K O R M Á N Y Z A T I   F E L A D A T O K

2 0 1 1. – 2 0 1 4.

A z   ö n k o r m á n y z a t   g a z d á l k o d á s s a l,   a d ó p o l i t i k á v a l  

 k a p c s o l a t o s  f e l a d a t a i

-  Újfehértó  Város  Önkormányzatának fő  célkitűzése  a  pénzügyi  gazdálkodás 

terén a működőképesség biztosítása, és a költségvetési egyensúly megtartása. 

- Törekednünk kell arra, hogy a hatékonysági elvárásoknak maximálisan meg 

tudjunk felelni.

-  Következetes adóbehajtási  és adóellenőrzési tevékenységet kell  folytatni,  és 

ezáltal elő kell segíteni az adómorál javulását.

-  A helyi  adó  beszedéséről,  a  lefolytatott  adóellenőrzésekről  és  az  esetleges 

végrehajtási  cselekményekről  az  önkormányzati  adóhatóságnak  a  képviselő-

testületet évente tájékoztatni kell.

-  Törekedni kell  arra,  hogy az ingatlanértékesítésből származó bevételeket az 

Önkormányzat fejlesztésekre vagy a hiteltörlesztésekre fordítsa, és ne működési 

kiadás finanszírozásával élje fel.

- A bevételnövelési lehetőségek feltárására kiemelt figyelmet kell fordítani – az 

önkormányzati vagyon hasznosításának hatékonyabbá tételével.

- Törekedni kell arra, hogy a hitelállomány struktúrája átalakuljon, csökkenjen a 

működés finanszírozására felvett hitel aránya. 

-  A  működési  források  bővítése  érdekében  további  együttműködési 

lehetőségeket  kell  feltárni  a  kistérségi  társulásokkal,  az  egyházakkal,  civil 

szervezetekkel, helyi vállalkozásokkal.

- Az önkormányzat vállalkozási tevékenységét erősíteni kell.

- A közszolgáltatásokat hatékonyabbá kell tenni.

- Az intézmények működési feltételeit biztosítani kell  annak érdekében, hogy 

azok megfeleljenek a szakmai feltételeknek.
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-  Szükséges  az  intézményrendszer  működtetésének  hatékonyabbá  tétele. 

Takarékos gazdálkodás.

-  Kiemelten  hangsúlyt  kell  helyezni  a  szükséges  felújítási  és  fejlesztési 

feladatokra, melynek megvalósítását döntően külső források megszervezésével 

indokolt és szükséges biztosítani.

- Ki kell használni a regionális és Uniós pályázati lehetőségeket.

-  A  nem  kötelezően  ellátandó  feladatok  finanszírozási  feltételeit  újra  kell 

gondolni.

-  Vagyongazdálkodás  keretén  belül  legfontosabb  célként  az  intézmények 

használatában  lévő  vagyon  racionális  hasznosítását  és  az  egyéb  célú 

vagyontárgyak,  vagyonértékű  jogok  leghatékonyabb  hasznosítását  kell 

biztosítani. 

-  Az  önkormányzati  tulajdonú  társaságnál  a  szolgáltatásokat  a  lehető 

legszínvonalasabban kell biztosítani. 

T e l e p ü l é s ü z e m e l t e t é s s e l,  t e l e p ü l é s f e j l e s z t é s s e l,    k 

ö r n y e z e t -v é d e l e m m e l,   k ö z b i z t o n s á g g a l   k a p c s o l a t o 

s  f e l a d a t o k

- A már elért társadalmi, infrastrukturális és gazdasági eredmények megőrzése és 

lehetőség szerinti fejlesztése. Újabb vállalkozások letelepedésének, illetve a már 

itt működő vállalkozások fejlődésének elősegítése. 

-  A  hulladékprobléma  tudatosításával,  a  környezettudatosság  szemlélet 

erősítésével  a  szelektív  hulladékgyűjtés,  a  hulladékok  újrafelhasználási 

részarányának jelentős növelése, az erre épülő ipai- és szolgáltatási vállalkozói 

tevékenységek erősítése.

-  A szelektív  hulladékgyűjtés  általánossá tétele  a  városban,  mind a lakosság, 

mind pedig a szervezetek vonatkozásában. 

  A  lakosság,  a  szervezetek  környezettudatos  fogyasztásának,  működési 
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magatartásának szemléleti formálása az oktatástól, a szakmai ismeretátadáson át 

az intenzív kommunikációs, PR tevékenységig.

- A településen és környékén lévő illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása.

- Az évközi lomtalanítási akciók folytatása.

- Fásítás, parkosítás, és zöldterületek bővítése. 

- El kell érnünk a szennyvízhálózat kiépítésének bővülését.

- Megoldást kell találni a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére. - 

Rehabilitálni kell a csatornamedreket.

-  Folyamatosan  biztosítanunk  kell  a  közintézményekben,  közterületeken  az 

„Esélyegyenlőségi törvény” hatályosulását.

- Megvizsgáljuk a mezőőri szolgálat felállításának lehetőségét.

- Korszerűsíteni kell  a közvilágítást, valamint az óvodai és iskolai épületekben a 

fűtési rendszert.

- Folytatjuk a településrendezési, településfejlesztési tervek aktualizálását.

- Az erőforrásokat hatékonyan használó településszerkezetet kell elősegíteni.

- A meglévő közműfejlesztési terveinket aktualizáljuk.

- A meglévő természetvédelmi területek kezelése, védelme.  Fokozni kell a helyi 

értékvédelem szerepét, kitágítva a védettség körét.

- Szükség szerint módosítjuk a helyi védelemről szóló rendeletet,  fokozzuk a 

közterületek és közintézmények környezetének tisztántartását és szépítését.

- A városi környezet védelme és javítása.

- A városi területek levegőminőségének, az ivóvízellátás megbízhatóságának és 

minőségének, a felszíni vizek és a talajvizek védelmének és az azokkal való 

gazdálkodás javítása. 

- Az épített környezet és a kulturális örökség megóvása és továbbfejlesztése. 

- A közlekedés környezeti hatásainak minimálisra csökkentése.

-  A  hagyományos,  kimerülő,  relatíve  drága  energiaforrások  kiváltása,  az 

energiafelhasználás hatékonyságának javítása,  a város környezeti  terhelésének 

csökkentése. Megújuló, alternatív energiák részarányának növelése.
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- A rendőrség és polgárőrség anyagi és erkölcsi támogatásával javítani kívánjuk 

a közbiztonságot.

-  A  közlekedéspolitika  és  a  közlekedés  fejlesztése  járuljon  hozzá  a  város 

gazdaságának dinamikus fejlődéséhez, a városi területek arányos fejlesztéséhez, 

a magán és tömegközlekedés feltételeinek megteremtéséhez.

- Javítani kell a tömegközlekedést a helyi autóbusz közlekedés vonalhálózatának 

áttekintésével. 

- Megyeszékhelyek (Debrecen, Nyíregyháza) és a környező települések helyközi 

autóbusszal történő elérésének javítása, ezen közlekedési eszközök 

menetrendjéhez igazított helyi járatú autóbusz-közlekedés kialakítása.

- A lehetőségekhez képest igényes, a városképet javító fedett autóbuszvárók 

elhelyezése.

- Széleskörű, pontos menetrendi tájékoztatás.

- Újfehértó város tömegközlekedésének lakossági igényeket kielégítő 

fejlesztése.

- Folytatni kell a város belső úthálózatának fejlesztését, különös figyelemmel az 

állami tulajdonban és kezelésben levő főbb közlekedési utakra, ezek mielőbbi 

felújítása elengedhetetlen, emellett a városközpont tehermentesítése érdekében 

önkormányzati utakon történő beavatkozással kell kialakítani a teherforgalmat. 

- A város lakóútjainak folyamatosan szilárd útburkolattal történő ellátása távlati 

cél – figyelemmel a még hiányzó teljes csatornázottságra is.

- Meglévő állami kezelésű utak folyamatos karbantartásának „kiharcolása”. 

- Önkormányzati szilárd burkolatú utak felújításához rendelkezésre álló források 

ésszerű  felhasználása,  forráskoordinálás  elérhető  pályázati  források,  illetve 

lakossági, vállalkozási erő bevonásával.

- Törekedni kell a súlyponti, tehermentesítő utak megépítésére.
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-  Programot  kell  kidolgozni  a  bel-,  illetve  külterületi  utak  folyamatos 

karbantartására, fejlesztésére.

A településüzemeltetés  terén  törekedni  kell  a  működésre  rendelkezésre  álló 

anyagi  és  emberi  erőforrások minél  hatékonyabb felhasználására.  A működés 

feltételeinek biztosítása nem mehet a fejlesztési elképzelések rovására, ezért a 

működésben a  legkorszerűbb,  leghatékonyabb megoldásokra kell  törekedni,  a 

lehetőségekből a legtöbbet kihozni.

F e l a d a t o k  a  s z o c i á l p o l i t i k a,  a  c s a l á d o k   t á m o g a t á s 

a,  és 

a z   e g é s z s é g ü g y    t e r ü l e t é n

-  A  Képviselő-testület  évente  legalább  egy  alkalommal  –  illetve  központi 

jogszabályváltozások  miatt  szükség  szerint  –  felülvizsgálja  a  helyi  szociális 

ellátások rendszerét meghatározó rendeletét.

- El kell készíteni a város szociális térképét, amely megjeleníti a 

foglalkoztatás helyzetét, családok vagyoni helyzetét, összetételét.

- Megkülönböztetett  figyelemmel  kell  kezelni  a  valóban 

rászorultak  problémáit,  gondjait,  a  szociális  ellátásban  az  önmagukról 

gondoskodni  képtelen idősek, vagy a saját  helyzetét  önállóan meg nem oldó 

emberek életének segítése  érdekében tovább kell  fejleszteni  a  házi  gondozói 

hálózatot. 

- Tovább  kell  szélesíteni  az  egészségügyi  szakrendelések 

szolgáltatások körét.

- A háziorvosokkal  együttműködve  javítani  kell  a  gyógyítás  és 

betegellátás körülményeit.

- Segíteni kell a szűrővizsgálatok szervezését.
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-Komplex egészségfejlesztő program kidolgozása és megvalósítása szükséges, 

amely  a  szociális  helyzetnek,  valamint  a  testi,  lelki  egészségnek  az 

összefüggésén alapul.

- Támogatni kell az egészségügyi ellátás színvonalát szinten tartó, illetve növelő 

fejlesztéseket, ezekhez pályázati lehetőségeket kell keresni. 

-  Egészségfejlesztő  szolgáltatások  hálózatának  kialakítása,  melynek  főbb 

összetevői: - Összehangolt kommunikációs program a médiumok részvételével. 

- Egészségtudatos viselkedésre nevelés az oktatási rendszer teljes vertikumában, 

egészségfejlesztő kurzusok indítása.  -  A gyermekvállalásra,  gyermeknevelésre 

felkészítő  kurzusok.  -  Egészséges  táplálkozás.  Vetélkedők,  biotermékek, 

éttermek,  szolgáltatások.  -  Sport,  -  Wellness.  -Kirándulás,  üdülés,  turizmus. 

Összekapcsolódó  programok a  kistérségben,  megyében,  régióban.  -  Mentális 

egészség.  Önismereti,  kommunikációs  tréningek.  Családi,  házassági 

konfliktusok kezelése mediátorok közreműködésével.  Stresszoldó,  frusztrációt 

csökkentő  módszerek,  technikák,  alternatív  megoldások.  -  Hagyományos  és 

alternatív gyógyászat. - Rehabilitáció.

-  A Képviselő-testület,  a  Polgármesteri  Hivatal  és  az  egészségügyi,  szociális 

ellátást  végző intézmények,  személyek folyamatos együttműködése szükséges 

az  egészséges  életmód feltételeinek javítása  érdekében.  Támogatjuk azokat  a 

kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az egészségmegőrzéssel, 

az  időskorúak  problémájával,  a  hátrányos  szociális  helyzetbe  került 

személyekkel  kapcsolatos  felvilágosító,  tájékoztató,  segítő  tevékenységre 

irányulnak.

M ű v e l ő d é s s e l,   k u l t ú r á v a l,  i f j ú s á g g a l, s p o r t t a l, c i v i l 

k a p c s o l a t o k k al,   k i s e b b s é g g e l   k a p c s o la t o s   f e l a d a t 

o k

-  A  ciklus  végére  meg  kell  teremtenünk  a  városi  könyvtár  végleges 
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elhelyezésének  feltételeit,  a  könyvtári  állomány  nagyságának  növekedését.  - 

Ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét,   bővíteni kell  a könyvtár 

eszközellátottságát.

- Fejleszteni kívánjuk a közönséget vonzó rendezvényeket. 

- Folytatni kell a hagyományteremtő rendezvények szervezését.

-  Segítjük  és  ösztönözzük  az  oktatási  intézményeink  hagyományteremtő 

kulturális és sport rendezvényeit.

- A helyi védelem alá helyezett épületeket, köztéri alkotások körét folyamatosan 

felülvizsgáljuk.

- Folyamatos feladatunk további köztéri műalkotások, emlékhelyek létrehozása, 

a helytörténeti gyűjtemény működési feltételeinek biztosítása.

-  A  településen  működő  bejegyzett  civilszervezetek  részére  ingyenes 

helyiséghasználatot  biztosítunk.

-  Támogatunk  anyagilag  is  minden  olyan  kezdeményezést,  amelyet 

civilszervezetek,  egyházak,  oktatási  intézmények,  alapítványok,  egyének  és 

vállalkozások  kezdeményeznek,  és  ezek  közvetlenül  az  ifjúsággal  való 

foglalkozást biztosítják.

-  Folyamatosan  támogatjuk  a  verseny-  és  tömegsport  szervezeteket, 

rendezvényeket.

-  Rendszerezett  városi  eseménynaptárt  készítünk,  a  rendezvényeket 

koordináljuk.

-  A  város  kulturális  értékeinek  és  hagyományainak  őrzése,  az  új  értékek 

létrehozásának  segítése,  a  kultúrához,  a  kulturális  szolgáltatásokhoz  való 

hozzájutásban  az  esélyegyenlőség  biztosítása  a  műveltség,  a  közösségi 

magatartás, a szórakozás, valamint a gazdasági teljesítmény, turizmus fejlesztése 

érdekében; hozzájárulva ezáltal Újfehértó város újrapozícionálásához, a kultúra 

városépítő jelentőségének kibontakoztatásán belül  a belső identitásépítés és a 

külső turisztikai vonzerő kialakításához, fejlesztéséhez. 

- Tudatos imázs-formálás: „Mutassuk meg kulturális értékeinket” - Másutt még 
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meg nem honosított, csak ránk jellemző projektek kidolgozása. 

- Tudatos kulturális marketing, PR tevékenység. 

- Kulturális szolgáltatások minőségének növelése.

- Közművelődési infrastruktúra fejlesztése.

-  Testvérvárosi  kapcsolatok  szerepének  növelése,  a  partnerség  erősítése  a 

kulturális diplomácia elmélyítésével.

- Kulturális teljesítmények, tehetségek támogatása, menedzselése.

- A Képviselő-testület fontosnak tartja a sporttevékenységet, ezért gondoskodik a 

település sportéletének helyet adó épületek és pályák folyamatos fenntartásáról. 

- Az önkormányzat a hivatal szakmai apparátusán keresztül segíti a kisebbségi 

önkormányzat  tevékenységét,  programjai,  rendezvényei  megismertetését  és 

népszerűsítését.

F e l a d a t o k   a z    o k t a t á s - n e v e l é s   t e r ü l  e t é n

- Az  oktatási  nevelési  intézményeinkben  legfontosabb  feladat  a 

biztonságos munkavégzés személyi és anyagi feltételeinek biztosítása.

- Megkülönböztetett  figyelmet  kell  fordítanunk  az  óvodai 

intézményeink  teljeskörű  rekonstrukciójára,  valamint  a  szükséges  férőhelyek 

kialakítására. 

- Folytatnunk kell az intézmények szakmai eszközbeszerzését.

- Az  intézményeinkben  biztosítani  kell,  a  megfelelő  szintű 

nyelvoktatás tárgyi és személyi feltételeit.

- Az  általános  iskolai  és  művészeti  oktatás  tárgyi  és  személyi 

feltételeit  folyamatosan  fejleszteni  kell.  A  kimagasló  teljesítményt  nyújtó 

tehetséges gyermekek támogatását kiemelten kell kezelni. 
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- Városi  szinten  az  intézményekben  különös  figyelmet  kell 

fordítanunk a fűtés korszerűsítésére, magasabb hatékonysági fokú berendezések, 

illetve alternatív energia- források bevonásával.

- A  felsőfokú  oktatásban,  képzésben  résztvevő  fiatalokat  az 

önkormányzat pénzügyi lehetőségei figyelembevételével kívánjuk támogatni. A 

munkatapasztalat-szerzés lehetőségének bővítését el kell érnünk.

- Biztosítanunk  kell  a  szociálisan  hátrányos  helyzetben  levő 

gyermekek integrált nevelésének személyi és tárgyi feltételeit.

-  Az  oktatási  intézmények  fenntartása  során  az  önkormányzat  szakmai  és 

finanszírozási  prioritásként  kezeli  azoknak  a  komplex  nevelési,  oktatási 

programoknak  a  megvalósítását,  melyek  eredményesen  segítik  a  hátrányos 

helyzetű  gyermekek  iskolai  előmenetelét.  Kulcsfontosságú  elem a  megfelelő 

óvodai nevelés, a felkészítés a sikeres iskolakezdésre. 

-  Az  óvodák,  iskolák  nevelési,  oktatási  programjaiban  a  hátrányos  helyzetű 

gyermekek esélyeinek növelését kiemelt célként szükséges támogatni.

- A pedagógusokat esélyegyenlőséget növelő tevékenységre felkészítő képzések, 

továbbképzések ösztönzése.

-  Oktatási,  szociális,  gyermekjóléti,  családsegítési  munka  összehangolása  a 

gyermekek továbbtanulásának érdekében, - Folyamatos monitorozás és szükség 

szerinti korrekció.

- Ösztöndíj rendszer működtetése, (BURSA, tehetséggondozás)

A   l a k o s s á g   é l e t – é s  m u n k a k ö r ü l m é n y e i n e k   j a v í t á s 

a

- Elsődleges feladatunk a munkahelyek számának növelése a még 

meglevő  ipari  területeink  felhasználásával,  valamint  az  Önkormányzat  aktív 

munkahelyteremtő döntéseivel.
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- Megfelelő  hazai  és  nemzetközi  befektetői  kör  felkutatása 

elengedhetetlenül  szükséges,  ehhez  tájékoztató  kiadványok  szerkesztése, 

információs hálózatokhoz történő csatlakozás szükséges.

-    Folytatjuk a közfoglalkoztatást. 

- A kezdő vállalkozókat megfelelő információkkal kell ellátnunk a 

munkahelyteremtés  lehetőségéről  a  Polgármesteri  Hivatal  munkatársainak 

bevonásával, pályázatkészítési támogatással segítjük a helyi vállalkozások, civil 

szervezetek, magánszemélyek forrásszerzését.

- A mezőgazdasági vállalkozóinkat, őstermelőket, a szakmai vagy 

kockázati  tőkebefektetőket  fel  kell  kutatni  és  ösztönözni  az  itt  termelt 

mezőgazdasági termékek minél magasabb szintű feldolgozására, forgalmazására 

és értékesítésére.

- Támogatjuk  a  termelőket  szakmai  szövetkezetek,  társulások 

létrehozásában. 

- Meg kell teremteni az információáramlás lehetőségeit a gazdaság 

szereplői között.

- Vizsgálni  kell  és  pályázati  forrás  és  magántőke  bevonásával 

lehetőség szerint végre kell hajtanunk a helyi piac rekonstrukcióját.

-  A  gazdasági  hatékonyság,  jövedelemtermelő-képesség  erősítésének 

támogatása. A szolgáltatások, a turizmus, a környezetvédelmi ipar fejlődésével – 

a város telephelyi, kooperációs és kereskedelmi/piaci imázsának, vonzerejének 

javítása. 

-  Az  Újfehértón  élő  emberek  életminőségének  jobbá  válása  és  a  város 

versenyképességének  javulása  érdekében  –  a  társadalmi  kohézió  erősítése,  a 

város  belső  és  külső  kapcsolatrendszerének,  a  hálózati  típusú  kapcsolódások 

formáinak, technikáinak megújítása,  az együttműködések eredményességének, 

hatékonyságának javítása.

F e l a d a t o k  a  k ö z s z o l g á l a t   t e r ü l e t é n
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- A közszolgálati feladatok minél magasabb szintű ellátása. 

- Szolgáltató önkormányzati hivatal működtetése.

- A városi honlap interaktív működtetése, a javaslatok, vélemények elemzése és 

hasznosítása a döntéshozatalban.

-  Újfehértó  Város  Önkormányzata,  Polgármesteri  Hivatala,  más  szolgáltató 

intézménye működésének elektronikus,  info-kommunikációs  alapra helyezése, 

az e-önkormányzat megvalósítása, ami nem csupán a hivatalok, az intézmények 

munkáját  teszi  hatékonyabbá,  racionálisabbá,  de  az  adminisztráció,  az 

ügyintézés  fejlődésével  hozzájárul  a  vállalkozások,  a  helyi  lakosság 

elégedettségének  növeléséhez,  ügyeik  intézésének  javulásával  az  ő 

hatékonyságuk,  eredményességük  növeléséhez,  összességében  a  város  iránti 

bizalom, kötődés erősödéséhez.

8. napirendi pont megtárgyalása
8./ Előterjesztés az Újfehértó, Fő tér 3. szám alatti épület bérbeadása tárgyában 
    beérkezett ajánlatok elbírálásáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján, határozat-tervezet kiosztással)
    (Száma: 3-93/2011.)
    Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
A napirendhez  kapcsolódóan  a  határozat-tervezetet  kiosztással  megkapták.  A 
Bíráló  Bizottság  a  testületi  ülést  megelőzően  ülésezett,  megvizsgálta  a 
pályázatot a Bíráló Bizottság véleménye egy-az egyben megegyezik a kiosztott 
határozat-tervezetben  leírtakkal.  A  korábbi  döntésünknek  megfelelően  új 
pályázat kiírására került sor. Egy pályázat érkezett, ami megfelelt a kiírásnak. 
Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

Szilágyi Péter
Úgy látom, hogy buktunk 60 ezer forintot, plusz egy havi bérleti díjat is. 

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

A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
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elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

81/2011. (IV. 21.) számú

határozata

„Újfehértó Fő tér 3. szám alatti épület bérbeadása” 
tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ megállapítja, hogy az „Újfehértó Fő tér 3. szám alatti épület bérbeadása” 
    tárgyú pályázatra a Hrubi Andrea által benyújtott ajánlat érvényes.

2./ Hrubi Andreát (4244 Újfehértó, Mókus u. 6.) az ajánlatában vállat szerződés 
biztosító garanciák és hasznosításra vonatkozó elképzelések alapján,  nettó 
301.000,- Ft/hó ajánlott bérleti díj összeggel nyertesnek hirdeti ki.

3./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2011. május 01. napjától 2016. április 
30. napjáig tartó időtartamra, - a 73/2011. (IV. 01.) számú határozattal – az 
„Újfehértó,  Fő  tér  3.  szám  alatti  épület  bérbeadása”  tárgyú  ajánlatételi 
felhívás mellékleteként jóváhagyott  bérleti  szerződést – az 1./-2./  pontban 
foglaltak figyelembe vételével –aláírja. 

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester
9. napirendi pont
9./ Előterjesztés a helyi önkormányzatra vonatkozó 2010. évi belső ellenőrzési 
    jelentés jóváhagyásáról
    (Írásbeli előterjesztés alapján)
    (Száma: 3-87/2011.)
    Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Tárgyalta  a  Pénzügyi  Bizottság  4  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadásra 
javasolja. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
Ha nincs  a  napirendi  pont  vitáját  lezárom.  Ki az,  aki  a  határozati  javaslatot 
elfogadja?
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

82/2011. (IV. 21.) számú

határozata

a helyi önkormányzatra vonatkozó  2010. évi belső ellenőrzési jelentés 
jóváhagyásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

a  helyi  önkormányzatra  vonatkozó   2010.  évi  belső  ellenőrzési  jelentést  a 
melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Éves ellenőrzési és

összefoglaló jelentés

2010.

Újfehértó Város Önkormányzata és

a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek

2010. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről

2010. december 15.
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Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés 2010. évi ellenőrzési tevékenysége kiterjedt:
• A Dél-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás tagtelepüléseinek Polgármesteri Hivatalaira,
• A tagönkormányzatok irányítása alá tartozó költségvetési szervekre,
• Az önkormányzatok többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági 
társaságokra, vagyonkezelőkre.

Az ellenőrzés típusát tekintve szabályszerűségi, pénzügyi, megbízhatósági és 
rendszerellenőrzések kerültek végrehajtásra.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó tanácsadó tevékenység, amelynek 
célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső 
ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel 
és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és 
irányítási  eljárásainak  hatékonyságát.  A  jogszabályoknak  és  belső  szabályzatoknak  való 
megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső 
ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz jelentésében a jegyző és a polgármester, 
intézményvezetők részére,  melyet  a  polgármester  indokolt  esetben a képviselő-testület  soron 
következő ülésére terjeszt elő.

Újfehértó  Város  Önkormányzata,  a  rá  vonatkozó  jogszabályok  betartása  mellett,  a  belső 
ellenőrzési feladatokat a Dél-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül valósította 
meg a 2010. évben. A 2010. évre elfogadott Belső ellenőrzési terv nyomvonalán megvalósított 
ellenőrzések megállapításait, következtetéseit és javaslatait az éves ellenőrzési és összefoglaló 
jelentés részletesen tartalmazza.
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I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

A 2010. évben a belső ellenőrzés az éves ellenőrzési feladatokat az elfogadott Belső Ellenőrzési 
tervnek megfelelően teljesítette.
Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is 
segítő szándékú javaslatot tettek az ellenőrzést végző belső ellenőrök.

A belső ellenőrzés a működési folyamatokat elemzi abból a szempontból, hogy a vezetők által 
létrehozott,  a  kockázatok  kezelésére  szolgáló  kontrollok  megfelelőségét  értékelje.  Ilyen 
kontrollok  például:  a  szabályzatok,  a  hatás-,  és  felelősségi  körök,  a  szervezeti  tagolódás,  a 
végrehajtási, ellenőrzési és jóváhagyási funkciók különválasztása, a folyamatba épített, előzetes, 
utólagos  és  vezetői  ellenőrzés,  az  információszolgáltatás,  a  monitoring,  az  informatikai 
kontrollok, stb. A belső ellenőrzés a működési, tevékenységi folyamatokból indul ki, miközben 
önmaga is egy kontroll folyamatot képez a költségvetési szerv belső kontroll rendszerében.

A belső ellenőrzési folyamat legfőbb elemei, lépései a következők:
1. Tervezés (előkészítés, kockázatelemzés, felkészülés)
2. Végrehajtás (ellenőrzésre való felkészülés, ellenőrzés lebonyolítása)
3. Nyomon követés (intézkedési tervek véleményezése, intézkedések végrehajtásának 
nyomon követése, utóellenőrzés).

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, tervtől való eltérések 
indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága.

A tervezés magában foglalta a kockázatelemzést megelőző előkészítő lépéseket, valamint magát 
a kockázatelemzést.

A kockázatelemzést megelőző előkészítés során a belső ellenőrzés:
• elemezte a külső és belső kontroll környezetet annak érdekében, hogy

azonosítsa az ellenőrzési tervezés során figyelembe veendő változásokat;
• azonosította a folyamatokat és a folyamatgazdákat (az adott folyamat

irányításáért, működtetéséért felelős személy), és a vezetőkkel egyeztetett az
egyes folyamatok - a szervezet célkitűzéseihez viszonyított - fontosságáról;

• értelmezte a szervezet célkitűzéseit;
• a vezetőkkel közösen meghatározta a belső ellenőrzési fókuszt;
• elkészítette a kockázatelemzési kritérium mátrixot, amely a kockázatok 

felmérésének elsődleges eszköze.

A kockázatelemzés  kiterjedt  a  Polgármesteri  Hivatal  folyamataira,  valamennyi  intézményre, 
valamint  az  önkormányzat  többségi  irányítást  biztosító  befolyása  alatt  működő  gazdasági 
társaságokra, vagyonkezelőkre.
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A 2010. évi módosított  ellenőrzési terv 7 vizsgálatot irányzott  elő,  amelyből a tárgyévben 7 
ellenőrzés végrehajtásra került, amely alapján tervtől való eltérés a 2010. évben nem történt. A 
terv végrehajtása teljes mértékben megtörtént.

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

A 2010. évi belső ellenőrzések elvégzése az Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 
belső ellenőrzési tervnek megfelelően történtek. A tervben szereplő ellenőrzési célok lehetőséget 
nyújtottak  átfogóan  vizsgálni  az  adott  Önkormányzat  szabályozottságát,  a  vizsgált  területek 
hatályos jogszabályoknak való megfelelését, a pénzügyi terület működését.
Az  ellenőrzési  terv  összeállítása  előtt  a  Pénzügyminisztérium  módszertanát  alkalmazva 
kockázatelemzést végeztünk a vezetőkkel együtt. A kockázatelemzés során az egyes szervezetek 
tevékenységeit,  folyamatait  beazonosítva,  az  előforduló  kockázatokat  felmérve,  súlyozva 
választottuk ki az ellenőrzendő területeket.

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.

A Dél-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás, társulási tanácsa által jóváhagyott 2010. évre 
vonatkozó belső ellenőrzési tervben az alábbi célterületek kerültek meghatározásra

• Utóellenőrzés, amelynek célja a 2009. évi jegyzőkönyvi megállapítások számbavétele, 
realizációjának vizsgálata, a végrehajtott, illetve a végre nem hajtott intézkedések elemzése.
• Üzemeltetés,  fenntartás,  működtetés  vizsgálata,  melynek  célja  a  vizsgált  területhez 
kapcsolódó kiadások tervezésének vizsgálata, az üzemeltetési kiadások elkülönült helyeken való 
gyűjtése.
• Vagyongazdálkodási  feladatok  vizsgálata,  amely  keretében  ellenőrzés  alá  került  a 
vagyongazdálkodási koncepció, az anyag- készletgazdálkodás,  a pénzgazdálkodás minősítése, 
hatályos jogszabályoknak való megfelelése.
• FEUVE kötelezettség ellátása, amely célja a vizsgált rendszer kialakítása, működtetése, a 
szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje.
• Adatszolgáltatások,  főkönyvi  könyvelés,  analitikus  nyilvántartások,  beszámolók 
készítésének  vizsgálata,  amely  kiterjedt  a  főkönyvi  könyvelés,  a  nyilvántartások  és  a 
költségvetési beszámolók kialakításának, elkészítésének minőségi ellenőrzésére.
• Készpénzkezelés vizsgálata keretében a házipénztár kezelésének, működésének és 
szabályozottságának vizsgálata valósult meg.
• Bankszámlák kezelésének vizsgálata során, a számlapénzforgalom szabályozottságának és a 
bankszámlakezelés, hatályos jogszabályoknak való megfelelésének vizsgálata történt meg.

A 2010. évben az Önkormányzat és Intézményeinek működésének vizsgálatára 7 ellenőrzési 
területen, összesen 27 revizori nap keretében került sor.

1.2.1 Elmaradt ellenőrzések

Az elfogadott belső ellenőrzési tervtől eltérés nem történt.
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1.2.2 Soron kívüli ellenőrzések

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.

1.2.3 Terven felüli ellenőrzések

Terven felüli ellenőrzésre nem került sor a 2010. évben.

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit elősegítő és akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés Újfehértó Város Önkormányzatánál, a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társuláson keresztül, külső erőforrás bevonásával (Gyarmat-tax Kft. 4244 Újfehértó, 
Kodály Zoltán u. 6.) valósult meg.

2.1 A belső ellenőrzési egység létszámhelyzete

A belső  ellenőrzést  ellátó  külső  szolgáltató  tevékenységében  2  fő  belső  ellenőr  folyamatos 
munkavégzése  mellett  történik  a  tevékenység ellátása.  A szolgáltatásban személyi  fluktuáció 
nem történt.

2.2 A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata

A  belső  ellenőrök  a  jogszabályokban  előírt  képesítési,  képzettségi  követelményeknek 
megfelelnek, az előírt szakmai gyakorlattal rendelkeznek. E szakmaiság további erősítését - a 
belső ellenőrök 2009. év végétől induló kötelező regisztrációját és vizsgáztatását - szolgálják az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121/C. §-a, illetve a költségvetési szervnél 
belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről 
szóló 18/2009. (X. 6.) PM rendelet előírásai is.

2.3 A belső ellenőrök képzései

A  minőségi  és  magas  színvonalú  szolgáltatás  ellátásához  nélkülözhetetlen  a  folyamatos 
képzések, előadások látogatása,  illetve a belső ellenőrök kötelező folyamatos továbbképzése, 
mely elvárásoknak mindkét belső ellenőr eleget tett.

2.4 A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége.

A belső ellenőrök helye a szervezeti hierarchiában megfelelő volt, funkcionális függetlenségük 
biztosított.  A belső  ellenőrök  tekintetében  -  a  Ber.  15.  §-ában  meghatározottak  szerint  - 
összeférhetetlenség nem állt fenn.
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2.5 Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való hozzáférés  
akadályai

Az ellenőrzések lefolytatása során a belső ellenőröket a dokumentációkhoz és az ellenőrzöttekhez 
való  hozzáférési  jogosultságaiban  nem  akadályozták.  Tevékenységük  folytatásához  a  tárgyi 
feltételeket biztosították.

2.6 Összeférhetetlenségi esetek

Nem alakult ki összeférhetetlenség a tárgyévben. 

2.7 Az ellenőrzési jelentések általános minősége

Az ellenőrzési jelentések megállapításait az intézményvezetők elfogadták. A jelentések 
megfeleltek az előírásoknak, megvalósítható, érdemi ajánlásokat és javaslatokat tartalmaztak.

2.8 A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzések vizsgálatainak végrehajtását akadályozó tényezők nem befolyásolták. 

2.9 Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső  ellenőrök  az  elvégzett  ellenőrzésekről  nyilvántartást  vezetnek  és  gondoskodnak  az 
ellenőrzési  dokumentumok  megőrzéséről,  melynek  szabályozását  a  belső  ellenőrzési 
kézikönyvek tartalmazzák.

3. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai

3.1 Utólagos ellenőrzés.

Az utólagos ellenőrzés során a 2009. évben feltárt hiányosságok pótlásának ellenőrzése valósult 
meg,  mely  során  megállapításra  került,  hogy a  feltárt  hiányosságok  pótlása  minden  esetben 
megtörtént.

3.2 Üzemeltetés, fenntartás, működtetés ellenőrzése.

Az Önkormányzat Gépjárművek Költségelszámolási és Üzemeltetési szabályzattal rendelkezik.
Az üzemanyag elszámolás: megtett havi összes km alapján, a 60/1992 (IV. 1.) Kormányrendelet 
szerint meghatározott alapnorma alapján történik.
Karbantartási, fenntartási tervet az Önkonnányzat elkészítette.
A gépjárművek üzemeltetéséhez kapcsolódó költségeket az 5462 (üzemanyag), 55228 
(karbantartás), 57223 (biztosítás) költséghelyek vizsgálatával végeztem.
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A gépjárművek karbantartási, kis-javítási és egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások ellenőrzött 
kifizetési okmányai a bizonylattal szemben támasztott alaki követelményeknek megfelelnek.
Az ellenőrzés során megállapítottam, hogy a gépjármű üzemeltetésével kapcsolatban felmerült 
költségek a főkönyvi, illetve analitikus nyilvántartás adatai alapján összegyűjthetőek.
Az elszámolt számlák és a Kormányrendelet szerint elszámolható üzemanyag különbözetének 
kimutatása elkülönülten megtörténik.
Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

• A Gépjárművek Költségelszámolási és Üzemeltetési szabályzatát aktualizálni kell.
• Az eszközök karbantartására részletes éves tervet minden évben kell készíteni.

3.3 Vagyongazdálkodási feladatok vizsgálata.

Az önkormányzati vagyon nyilvántartását az analitikus és főkönyvi könyvelés, valamint az 
ingatlanvagyon-kataszter vezetésével biztosították.
Az ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartás teljes körűvé tételével kapcsolatosan meghatározott 
feladatok  végrehajtására  időben  intézkedtek,  így  a  számvitelben  és  a  kataszterben  szereplő 
értékadatok közötti egyezőség a helyszíni vizsgálat kezdetéig biztosított volt.
Az évente esedékes leltározási kötelezettségüknek eleget tettek
Az önkormányzat  helyi  rendeletet  alkotott  a  vagyonnal  való  rendelkezés  egyes  szabályairól. 
Ebben szabályozták  a  vagyongazdálkodással  kapcsolatos  feladatokat  és  döntési  hatásköröket, 
valamint az eszközök törzsvagyonba és egyéb vagyonba történő besorolását
A vagyon nyilvántartásának, használatának, bérbeadásának, üzemeltetésre történő átadásának 
szabályait a vagyonrendelet rögzíti
A rendelkezési, döntési hatáskörök közül megfelelően szabályozott, a selejtezés, az értékvesztés, 
terven felüli  értékcsökkenés elszámolásának elrendelése, továbbá a 2 millió Ft feletti  vagyon 
értékesítésének hatásköre.
A vagyonértékesítések során, az Önkormányzat vagyonrendeletének szabályait minden esetben 
betartották.
Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

A vagyonhoz kapcsolódó szabályzatokat is folyamatosan aktualizálni szükséges a gyakori 
számviteli és adójogszabályok változása következtében.

3.4 FEUVE kötelezettség ellátásának ellenőrzése.

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer (FEUVE) kialakítása és 
működtetése megtörtént.
Az ellenőrzési nyomvonal elkészítése megtörtént. Az ellenőrzés időpontjáig a Képviselő Testület 
által jóváhagyásra került, az SZMSZ mellékletét képezi.
A szabálytalanságok kezelése eljárásrendjének szabályzata elkészült, az ellenőrzés időpontjáig a 
Képviselő Testület jóváhagyta, az az SZMSZ mellékletét képezi.
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A kockázatkezelési rendszer kialakításának, működtetésének szabályzata elkészült. 
Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:
A FEUVE rendszer szabályozásával összefüggő szabályzatokat folyamatosan aktualizálni 
szükséges.

Az  elkészítendő  ellenőrzési  nyomvonalat  és  a  szabálytalanságok  kezelése  eljárási  rendjének 
szabályzatát  jóváhagyás után a Szervezeti  és Működési Szabályzathoz mellékletként  csatolni 
kell.

A FEUVE rendszer szabályozásában a munkavállalók részére meghatározott feladatokat a 
munkaköri leírásokba is folyamatosan be kell építeni.
A FEUVE szabályzatot aktualizálni szükséges.

3.5 Adatszolgáltatások, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartások, 
beszámolók készítésének ellenőrzése.

A 2010.  I.  féléves  beszámoló  az  államháztartási  törvény  és  a  vonatkozó  kormányrendelet 
előírásainak megfelelően, a MÁK által kiadott központi információs rendszernek megfelelően 
került összeállításra.
A féléves beszámoló kiemelt előirányzatai megegyeztek a 2/2010.(II. 15.) számú költségvetési 
rendelettel.
Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolását a Vhr. 30. (1),(2) 
bekezdés előírásainak megfelelően negyedévente elvégzik.
A 2010. I. félévben beszerzett tárgyi eszközökről üzembehelyezési okmány minden esetben 
készült.
Az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban a főkönyvi változások rögzítésére negyedévente 
sor kerül.
A pénzforgalmat érintő bizonylatok adatait minden esetben a pénzmozgással egyidejűleg és a 
bankszámla  kivonat  megérkezésekor,  a  Vhr.  51.  (1)  bekezdés  a)  pontjának  előírásaival 
egyezően, a tárgyhónapon belül rögzítették.
A gazdasági műveletek, események (értékcsökkenések elszámolása, követelések, kötelezettségek 
állományváltozása..  .  stb)  elszámolásához  az  analitikus  nyilvántartásokat  illetve  azokból 
összesítő  bizonylatot,  feladást  negyedévente  készítenek.  Az  egyéb  gazdasági  műveletek 
bizonylatait  -  a  Vhr.  51.  (1)  bekezdés  b)  pontjaival  egyezően  negyedévente  állítják  ki,  a 
főkönyvi nyilvántartásban ezeket a gazdasági eseményeket negyedévente rögzítik.
A rövid és hosszú lejáratú kötelezettségekről, az aktív és passzív nyilvántartásokról analitikus 
nyilvántartást vezetnek.
Az Amr. 74. -ban előírt kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartását vezetik.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:
A követelések tekintetében felhívjuk a figyelmet arra, hogy az esetleges értékvesztést év végén, 
az  újraaktualizált  eszközök  és  források  értékelési  szabályzatában  foglaltak  alapján  át  kell 
tekintetni.
A bizonylatok könyvekben történő rögzítésének rendjét a Vbr. 51. (1) bekezdés a),b) 
pontjaiban foglaltaknak megfelelően be kell tartani.
A kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartását folyamatosan vezetni kell
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3.6 Készpénzkezelés ellenőrzése.

A végrehajtott rovancsok során előtalált készpénzek összege megegyezett az időszaki 
pénztárjelentések záró pénzkészleteivel.
Az előlegek, utólagos elszámolásra átadott összegek nyilvántartása megfelelő.
A páncélszekrény, pénzkazetta kulcskezelése megfelelő.
A szigorú számadás alá vont nyomtatványok nyilvántartása, kezelése teljes körű. A 
pénzkezelési szabályzat újraaktualizálása megfelelő.
A pénztárellenőri feladatokat a szabályzat nevesíti, a pénztár ellenőr munkaköri leírása 
tartalmazza részletesen az ellenőri feladatokat.
A pénztárellenőrzések gyakorisága rögzítésre került.
Az időszaki pénztárjelentés vezetése folyamatos, a pénztárzárlat készítésének idejét a szabályzat 
legalább dekádonkénti időtartam mellett tartalmazza.
A bizonylatokat aláíró személyek, név szerint rögzítésre kerültek a szabályzatban, az 
ellenjegyzés, az utalványozás során betartják a szabályzat vonatkozó előírásait. 
Megállapításokhoz kapcsolódó javaslataink az alábbiak:
- A gyakori törvényi változások miatt a pénzkezelési szabályzat folyamatos aktualizálása 
szükséges.

3.7 Bankszámlakezelés vizsgálata.

Újfehértó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a 292/2009. Korm. rendelet 174. § (1) 
foglaltaknak megfelelően költségvetése végrehajtásához nyitott bankszámlákkal rendelkezik. A 
bankszámla kezelés rendjét, pénzeszközök feletti rendelkezési jog gyakorlását, a 
bankszámlaforgalom lebonyolítását, a számlakivonatok kezelését az Önkormányzatnál a 
Pénzkezelési szabályzat Bankszámla kezelés rendjére vonatkozó része tartalmazza. A 
bankszámlakivonatok idősorrendben kerültek lefűzésre utalványlap alkalmazása mellett. A 
bizonylatok rendezettsége, tárolása megfelelő.
Az arra jogosultak írtak alá a banki pénzmozgások (bevételek és kiadások) bizonylatain. A 
kötelezettségvállalás nyilvántartása teljes körűen megtörténik.
A gazdálkodási jogkörök gyakorlása során betartották az Ámr. 80. § (1)-(3) bekezdésében 
rögzített összeférhetetlenségi követelményeket.
A költségvetési pénzforgalmat érintő gazdasági események bizonylatainak adatait a könyvekben 
(könyvviteli nyilvántartásokban) rögzítették. (Vhr. 51. § (1) bek. a) pontja) Megállapításokhoz 
kapcsolódó javaslataink az alábbiak:

A kötelezettségvállalás nyilvántartást folyamatosan szükséges vezetni év közben

4.  Az  ellenőrzések  során  büntető,  szabálysértési,  kártérítési,  illetve  fegyelmi  eljárás 
megindítására  okot  adó  cselekmény,  mulasztás  vagy  hiányosság  gyanúja  kapcsán  tett 
jelentések száma és rövid összefoglalása.

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó 
cselekményt nem tárt fel.
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5. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának hatékonyságának és 
eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.

A belső  kontrollrendszer  a  költségvetési  szerv  által  a  kockázatok  kezelésére  és  tárgyilagos 
bizonyosság  megszerzése  érdekében  kialakított  folyamatrendszer,  amely  azt  a  célt  szolgálja, 
hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:

• a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás 
elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre
• teljesítse az elszámolási kötelezettségeket
• megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű 
használattól.

A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles 
-  a  szervezet  minden  szintjén  érvényesülő  -  megfelelő  kontrollkörnyezetet,  kockázatkezelési 
rendszert,  kontrolltevékenységeket,  információs  és  kommunikációs  rendszert,  monitoring 
rendszert kialakítani és működtetni.
A  kontrollok  lényege,  hogy  nem  egyszeri  ellenőrzési  tevékenységet  jelentenek,  hanem 
folyamatokat, „kontrollpontok" alkalmazását előzetes, folyamatba épített és utólagos jelleggel.
A belső ellenőrzés a kontrollok működésére az ellenőrzési jelentésekben a vizsgált folyamatokkal 
kapcsolatos  megállapításokat,  javaslatokat  tesz.  A  jelentésekben  szerepeltek  az  ellenőrzött 
szervezet  folyamataira  vonatkozóan  az  eljárások  módosítási  lehetőségei,  kötelezettségei,  a 
szabályos működtetés érdekében végrehajtandó feladatok.

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK 
HASZNOSÍTÁSA

1. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás

A pénzügyminiszter  2/2009.  (XII.  4.)  PM  irányelve  9110-9120.  sz.  standardjai  szerint  az 
ellenőrzések  hasznosítása  mindenekelőtt  abban  jut  kifejezésre,  hogy  a  jelentésekben  foglalt 
megállapítások,  következtetések  és  javaslatok  -  a  velük  kapcsolatban  kidolgozott  intézkedési 
tervekben foglalt feladatok végrehajtása révén - elősegítik a szervezet jobb működését, céljainak 
elérését.

A  belső  ellenőrzések  közvetlenül  vagy  közvetve  a  vizsgált  szervezetek  tevékenységét  is 
befolyásolják: hozzájárulnak a hibák, hiányosságok megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez, a 
tevékenységek jobbításához, hatásfokuk növeléséhez, a feladatok megvalósításához

A 2010.  évi  ellenőrzési  jelentések  a  feltárt  hiányosságok/  észrevételek  mellett  tartalmaznak 
javaslatokat is azok megszüntetésére illetve korrigálására. A belső ellenőr által tett javaslatokat a 
szervezet vezetője illetve a szervezeti egységek vezetői elfogadták. Az
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ellenőrzési  jelentésekben  megfogalmazott  javaslatokra  a  szükséges  esetekben  az  intézmények 
vezetői intézkedési tervet készítettek a felelős személyek megnevezésével és határidő kitűzésével.

A szükséges kontrollok alapján a belső ellenőr nyomon követi ezek hasznosítását és alkalmazását.

2. Az ellenőrzési rendszer fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Alapvető cél, hogy valamennyi Önkormányzatnál és intézményeinél folyamatosan és 
zökkenőmentesen elvégzésre kerüljön a belső ellenőrzési tevékenység.

A belső ellenőrzéssel  szemben alapvető elvárás,  hogy megállapításaival  segítse  a  vezetőket  a 
döntéshozatalban, tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, nyújtson segítséget az önkormányzati 
intézmények jogszerű működéséhez.

A belső ellenőrzési- és belső kontroll standardok ajánlásai alapján fejleszteni indokolt a belső 
ellenőrzés szakmai tanácsadó tevékenységét.

Az éves ellenőrzési tervek kidolgozása során törekedni kell
• a stratégiához kapcsolódó, dokumentált kockázatelemzések készítésére,
• erősíteni kell az ellenőrzések tudatos egymásra épülését, az ellenőrzési célok és 

irányok összehangolását annak érdekében, hogy a költségvetési szerv felső vezetése 
munkájában felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatain alapuló elemző 
összegzéseket, átfogó helyzetértékeléseket,

• ellenőrzési egységei együttműködésének fokozásával meg kell teremteni az 
ellenőrzöttek lehető legkisebb ellenőrzésből adódó leterheltségét,

• az ellenőrzés hozzáadott-értékének növelésére a rendszer- és teljesítmény-ellenőrzések 
arányának növelésével.

Az éves ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettük. 

Újfehértó, 2010. december 15.

Va r g a  Péter
belső ellenőrzési vezető
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Éves ellenőrzési és összefoglaló jelentés 2010.

Z Á R A D É K

Az  éves  ellenőrzési  jelentés  tartalmát  megismertem,  egy  példányát  átvettem.  A  költségvetési  szervek  belső 

ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 28.§ (2) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy

− észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül megküldöm az 

ellenőrzést végző szervezet vezetőjének;

− észrevételt nem kívánok tenni*.

Újfehértó, 2010. december 15.
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10. napirendi pont megtárgyalása
10./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösség pénzügyi támogatására benyújtott önerős 
       pályázat elbírálására
      (Írásbeli előterjesztés alapján)
      (Száma: 3-89/2011.)
      Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Tárgyalta  a  Pénzügyi  Bizottság  4  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja.  A 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

Gyermánné Szabó Katalin bejelentette az érintettségét. 

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

A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

83/2011. (IV. 21.) számú

határozata

a helyi önszerveződő közösség  pénzügyi támogatására benyújtott önerős 
pályázat elbírálására

A Képviselő testület

1. a   Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Egyesület pályázatát a 2011. évi költségvetésben 
helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának finanszírozására elkülönített összeg 
terhére  támogatásban részesíti az alábbiak szerint:

Támogatott szervezet Támogatás összege
Támogatandó események, 

elszámolható költségek

Keresztény  Értelmiségiek 
Szövetsége Egyesület 100.000.- Ft

Videofelvétel, fotódokumentáció, 
szórólap, meghívó, étkezés költségei

2.  Felkéri  a  jegyzőt,  hogy a  pályázó  kiértesítéséről,  valamint  a  támogatott  szervezettel  a 
szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester



11. napirendi pont
11./ Előterjesztés az „Ifjúsági szálláshely létesítése Újfehértón” című pályázat 
       megvalósításáról történő lemondásról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 3-90/2011.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Tárgyalta  a  Pénzügyi  Bizottság  4  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja.  A 
napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e  kérdés,  észrevétel,  vélemény?  Ha  egyéb  nincs  a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

84/2011. (IV. 21.) számú
határozata

az „Ifjúsági szálláshely létesítése Újfehértón” 
című pályázat megvalósításáról történő lemondásról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./  a  270/2008.  (XII.11.)  számú határozatával,  az  Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési 
Alapból  a  turisztikai  tevékenységek  ösztönzéséhez  nyújtandó  támogatások  részletes 
feltételeiről szóló 137/2008. (X.18.) FVM rendelet alapján,  az „Ifjúsági szálláshely létesítése 
Újfehértón”  címmel   támogatási  kérelmet  nyújtott  be,  amelynek  a  Mezőgazdasági  és 
Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága helyt adott, és a projekt 
megvalósításához  49 848 011.-  forint  nettó  támogatási  összeget  állapított  meg  az 
önkormányzat részére.

2./ az önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetére tekintettel nyilatkozza, hogy az Ifjúsági 
szálláshely kivitelezéséhez szükséges 56 068 135.- forint saját forrás a költségvetésében nem 
áll rendelkezésre, ezért az 1./ pontban megjelölt projektet  nem kívánja megvalósítani.

3./ felkéri a polgármestert, hogy a projekt megvalósításáról történő lemondással kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

12. napirendi pont
12./ Előterjesztés„Újfehértó Város közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátására 
     szolgáló berendezések korszerűsítése” tárgyú Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű
     közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás jóváhagyásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 3-99/2011.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester



Puskás László elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 11 főre változott.

Nagy Sándor
Az Előkészítő Bizottság tárgyalta és változatlan formában támogatja elfogadásra. A napirendi 
ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozati javaslatot? 

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

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

85/2011. (IV. 21.) számú

határozata

„Újfehértó Város közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátására szolgáló 
berendezések korszerűsítése” tárgyú Kbt. VI. fejezete szerinti általános, egyszerű 

közbeszerzési eljárás megindításáról, 
 az ajánlattételi felhívás jóváhagyásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

„Újfehértó  Város  közigazgatási  területén  a  közvilágítási  feladatok  ellátására 
szolgáló  berendezések korszerűsítése” tárgyú  Kbt.  VI.  fejezete  szerinti  általános, 
egyszerű  közbeszerzési  eljárás  megindításáról  dönt,  és  az  ajánlattételi  felhívást  a 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester



1.   számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez   
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.  
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Építési beruházás

Árubeszerzés

Szolgáltatás

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió



X




A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Azonosító kód_______________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név:
Újfehértó Város Önkormányzata
Postai cím:
Szent István u. 10.
Város/Község:
Újfehértó

Postai 
irányítószám: 
4244                

Ország:

Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Nagy Sándor polgármester

Telefon:

42/290-000
E-mail:
kozbeszerzes@ujfeherto.hu

Fax:
42/290-003

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujfeherto.hu

A felhasználói oldal címe (URL): 

További információk a következő címen szerezhetők be: 
 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

 X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be: 

 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
 X  Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
 Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

X  Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

Központi szintű Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű  X Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]

Közjogi szervezet Egyéb



I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE

I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

 X Általános közszolgáltatások  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Védelem                                          Szociális védelem

 Közrend és biztonság  Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem  Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                             

 Egészségügy

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN

 Víz 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  

 Villamos energia 

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont] 

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 
elosztása 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése 

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] 

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és 
kitermelése 

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]            

 Vasúti szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz 
szolgáltatások                                        

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

 Repülőtéri tevékenység 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]   

 Kikötői tevékenységek 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  

 Postai szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]   

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?            igen  nem X 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Újfehértó Város közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátására szolgáló berendezések korszerűsítése 

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a  
szerződés vagy a közbeszerzés(ei)  tárgyának)

a) Építési beruházás                        b) Árubeszerzés                            c) Szolgáltatás                          X



Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 
módon, az ajánlatkérő által 
meghatározott követelményeknek 
megfelelően

Építési koncesszió

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

 
Szolgáltatási kategória             27
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat  
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió              

A  t e l j e s í t é s  h e l y e

                                          

                                          

NUTS-kód                  �����

A teljesítés helye 

                                          

                                          

NUTS-kód                 ����� 

A teljesítés helye 

Újfehértó Város közigazgatási területe

NUTS-kód                  HU 323 

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása                           X                     Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  

Keretmegállapodás megkötése                       

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                              

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma ��� 
VAGY, adott esetben, maximális létszáma ���

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel         

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: ��  vagy  hónap(ok)ban: ���

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): 

                                                                                                                                     

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): 

                                                                                                                                     

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Közvilágítás-üzemeltetési  szerződés,  Újfehértó  Város  közigazgatási  területén  a  közvilágítási  feladatok 
ellátására szolgáló berendezések korszerűsítése.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 50232110-4 ����-�  ����-�

További tárgy(ak)
50232100-1 ����-�  ����-�

����-�  ����-�



II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség  
szerint több példány használható)                                                                                                                igen      nem X

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): 

egy részre                                    egy vagy több részre                     valamennyi részre                                

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?                                                                     igen      nem X

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR 

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve) 

Újfehértó  Város  közigazgatási  területén  a  közvilágítási  feladatok  ellátására  szolgáló  berendezések 
korszerűsítése   LED  technológiával   vagy  azzal  egyenértékű  technológiával  működő  lámpatestek  és 
fényforrások üzembe helyezésével az alábbiak szerint:
Teljes csere (búra és fényforrás): 774 db – 24W, 352 db- 36W, 114 db – 50W, 27 db – 70W, 40db – 100W, oszlopfejes 
díszvilágító 8 db 

A jelenlegi  fogyasztás  mint  referenciaérték  terminológiai  pontos  megfogalmazása  az  alábbi:  a  megépített  rendszer  
üzemeltetés a korszerűsítést megelőző fogyasztásnak és beépített teljesítménynek megfelelő áramdíj és karbantartási díj.

A korszerűsítést  a  közszolgáltatónak  saját  finanszírozással  kell  megvalósítania.  Azt  követően  feladata  a  megépített 
rendszerrel  a  közvilágítási  szolgáltatás  biztosítása,  a  korszerűsítést  megelőző  beépített  teljesítményhez  képest  –a 
mindenkori évenkénti inflációval növelt (infláció alapú árindex) – a világítási energiaköltség- megtakarítás terhére, amely 
egyben  a  beruházás  refinanszírozásának  a  fedezete  is. A közszolgáltató  a  futamidő  alatt  köteles  az  önkormányzat 
közvilágítását üzemeltetni, mely magába foglalja a karbantartást és az áram vételezést is. A közszolgáltató feladata, hogy a 
leszerelt közvilágítási berendezésekről gondoskodjon. A közvilágítási korszerűsítéshez szükséges engedélyek beszerzése a 
közszolgáltató feladata.

Az önkormányzat  a  szolgáltatás  ellenértékeként a  jelenlegi   közvilágítási  költséget  a  mindenkori  infláció alapú index 
értékével  növelt  –  az  infláció alapú  index  az  indexálással  érintett  első  hónapot  megelőző  hónap és  az  azt  megelőző 
tizenkettedik hónap közötti tizenkét hónapos időszakra vonatkozó, a KSH által publikált általános (nem ágazati) fogyasztói  
ár-index.  (előző  év  azonos  hó=100%)  változás  (infláció)  értékével  egyezik  meg.  A közszolgáltató  ebből  fedezi  a 
mindenkori áram és karbantartási költségét és az általa eszközölt beruházás refinanszírozhatóságát. A lámpatestek és a 
fényforrások a megtérülési futamidő leteltével költségmentesen az önkormányzat tulajdonába kerülnek.

A korszerűsítést a közszolgáltató 2011. december 15-ig köteles elvégezni, a megtérülési futamidő pedig max. 10 év lehet.

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)                                                                                                    igen      nem x

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:                                                                               

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  

hónap(ok)ban: ��    vagy    napokban: ����   (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):   ���  vagy:    ���  és  ���  között  

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük 
feltüntetni a további  szerződések tervezett idejét:   

hónapokban: ��     vagy    napokban: ����  (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónap(ok)ban:   ��  vagy  napokban: ���� (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY:  kezdés           2011/06/07     (év/hó/nap)   
                                                   ÉS/VAGY



             befejezés      //  (év/hó/nap) 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Hibás teljesítés és meghiúsulás esetére kötbér. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre 

Ajánlatkérő  a  Kbt.  305.§  (3)  bekezdés  szerint  a  közvilágítási  költsége  ellenértékét  tartalmazó  számlá(ka)t  havonta  
átutalással egyenlíti ki. 

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Ajánlatkérő nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását. 

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?  (adott esetben)              igen    nem X
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása 

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)  Az  ajánlattevő  személyes  helyzetére  vonatkozó  adatok  (kizáró  okok),  ideértve  a  szakmai  és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:
— az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. 
§ (1) bekezdése, valamint a 61. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll,

— az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe  
venni kívánt alvállalkozó (a továbbiakban: 10 % feletti alvállalkozó) vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel 
szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból az olyan ajánlattevőt, aki, illetve akinek a 10 % feletti alvállalkozója vagy a  
számára  erőforrást  nyújtó  szervezet  a  Kbt.  62.  §  (1)  bekezdésében meghatározott  kizáró  okok hatálya  alá  
tartozik.

A megkövetelt  igazolási  mód: ajánlattevőnek,  a 10 % feletti  alvállalkozónak,  valamint  az erőforrást  nyújtó  
szervezetnek a kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkoznia kell. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt 
alvállalkozó vonatkozásában

P1)  A Kbt.  66.  §  (1)  bekezdés  a)  pontja  alapján 
valamennyi  számlavezető  pénzügyi  intézménytől 
származó,  az  ajánlattételi  felhívás  feladásától 
számított  30  napnál  nem  régebbi  eredeti,  vagy 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Ajánlattevő illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó  mértékben  igénybe  venni  kívánt 
alvállalkozó alkalmatlan, ha:
 

P1)  a  pénzintézeti  nyilatkozatok  bármelyikében  a 
nyilatkozat  kiadását  megelőző  6  hónapon  belül 
30  napot  meghaladó  sorban  álló  tétel  szerepel
(külön-külön megfelelés)



egyszerű  másolati  nyilatkozat  az  alábbi  kötelező 
tartalommal:
1.számlaszám(ok)
2.mióta vezeti Ajánlattevő számláját,
3. volt-e sorban álló tétel az Ajánlattevő számláján a 
nyilatkozat  kiadását  megelőző  6  hónapban,  ha  igen 
hány nap.

P2)  A Kbt.  66.  §  (1) bekezdés b) pontja alapján az 
utolsó lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerint 
elkészített beszámoló (kiegészítő melléklet nélkül) és 
könyvvizsgálói  záradék  (amennyiben  az  kötelező), 
egyszerű másolatban. 

P3) A Kbt. 66.§ (1) bek c) pontja alapján a megelőző 
két év (2009., 2010.) teljes forgalmáról és ugyanezen 
időszakban  a  közbeszerzés  tárgya  (közvilágítás 
szolgáltatás) szerinti forgalmáról szóló nyilatkozat. 

P2)  az  utolsó  lezárt  üzleti  évben  a  mérleg  szerinti 
eredménye negatív (külön-külön megfelelés)

P3)  az  ajánlattételi  határidőt  megelőző  két  évben  (2009., 
2010.)  a  forgalma  nem éri  el  összesen  a  nettó  60  millió 
forintot,  ebből  a  közbeszerzés  tárgya  (közvilágítás 
szolgáltatás) szerinti forgalma pedig nem éri el összesen a 
nettó 30 millió forintot. (együttes megfelelés)

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő,  a  közbeszerzés  értékének 10%-át  meghaladó 
mértékben igénybe vett alvállalkozója csatolja

M1.  a  Kbt.  67.§ (3)  bekezdés a)  pontja  alapján az előző 
három év (2008., 2009., 2010.) jelentősebb a közbeszerzés 
tárgya szerinti referenciáit a Kbt. 68.§ (1) bekezdés szerint.

M2.  a  Kbt.  67.§  (3)  bekezdés  f)  pontja  alapján 
minőségbiztosítási  intézkedéseinek  bemutatása,  az  előírt 
minőségbiztosítási rendszere bármely nemzeti rendszerben 
történő  akkreditálását  igazoló  tanúsítványok  csatolásával, 
ezek  hiányában  a  szabványoknak  megfelelő,  azzal 
egyenértékű  minőségbiztosítási  intézkedések  egyéb 
bizonyítékaival a Kbt. 68. § (4) bekezdésének megfelelően.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Alkalmatlan az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-
át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozója, ha

M1. nem rendelkezik az előző három évben (2008. 2009., 
2010.)  legalább  1  db  a  közbeszerzés  tárgya  szerinti 
(közvilágítás  szolgáltatás) minimum nettó 30 millió forint 
értékű referenciával (együttes megfelelés)

M2.  nem  rendelkezik  a  közbeszerzés  tárgyát  képező 
tevékenységére kiterjedő CE tanúsítvánnyal vagy a Kbt. 68. 
§  (4)  bekezdése  alapján  az  ezzel  egyenértékű,  érvényes 
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékokkal.

III.2.4) Fenntartott szerződések 

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                                             igen    nem X

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott                                                                                             igen    nem X

III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos  foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?         igen    nem X

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 

                                                                                                                                     

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS



IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli  

Tárgyalásos

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli  

Tárgyalásos

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK 

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                              

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                 X    

             X         Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

Részszempont

1. ajánlati ár (nettó Ft)

2. megtérülési futamidő (év) (max 10 év)

3. üzemeltetési költségmegtakarítás a

    megtérülési futamidő alatt (nettó Ft) 

4.                                           

5.                                           

Súlyszám

50

20

30

Részszempont

6.                                     

7.                                     

8.                                     

9.                                     

10.                                    

Súlyszám

              

              

              

              

              

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?                                                                             igen     nem X

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

                                                                                                                              

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?               igen      nem x

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató                            Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény       

Hirdetmény száma a KÉ-ben:  �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)                
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)        



Hirdetmény száma a KÉ-ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)                

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje 
Dátum:  2011/05/12  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 9 óra 00 perc

Kell-e fizetni a dokumentációért?                                                                                                    igen X     nem 

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 100.000.    Pénznem: HUF 

A  fizetés  feltételei  és  módja:  Készpénzben  az  Újfehértó  Város  Polgármesteri  Hivatala 
házipénztárában (Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala I. emelet 15. szoba), illetve átutalással 
a  Szabolcs  Takarékszövetkezet,  Újfehértói  fiókjánál  vezetett  68800013-11039141  számú 
számlájára. A dokumentáció ellenértéke bruttó módon került meghatározásra. A dokumentáció 
árát ajánlatkérő a Kbt. 54.§ (10) bekezdésében meghatározott esetekben téríti vissza. 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő 
Dátum:  2011/05/12   (év/hó/nap)                                                                      Időpont: 9 óra 00 perc

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók 

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV    

                                                             X                                 

Egyéb: -                                                                                                                        

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)

 ����/ ��/��-ig   (év /hó/nap )

VAGY hónap(ok)ban:  ��� vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum:     2011/05/12   (év/hó/nap)                                                                     Időpont: 9 óra 00 perc

Helyszín : Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala, 4244 Újfehértó, Szent István út 10. I. em. 14. sz. 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGŰ-E? (adott esetben)                                               igen    nem X

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
                                                                                                                              

V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
              igen      nem x

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: 



V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

Az  ajánlatkérő  az  eljárás  eredményéről  szóló  összegezést  a  Kbt.  250.§  (3)  bek.  g)  pontja  szerint  elkészíti  és 
megküldi az ajánlattevőknek, melynek tervezett időpontja: 2011. 05. 27.

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. 06.07.

V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás 
időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)  

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)

          igen x     nem 

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) 

Az  ajánlattétel  feltétele,  hogy  a  dokumentációt  ajánlatonként  legalább  egy  ajánlattevőnek  vagy  a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg 
kell vásárolnia. A dokumentáció átvehető Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala fsz. 7. szobájában, a 
dokumentáció  ellenértékének  teljesítését  igazoló  bizonylat  bemutatásával  munkanapokon  8.00-12.00 
óráig,  illetve  az  ajánlattételi  határidő  lejártának  napján  8.00-9.00  óra  között.  Ha  a  dokumentáció  
megküldését kérik, annak teljesítése a Kbt. 54.§ (8) bek. szerint történik. 
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:1-10 

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer 
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti 
pontszámot:

Valamennyi részszempont esetében a legkedvezőbb ajánlat kapja a legmagasabb értékelési pontszámot, a 
többi  ajánlat  tartalmi  elemére  pedig  a  legkedvezőbb  tartalmi  elemhez  viszonyított  egyenes,  illetve 
fordított  arányosítással  kerül  kiszámításra  a  pontszám.  A módszer  részletes  leírását  a  dokumentáció 
tartalmazza. 
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos  
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?             

    igen x     nem 

V.7) Egyéb információk:

1.) Az ajánlatokat 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) zárt borítékban/csomagban kell benyújtani a Kbt. 
70/A.§  (1)  bekezdésben  meghatározott  formai  és  a  dokumentációban  meghatározott  tartalmi 
követelményeknek  megfelelően,  magyar  nyelven,  a  felhívásban  megjelölt  helyen  és  időpontig.  A 
borítékra/csomagolásra  rá  kell  írni:  „Újfehértó,  közvilágítás  korszerűsítés.  Az  ajánlat  az  ajánlattételi  
határidő lejártáig nem bontható fel”
A  postán  feladott  ajánlatot  az  ajánlatkérő  akkor  tekinti  határidőn  belül  benyújtottnak,  ha  annak 
kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került.
A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni:  „Iktatóban nem bontható 
fel,  azonnal  a  címzetthez  továbbítandó”  Az ajánlat,  illetve  az  azzal  kapcsolatos  postai  küldemények 
elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.
2.) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 71. § (1) bekezdés  
a), b), c), d) pontjaira, továbbá a Kbt. 70. § (2) bekezdésében és a 72. §-ban foglaltakra vonatkozóan.
3.) Az ajánlattétel során az ajánlattevők vegyék figyelembe a Kbt. 70.§ (4)-(6) bek. előírásait.
4.)  Az  ajánlatnak  tartalmaznia  kell  az  ajánlattevő  (közös  ajánlat  esetén  mindegyik  ajánlattevő),  az  
erőforrást  nyújtó szervezet  és  a  közbeszerzés  értékének 10%-át  meghaladó mértékben igénybe  venni  
kívánt alvállalkozó esetében az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát és a 
képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy aláírási címpéldányát. Amennyiben a cégkivonat szerint el 
nem  bírált  módosítás  van  folyamatban,  ajánlattevőnek  az  ajánlathoz  csatolni  kell  az  esetleges 
változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott példányát.
Ha az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt  



alvállalkozó és  az  erőforrás  szervezet  képviseletére  (cégjegyzésére)  jogosult  személy a  közbeszerzési  
eljárással  kapcsolatos  jognyilatkozatok  megtételére  a  gazdasági  társaság  munkavállalóját  képviseleti  
joggal ruházza fel, az ajánlathoz csatolni kell a (képviseletre) cégjegyzésre jogosult személytől származó,  
az  ajánlat  aláírására  vonatkozó  (a  meghatalmazott  aláírását  is  tartalmazó)  szabályszerű  írásos  
meghatalmazást.
5.) A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján valamennyi igazolás egyszerű másolatban is benyújtható.
6.)  Ajánlatkérő  az  ajánlattételt  ajánlati  biztosíték  adásához  köti  –  a  Kbt.  59.  §-ban  foglaltak  
figyelembevételével – melynek összegszerű mértéke 1.000 .000,- Ft, azaz –egymillió forint. Az ajánlati  
biztosíték ajánlatkérő számlájára történő átutalással, bankgarancia nyújtásával vagy biztosítási szerződés 
alapján kiállított  készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel teljesíthető. Átutalás esetén az  
ajánlati  biztosítékot  Újfehértó  Város  Önkormányzatának  a  Szabolcs  Takarékszövetkezet,  Újfehértói 
fiókjánál vezetett 68800013-11039141 számú számlájára kell átutalni, melynek pénzintézet által történő 
igazolását  az  ajánlathoz  csatolni  kell.  Bankgarancia  vagy  a  biztosítási  szerződés  alapján  kiállított 
készfizető  kezességvállalást  tartalmazó  kötelezvény esetén  a  kedvezményezett  ajánlatkérő  kell,  hogy 
legyen és az ajánlati kötöttség lejártát követő 10. napig érvényesnek kell lennie, az ajánlathoz mellékelni 
kell.
7.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83.§-ban foglaltak szerint biztosítja.
8.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.
9.) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadók.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:  2011/04/22 (év/hó/nap)



A. MELLÉKLET 

További címek és kapcsolattartási pontok
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE 

Hivatalos név:
Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala 

Postai cím:
Szent István út 10. fsz. 7. szoba 

Város/Község 
Újfehértó 

Postai irányítószám:
4244 

Ország:
HU 

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Horváthné Jászay Ildikó 

Telefon:
42/290-000 

E-mail:
kozbeszerzes@ujfeherto.hu 

Fax:
42/290-003 

Internetcím (URL): 
 
 II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető 
Hivatalos név:
Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala 

Postai cím:
Szent István út 10. fsz. 7. szoba 

Város/Község 
Újfehértó 

Postai irányítószám:
4244 

Ország:
HU 

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Horváthné Jászay Ildikó 

Telefon:
42/290-000 

E-mail:
kozbeszerzes@ujfeherto.hu 

Fax:
42/290-003 

Internetcím (URL): 
 
 III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név:
Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala 

Postai cím:
Szent István út 10. fsz. 7. szoba 

Város/Község 
Újfehértó 

Postai irányítószám:
4244 

Ország:
HU 

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Horváthné Jászay Ildikó 

Telefon:
42/290-000 

E-mail:
kozbeszerzes@ujfeherto.hu 

Fax:
42/290-003 

Internetcím (URL): 



13. napirendi pont megtárgyalása
13./ Előterjesztés napkollektor önkormányzati intézményekbe történő beépítésével 
      kapcsolatos pályázatok benyújtásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 3-94/2011.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadásra 
javasolja. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

Puskás László megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 12 főre változott. 

Szilágyi Péter
Mi kerül ennyibe? Egy kicsit olcsóbban meg lehetne csinálni. Miért kerül ez ilyen sokba? 

Nagy Sándor
Van egy sajátos pályázati kiírás, ehhez kapcsolódóan egy sajátos pályázati lehetőség, ez ebben 
a  konstrukcióban  ennyibe  kerül.  Azt  kell  eldönteni  a  tisztelt  képviselő-testületnek,  hogy 
sajáterő  felhasználása  nélkül  kívánja-e  pályázni,  és  kívánja-e,  hogy  megvalósuljon  ez  a 
fejlesztés,  vagy  lemond  erről,  mint  az  előző  alakalommal  és  más  településeken  fog 
megvalósulni.  Egyébként  magának  a  napkollektornak  a  teljesítménye  az  teljes  egészében 
második generációsak, ezek tudnak már szórt fényt is felvenni. Bökönyben már működik egy 
hasonló dolog. Akik az anyagot készítették, az Ő számításaik szerint ez ennyibe kerül. Van-e 
még  egyéb?  Ha  nincs  a  napirendi  pont  vitáját  lezárom.  Az  a  javaslatom,  hogy  mivel  8 
határozati  javaslat  van  az  előerjesztés  mellékleteként,  ezért  javasolom,  hogy  csomagban 
szavazzunk. Ki az, aki a javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület a javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az előterjesztéshez 
kapcsolódó 8 határozati javaslatról csomagban kíván szavazni. 

Nagy Sándor
Ki  az,  aki  az  előterjesztéshez  kapcsolódó  1-8  melléklet  szerinti  határozati  javaslatokat 
elfogadja? 

A képviselő-testület a12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta? 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

86/2011. (IV. 21.) számú

határozata

„Napkollektor beépítése az Újfehértói ÁMIPSZ Mályváskerti Általános Iskolai 
Tagintézmény épületébe”

című pályázat benyújtásáról



A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. Pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Környezeti és Energia 
Operatív   Program  keretében  meghirdetett  "Helyi  hő  és  hűtési  igény  kielégítése 
megújuló  energiaforrásokkal” (kódszám:  KEOP-2011-4.2.0/A) pályázati  kiírásra 
„Napkollektor  beépítése  az  Újfehértói  ÁMIPSZ Mályváskerti  Általános  Iskolai 
Tagintézmény épületébe” címmel.

2. A pályázathoz  szükséges  saját  forrást,  982.926.-Ft-ot  az  önkormányzat  2011.  évi 
költségvetéséből biztosítja.  A fejlesztés összes bekerülési költsége: 6.552.840.-Ft, az 
igényelt támogatás összege: 5.569.914.-Ft.

Határidő: folyamatos
 Felelős: polgármester

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

87/2011. (IV. 21.) számú

határozata

   „Napkollektor beépítése az Újfehértói ÁMIPSZ Mályváskerti Általános Iskolai 
Tagintézmény épületébe”

című  pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

nyilatkozik, hogy a 86/2011. (IV. 21.) számú határozatában a Környezet és Energia Operatív 
Program  (KEOP-2011-4.2.0/A)  keretében  az  Újfehértó  Város  Önkormányzata  által 
benyújtandó   „Napkollektor  beépítése  az  Újfehértói  ÁMIPSZ  Mályváskerti  Általános 
Iskolai  Tagintézmény  épületébe” című  pályázathoz  biztosított  saját  forrás  összegét: 
982.926.- Ft-ot,   a  Zöldterületekért  és  Megújuló  Energiákért  Alapítvány átadott 
pénzeszközként fizeti meg.

Határidő: folyamatos
 Felelős: polgármester

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

88/2011. (IV. 21.) számú

határozata



„Napkollektor beépítése az Újfehértói ÁMIPSZ Vasvári Pál Általános Iskolai Tagintézmény  
épületébe”

című  pályázat benyújtásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ Pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Környezeti és Energia 
Operatív  Program keretében meghirdetett "Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” (kódszám:  KEOP-2011-4.2.0/A) pályázati  kiírásra  „Napkollektor  
beépítése az Újfehértói ÁMIPSZ Vasvári Pál Általános Iskolai Tagintézmény épületébe” 
címmel.

2./  A pályázathoz  szükséges  saját  forrást,  1.965.852.-Ft-ot  az  önkormányzat  2011.  évi 
költségvetéséből  biztosítja.  A fejlesztés  összes  bekerülési  költsége:  13.105.680.-Ft,  az 
igényelt támogatás összege: 11.139.828.-Ft.

Határidő: folyamatos
 Felelős: polgármester

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

89/2011. (IV. 21.) számú

határozata

   „Napkollektor beépítése az Újfehértói ÁMIPSZ Vasvári Pál Általános Iskolai  
Tagintézmény épületébe”

című  pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

nyilatkozik, hogy a 88/2011. (IV. 21.) számú határozatában a Környezet és Energia Operatív 
Program  (KEOP-2011-4.2.0/A)  keretében  az  Újfehértó  Város  Önkormányzata  által 
benyújtandó  „Napkollektor beépítése az Újfehértói ÁMIPSZ Vasvári Pál Általános Iskolai  
Tagintézmény épületébe” című pályázathoz biztosított saját forrás összegét: 1.965.852.- Ft-
ot,  a Zöldterületekért és Megújuló Energiákért Alapítvány átadott pénzeszközként fizeti 
meg.

Határidő: folyamatos
 Felelős: polgármester



ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

90/2011. (IV. 21.) számú

határozata

„Napkollektor beépítése az újfehértói Lengyel Laura Óvoda 
Árvácska úti Tagóvoda épületébe”

című  pályázat benyújtásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ Pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Környezeti és Energia 
Operatív  Program keretében meghirdetett "Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” (kódszám:  KEOP-2011-4.2.0/A) pályázati  kiírásra  „Napkollektor  
beépítése  az  újfehértói  Lengyel  Laura  Óvoda  Árvácska  úti  Tagóvoda  épületébe” 
címmel.

2./  A pályázathoz  szükséges  saját  forrást,  901.015.-Ft-ot  az  önkormányzat  2011.  évi 
költségvetéséből  biztosítja.  A fejlesztés  összes  bekerülési  költsége:  6.006.770.-Ft,  az 
igényelt támogatás összege: 5.105.755.-Ft.

Határidő: folyamatos
 Felelős: polgármester

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

91/2011. (IV. 21.) számú

határozata

   „Napkollektor beépítése az újfehértói Lengyel Laura Óvoda 
Árvácska úti Tagóvoda épületébe”

című  pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

nyilatkozik, hogy a 90/2011. (IV. 21.) számú határozatában a Környezet és Energia Operatív 
Program  (KEOP-2011-4.2.0/A)  keretében  az  Újfehértó  Város  Önkormányzata  által 
benyújtandó   „Napkollektor  beépítése  az  újfehértói  Lengyel  Laura Óvoda Árvácska úti  
Tagóvoda épületébe” című pályázathoz biztosított saját forrás összegét: 901.015.- Ft-ot,  a 
Zöldterületekért és Megújuló Energiákért Alapítvány átadott pénzeszközként fizeti meg.



Határidő: folyamatos
 Felelős: polgármester

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

92/2011. (IV. 21.) számú

határozata

„Napkollektor beépítése az újfehértói Lengyel Laura Óvoda 
Napsugár Tagóvoda épületébe” 

című  pályázat benyújtásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./ Pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Környezeti és Energia 
Operatív  Program keretében meghirdetett "Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” (kódszám:  KEOP-2011-4.2.0/A) pályázati  kiírásra  „Napkollektor  
beépítése az újfehértói Lengyel Laura Óvoda Napsugár Tagóvoda épületébe” címmel.

2./  A pályázathoz  szükséges  saját  forrást,  819.105.-Ft-ot  az  önkormányzat  2011.  évi 
költségvetéséből  biztosítja.  A fejlesztés  összes  bekerülési  költsége:  5.460.700.-Ft,  az 
igényelt támogatás összege: 4.641.595.-Ft.

Határidő: folyamatos
 Felelős: polgármester

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

93/2011. (IV. 21.) számú

határozata

   „Napkollektor beépítése az újfehértói Lengyel Laura Óvoda 
Napsugár Tagóvoda épületébe” 

című  pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

nyilatkozik, hogy a 92/2011. (IV. 21.) számú határozatában a Környezet és Energia Operatív 



Program  (KEOP-2011-4.2.0/A)  keretében  az  Újfehértó  Város  Önkormányzata  által 
benyújtandó   „Napkollektor  beépítése  az  újfehértói  Lengyel  Laura  Óvoda  Napsugár  
Tagóvoda épületébe” című pályázathoz biztosított saját forrás összegét: 819.105.- Ft-ot,  a 
Zöldterületekért és Megújuló Energiákért Alapítvány átadott pénzeszközként fizeti meg.

Határidő: folyamatos
 Felelős: polgármester

14. napirendi pont megtárgyalása
14./.Előterjesztés a balkányi Alfa Rádió kistérségi rádiós műsorszolgáltatóvá való 
     átszervezésének támogatásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 3-100/2011.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Köszöntöm Balla Andrást az Alfa Rádió főszerkesztőjét!

Az előterjesztést tárgyalta a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal 
elfogadásra javasolja. 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  12  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadta  és  az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

94/2011. (IV. 21.) számú

határozata

a balkányi Alfa Rádió kistérségi rádiós műsorszolgáltatóvá
 való átszervezésének támogatásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

támogatja a  balkányi  Alfa Rádió (4233. Balkány, Ságvári E u. 17.)  kistérségi rádiós 
műsorszolgáltatóvá  való  átszervezését  és  azt,  hogy  a  rádió  Újfehértó  település 
közigazgatási területén rádiós műsorszolgáltató tevékenységet végezzen.

H a t á r i d ő :  a z o n n a l
Felelős: polgármester

.



15. napirendi pont megtárgyalása
15./ Előterjesztés társberuházói megállapodás jóváhagyásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 3-91/2011.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Tárgyalta  az  Ügyrendi  Bizottság  3  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja.  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  12  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadta  és  az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

95/2011. (IV. 21.) számú

határozata

Társberuházói megállapodás jóváhagyásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

az Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás (székhely: 4244 Újfehértó, Szent I. 
u. 10.), az  Újfehértó Város Önkormányzata (székhely: 4244 Újfehértó, Szent I. u. 10.) és 
az Újfehértói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat (székhely: 4244 Újfehértó, Szent I. u. 
10.)  között megkötendő az   „Újfehértó-Bököny víziközmű fejlesztési projekt” elnevezésű 
KEOP-7.1.2.0-2008-0217 azonosító  számú  projekt  pályázati  támogatással  megvalósítandó 
beruházás  keretében  tervezett víziközmű  eszközök  megépítéséhez  kapcsolódó  KEOP 
pályázathoz szükséges saját forrás finanszírozása érdekében történő együttműködésről 
szóló társberuházói megállapodást a  melléklet szerint jóváhagyja.

Határidő: folyamatos
Felelős:     Polgármester

Melléklet a 95/2011. (IV. 21.) számú határozathoz

TÁRSBERUHÁZÓI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről 

- az Újfehértó-Bököny Víziközmű Beruházási Társulás (székhely: 4244 Újfehértó, Szent I. 
u. 10., adószám: 15765729-2-15, továbbiakban: Társulás) képviseletében Nagy Sándor elnök



a Társulást alkotó, a beruházás újfehértói részében érintett tagönkormányzat

-  Újfehértó Város Önkormányzata  (székhely:  4244 Újfehértó,  Szent I.  u.  10.,  adószám: 
15404792-2-15, továbbiakban: Önkormányzat), 
képviseletében Nagy Sándor polgármester 

másrészről

- az Újfehértói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat (székhely: 4244 Újfehértó, Szent I. 
u. 10.,  adószám: 14995875-1-15, továbbiakban:  Társulat) képviseletében Kálmánchey Éva 
elnök

között, 

a  KEOP-7.1.2.0-2008-0217 pályázati  azonosító  számú  "Újfehértó-Bököny  víziközmű 
fejlesztési  projekt”  KEOP támogatással  megvalósítandó  beruházás  Újfehértó  város 
területén megvalósuló része

tárgyában a következő feltételek szerint:

1. A megállapodás tárgya:
a  „Újfehértó-Bököny  víziközmű  fejlesztési  projekt”  elnevezésű  KEOP-7.1.2.0-2008-0217 
azonosító számú projekt (továbbiakban: Beruházás), pályázati támogatással megvalósítandó 
beruházás  keretében  tervezett víziközmű  eszközök  megépítéséhez  kapcsolódó  KEOP 
pályázathoz  szükséges  saját  forrás  finanszírozása  érdekében  történő  együttműködés 
szabályozása.

2. A Beruházás műszaki és pénzügyi adatai:
a) A beruházás tervezett műszaki tartalmát a megállapodás 1. számú melléklete részletezi
b) A beruházás tervezett forrásait a megállapodás 2. számú melléklet részletezi

3. A Társulás jelen megállapodás alapján
a) biztosítja a beruházás megvalósításához szükséges – vízjogi létesítési-, és esetleges egyéb 
hatósági  engedélyeket  is  tartalmazó  –  műszaki-  kiviteli  tervek  elkészítését,  valamint  e 
dokumentumokba,  és  mindazon  mellékleteibe  való  betekintést,  a  Társulat  és  az 
Önkormányzat számára,
b) biztosítja a Társulat és az Önkormányzat képviselője számára a beruházással kapcsolatos 
értekezleteken,  bejárásokon,  átadásokon  való  részvételt,  folyamatos  és  rendszeres 
tájékoztatást;
c) fedezi az esetleges szolgalmi jogok biztosításával kapcsolatban felmerülő költségeket; 

4. Az Önkormányzat jelen megállapodás alapján
a) vállalja,  hogy a  beruházás  keretében  megvalósuló  víziközmű eszközök  önkormányzati 
tulajdonba kerülésekor az átvett közművagyont törzsvagyonba sorolja;
b) biztosítja – az érdekeltségi hozzájárulás maradéktalan megfizetése esetén a Társulat által 
kiadott  igazolás  alapján  –  a  társulati  tagok  részére,  hogy külön  díj  megfizetése  nélkül  a 
beruházás keretében megvalósuló közműre rácsatlakozhassanak; 
c) vállalja,  hogy a KEOP pályázat  keretén belül  kidolgozott,  valamint a tagönkormányzat 
képviselő-testületei  által  jóváhagyott  Részletes  Megvalósíthatósági  Tanulmány  alapján 



határozza meg a csatornadíjakat,
d) biztosítja  a  projekt  finanszírozásához  szükséges  forrásokat,  a  Társulás  társulási 
megállapodásában rögzített arányoknak megfelelően, 
e) a társulat hiteléért készfizető kezességet vállal azzal, hogy ezen kezességvállalás az egyes 
tagönkormányzatok  tekintetében  kizárólag  a  saját  közigazgatási  területére  jutó  beruházási 
adatok alapján számított hitel összeg erejéig terjed,
f) saját  közigazgatási  terület  vonatkozásában  köteles  a  tőle  elvárható  legnagyobb 
gondossággal elősegíteni, hogy az OTP lakástakarék-pénztári szerződéses fizetési módozatot 
választó  Társulati  tagok  a  lakástakarék-pénztári  szerződésben  rögzített  részleteket 
rendszeresen fizessék.

5. A Társulat jelen megállapodás alapján
a) végzi az érdekeltségi hozzájárulások kivetését az érdekeltek (tagjai) felé, és gondoskodik a 
kivetés  alapján  befizetett  összegek  számviteli  törvény  szerint  történő  kezeléséről, 
nyilvántartásáról,
b) az  egyösszegű  készpénzes  fizetési  módozatot  választó  tagjai  esetében  az  érdekeltségi 
hozzájárulás  kivetését  és  beszedését  a  beruházás  megvalósítására  vonatkozó  KEOP 
támogatási szerződés aláírásának napjával megkezdi, a kivetett hozzájárulások maradéktalan 
beszedéséről gondoskodik, illetve a beszedés iránt intézkedik,
c) az érdekeltségi hozzájárulások kivetéséről és beszedéséről szigorú nyilvántartási rendszert 
működtet  és  a  késedelmesen  fizetőket  a  késedelembe  eséstől  számított  60  napon  belül 
felszólítja,
d) a Beruházás  megvalósításra  vonatkozó  KEOP pályázat  pozitív  elbírálása  esetén  –  az 
aktivált lakástakarék-pénztári szerződések által biztosított fedezet erejéig – társulati hitelt vesz 
igénybe, és azt a Beruházás költségeinek fedezete céljára átutalja a Társulás bankszámlájára a 
projekt előrehaladásának megfelelő ütemezésben.
A hitel tervezett összege: 214.473.000,- Ft.
e) a Beruházás megvalósításra vonatkozó KEOP pályázat pozitív elbírálása esetén a tagjaitól 
beszedett érdekeltségi hozzájárulást a beruházás költségeinek fedezete céljára használja fel. A 
társulati hitel kamatainak törlesztését átmenetileg a készpénzben fizető tagok által teljesített 
érdekeltségi hozzájárulás befizetésekből fedezi a társulati hitel kamatfizetési kötelezettsége 
által indokolt ütemezés szerint. Ennek oka, hogy az OTP lakástakarék-pénztári szerződéses 
fizetési  módozatot  választó  tagok  előtakarékosságából  realizálható  forrás,  mely  forrás  a 
Társulat által felvett hitel és kamatainak fedezete, csak a lakástakarék-pénztári szerződések 
lejáratakor fog majd rendelkezésre állni.
f) megszűnése  előtt  elszámol  tagjaival,  illetve  az  önkormányzattal,  az  önkormányzati 
kezességvállalás kapcsán esetlegesen keletkezett kötelezettségeit rendezni köteles. 

6. A Beruházás kivitelezési feladatainak tervezett ütemezése:
a) tervezett kezdési időpontja: 2011. negyedik negyedév
b) tervezett befejezési időpontja: 2013. negyedik negyedév
c) A Beruházás ütemezése a kapcsolódó KEOP pályázat támogatási döntésének meghozatala 
függvényében változhat.

7. Ezen megállapodás az aláírás napján lép hatályba és a Társulat megszűnéséig tart, az csak a 
felek közös akaratával, megegyezésével módosítható.

Újfehértó, 2011. április
….…………………… …………………………. …………………………

 Társulat       Önkormányzat Társulás



1. számú melléklet

A beruházás tervezett műszaki tartalma

Újfehértói projektrész műszaki tartalma méret egység mennyiség

Gerinccsatorna 2,5 méter 
átlagmélységben építés D 200 

KGPVC m 28 889

Vákuumkutas víztelenítés építés  m 11 000
Sávos úthelyreállítás Állami Közúton   m 3 900
Sávos úthelyreállítás Önkormányzati 
úton   m 5 009

Bekötőcsatorna építés D 160 
KGPVC m 13 365

Belterületi nyomóvezeték építés D 90 KPE m 6 671

Szennyvízátemelő építése építés D=1.65 méter db 2gép+elektr. en.

Szennyvízátemelő építése építés D=1.20 méter db 6gép+elektr. en.

Szennyvízátemelő építése építés D=1.00 méter db 6gép+elektr. en.

  I. sz. átemelő rekonstrukció építés D=2.00 méter db 1gép+elektr. en.

  II. sz. átemelő rekonstrukció építés D=1.60 méter db 1gép+elektr. en.

  III. sz. átemelő rekonstrukció építés D=2.00 méter db 1gép+elektr. en.
Átemelők központi üzemirányítása irányítástechnika  db 14

A projekt címe: Újfehértó-Bököny  víziközmű  fejlesztési 
projekt

A  projekt  megvalósításának  tervezett 
helyszínei:

Újfehértó  és  Bököny  települések  kül-  és 
belterülete

Projektgazda neve: Újfehértó-Bököny  Víziközmű  Beruházási 
Társulás

Projektgazda székhelye: 4244 Újfehértó, Szent I. u. 10.

A projekt  előkészítés  tervezett  kezdete  (év, 
hó) 2009. április.

A projekt  előkészítés  tervezett  befejezése  
(év, hó) 2011. június

A  projekt  megvalósítás  befejezésének 
tervezett időpontja (év, hó) 2013. december

Várható teljes Újfehértó várost érintő 
beruházási költség (Ft) 1 627 359 000,- forint



  2. számú melléklet

A beruházás tervezett forrásai

Forrás  Ft  %

 I. saját forrás 321 710 000,- 19,77%

     1/1. a Kedvezményezett hozzájárulása 107 237 000,- 6,59%

     1/2. partnerek hozzájárulása 0 0

     1/3. bankhitel (társulati hitel) 214 473 000,- 13,18%

 II. egyéb támogatás: ... 0 0

 III. a támogatási konstrukció keretében 
megítélt támogatás 1 305 649 000,- 80,23%

 Összesen 1 627 359 000,- 100,00%

16. napirendi pont megtárgyalása
16./ Előterjesztés szolgáltatási szerződés módosításának jóváhagyásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 3-98/2011.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Tárgyalta  az  Ügyrendi  Bizottság  3  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja.  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  12  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadta  és  az 
alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

96/2011. (IV. 21.) számú

határozata

Szolgáltatási szerződés módosításának jóváhagyásáról



A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./  a  THERMA Kereskedelmi,  Uszodatechnika  és  Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű 
Társaság (székhely:  4029  Debrecen,  Kígyó  u.  19.,  képviselő:  Gál  Sándor  ügyvezető)  és 
Újfehértó  Város  Önkormányzata  között  2007.  augusztus  06.  napján -  a  Therma 
Kereskedelmi  Kft.  által  saját  beruházásában  megépített  és  kizárólagos  tulajdonát  képező 
újfehértói Tornacsarnoknak az Önkormányzat részéről történő igénybe vétele és szolgáltatási 
díj fizetése  tárgyában  -  létrejött szolgáltatási szerződés módosítását a melléklet szerint 
jóváhagyja.

2./ Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről
THERMA Kereskedelmi, Uszodatechnika és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 4029 Debrecen, Kígyó u. 19., képviselő: Gál Sándor ügyvezető, Cg.: 09-09-
002748, adószám: 11152417-2-05, KSH törzsszám: 1152417), mint magánbefektető,

másrészről
Újfehértó Város Önkormányzata 
(székhely:  4244  Újfehértó,  Szent  István  út  10.,  képviselő:  Nagy  Sándor  polgármester, 
adószám:  15404792-2-15,  önkormányzati  törzsszáma:  404794.),  mint  szolgáltatási  díj 
fizetésére kötelezett,

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint.

1. Szerződő felek megállapítják, hogy közöttük 2007. augusztus 06.napján szolgáltatási 
szerződés jött létre a Therma Kereskedelmi Kft. által saját beruházásában megépített 
és  kizárólagos  tulajdonát  képező  újfehértói  játékcsarnoknak az  Önkormányzat 
részéről történő igénybe vétele és szolgáltatási díj fizetése  érdekében.

2. Szerződő  felek  egybehangzóan  megállapítják,  hogy  a  közöttük  létrejött  szerződés 
alapján a Therma Kereskedelmi Kft. folyamatosan nyújtja azt a szolgáltatást, melynek 
alapján a játékcsarnok üzemel, és az Önkormányzat rendelkezésére áll, ugyanakkor az 
önkormányzat 2010. december 31. napjáig maradéktalanul teljesítette az 1. pontban 
hivatkozott szerződésben meghatározott szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét.

3. Újfehértó  Város  Önkormányzata  nehéz  pénzügyi  helyzetére  tekintettel 
kezdeményezte,  hogy  a  szolgáltatási  szerződésben  meghatározott  szolgáltatási  díj 
fizetése  tekintetében  átütemezésre  kerüljön  sor  oly  módon,  hogy  a  szerződésben 
foglaltak  alapján  meghatározásra  kerülő  esedékes  szolgáltatási  díjnak  az  50%-át 
kelljen fizetnie 2011-2012. években.

4. A Therma Kereskedelmi Kft.  elfogadta az Önkormányzat kezdeményezését, melyre 
tekintettel  a  szolgáltatási  szerződés  vonatkozó  rendelkezéseit  az  alábbi  pontokban 
foglaltak szerint módosítják.

5. Jelen okirat aláírásával felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban hivatkozott 
szolgáltatási  szerződés rendelkezései  alapján 2011 és 2012. években esedékes éves 



szolgáltatási  díj  összegének  ugyanezen  években  csupán  az  50%-át  köteles  az 
Önkormányzat  havi  egyenlő  bontásban  megfizetni  a  Therma  Kereskedelmi  Kft. 
részére.

6. érdekében felek abban állapodnak meg, hogy a 2011. és 2012. években jelen okiratban 
foglalt  módosítás  alapján  teljesítésre  nem  kerülő  szolgáltatási  díj  összegét  a 
szolgáltatási  időszakból  még  hátralévő  évekre  egyenletesen  elosztva  köteles 
megfizetni  az  Önkormányzat  a  magánbefektető  részére  az  egyébként  esedékes 
szolgáltatási díj fizetése mellett. A szolgáltatási díjnak teljesítésre nem kerülő további 
50%-ának a megfizetése 

7. Felek  rögzítik,  hogy  a  jelen  módosító  okiratban  nem  érintett  kérdésekben  az  1. 
pontban  hivatkozott  szolgáltatási  szerződés  rendelkezéseit  változatlan  tartalommal 
érvényben lévőnek tekintik.

Jelen  okiratot  –  amely  két  oldalt  tartalmaz  -  szerződő  felek  annak  valamennyi 
rendelkezésének  elolvasása  és  közös  értelmezése  után,  mint  akaratukkal  mindenben 
megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Újfehértó, 2011. …………………….
 
Újfehértó Város Önkormányzata THERMA Kereskedelmi Kft.
Nagy Sándor polgármester Gál Sándor ügyvezető

17. napirendi pont
17./ Előterjesztés az Újfehértour Kft. 2010. évi beszámolójának elfogadásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 3-95/2011.)
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Tárgyalta  a  Pénzügyi  Bizottság  4  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadásra  javasolja.  A 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 

Leveleki József
Hogy kerülhetett arra sor, hogy ilyen mértékű hátralék halmozódott fel? Gyakorlatilag ennek 
egy jelentős  része  egy szolgáltatást  igénybevevő  részéről.  Nem lehetett  volna  ezt  időben 
megszakítani,  annak érdekében,  hogy ne  érje  el  ezt  a  többszázezer  forintos  tételt?  Abban 
bízok a jövőt illetően, hogy ezen szervezetek esetleg önkormányzati támogatást nem fognak 
kapni addig, amíg ilyen módon hátralékkal rendelkeznek? 

Nagy Sándor
A Pénzügyi Bizottsági ülésen is téma volt ez, az ügyvezető Asszony elmondta, hogy igazából 
a korábbi időszak gyakorlat az az volt, hogy a szezonok lezárását követően- azért az egyesület 
azért ha késve is- de teljesítette a fizetési kötelezettségeit. Ez egy utolsó bajnoki fél szezonban 
halmozódott fel és már több mint egy éve nem is szállít ettől kezdődően a kft. – nem folytat 
szállítási tevékenységet az Egyesületnek. Illetve az ügyvezető arról tájékoztatott bennünket, 
hogy több  felszólítást  küldött  ezzel  kapcsolatban,  illetve  keresik  a  jogi  lehetőségét,  hogy 
milyen lehetőség van legalább a részbeni megtérítésre a kintlévőségre. Van-e még egyéb? Ha 
nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a beszámolót elfogadja? 

A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:



ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

97/2011. (IV. 21.) számú

határozata

az Újfehértour Kft. 2010. évi beszámolójának elfogadásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. az Újfehértour Kft 2010. évi beszámolóját a mellékelt tartalommal elfogadja.

2., a Kft 2010. évi mérleg szerinti eredményét 2 682 ezer forintban állapítja meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2011. április 30.

18. napirendi pont megtárgyalása
18./ Beszámoló a helyi adók beszedésének időarányos teljesítéséről 
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 3-96/2011.)
     Előadó  :   Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

Nagy Sándor 
Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja. 

Dr. Mátyás B. Szabolcs
A 2010. évre vonatkozó tapasztalatok le vannak írva. Amit el szeretnék mondani, az az új 
helyi adókkal függ össze. Az elmúlt 1,5 hónapban elég komoly munka árán elmondhatjuk azt, 
hogy 4.813 kommunális adóbevallás érkezett a hivatalhoz és 369 db. építményadó bevallás. 
Az  építményadó  bevallások  feldolgozása  megtörtént,  tehát  elmondhatom,  hogy  166  db. 
bevallás feldolgozása után – egy közel 40 %-os feldolgozás után, a valószínűsített bevétel 
11.085.266.-Ft. tehát a 40 millióhoz képest,  ha arányaiban átgondoljuk, akkor nem biztos, 
hogy a 40 millió forint elérhető.  

Levelki József
Az  adók  módjára  behajtandó  köztartozások  vonatkozásában  –  egy  olyan  40  %-os  kb  a 
hatásfok, ha összehasonlítom a számokat. Ennek milyen technikai, vagy milyen okai vannak? 
Vagy objektív okok húzódnak e mögött?

Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Próbáljuk a behajtási  feladatainkat az önkormányzat saját  bevételeire koncentrálni és ezek 
átvett  tartozások, és igazából  az időnek a fennmaradó részét  tudjuk csak ezekre fordítani. 
Amennyi befolyik- az befolyik, amelyik nem azt megpróbáljuk valamilyen szinten kezelni. 
Elsősorban a helyi adó, illetve az önkormányzatot megillető bevételre koncentrálunk. 



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

A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

98/2011. (IV. 21.) számú

határozata

a helyi adók beszedésének 2010. évi teljesítéséről 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

a helyi adók beszedésnek 2010. évi teljesítéséről szóló beszámolót  e l f o g a d j a. 

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

19. napirendi pont
19./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     (Száma: 3-101/2011.)
     Előadó  :   Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

Nagy Sándor
Tárgyalta  a  Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottsága  3  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadásra 
javasolja. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a beszámolót elfogadja? 

A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

99/2011. (IV. 21.) számú

határozata

A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET



a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról  szóló beszámolót  e l f o g a d j a. 

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

20. napirendi pont
20./ Előterjesztés a Belügyminisztériumhoz vis maior tartalék címen benyújtott támogatási 
       igényről
       (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással)
       (Száma: 3-105/2011.)
       Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
A  határozati  javaslatban  szerepel  az  az  összeg,  amire  szeretnénk  támogatási  kérelmet 
benyújtani. Ez két jelentősebb tételből tevődik össze. A kisebb része az a legutóbbi védekezési 
feladatokkal kapcsolatos. A nagyobb összeg a korábbi döntésnek megfelelően a Rákóczi úti 
áteresz költségei. A bizottságok nem tárgyalták. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs 
a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot támogatja? 

A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

100/2011. (IV. 21.) számú

határozata

A Belügyminisztériumhoz vis maior tartalék címen benyújtott támogatási igényről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETET

1./ a  Belügyminisztériumhoz  a  vis  maior tartalék  címen támogatási  igényt  nyújt  be.  A 
káresemény  megnevezése:  belvíz  elleni  védekezés,  a  védekezés  helye  Újfehértó 
közigazgatási területe, Munkás u., Honvéd u., Debreceni u., Kölcsey u., Görgey u., Levente 
u.,  Attila u., Bajcsy Zs. u., Radnóti u., Mária u., Szegfű u., valamint a Rákóczi úti VIII/7-2 
áteresz újjáépítése.

A káresemény forrásösszetétele: adatok Ft-ban
           Megnevezés 2011. év %
      Saját forrás          5.163.276.-Ft 30
      Biztosító kártérítése -Ft
      Egyéb forrás -Ft
      Egyéb támogatás -Ft
      Vis maior igény          12.047.645.-Ft 70



           Források összesen          17.210.921.-Ft 100

− A  védekezés  és  újjáépítés  összköltsége  17.210.921.-Ft,  melynek  fedezetét  az 
önkormányzat részben tudja biztosítani.

2./ nyilatkozik arról, hogy
− a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.
− A bekövetkezett  káreseménnyel  kapcsolatban  az  önkormányzat  biztosítással  nem 

rendelkezik.

Biztosító Társaság megnevezése -
Biztosítási szerződés száma -

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

ellátni.

3./ a saját forrás összegét az önkormányzat 2011. évi költségvetésben biztosítja.

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

Határidő: 2011. május 01.
Felelős: polgármester

21. napirendi pont megtárgyalása
21./ Előterjesztés a maximális létszám túllépések engedélyezéséről a Lengyel Laura Óvoda 
      csoportjaiban  
      (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással)
       (Száma: 3-105/2011.)
       Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

Nagy Sándor
Köszöntöm az intézményvezető Asszonyt!

Az előterjesztésben leírtaknak az a lényege,  hogy a beiratkozásokat  követően úgy látszik, 
hogy többlet gyerekek felvételére lenne lehetőség, ezért kéri az intézmény, hogy 30 főig az 
óvodai létszámokat feltölthesse és ez az új közoktatási törvény kapcsán fenntartói hatáskörbe 
tette ezt a döntési kompetenciát, hisz ez az elmúlt évig az Oktatási Hivatal kompetenciájába 
tartozott.  A bizottságok  nem tárgyalták.  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  12  egyhangú  igen  szavazattal  elfogadta  és  az 
alábbi határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA



KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

101/2011. (IV. 21.) számú

határozata

A maximális létszám túllépésének engedélyezéséről a Lengyel Laura Óvoda  csoportjaiban

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

a Közoktatási törvény 3. sz. melléklet II. rész  7. pontjában meghatározottak szerint  a Lengyel 
Laura  Óvoda  14  csoportjában  a  maximális  létszámtól  való  eltérést   30  főig  engedélyezi  a 
2011/2012. nevelési évben

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

22. napirendi pontmegtárgyalása
22./ Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk

Nagy Sándor
Képviselő-társaimmal a kolléganőim egyeztették az április 29-ei programot,  ami a határon 
átnyúló program keretében a székelyhídi nyitó konferenciára vonatkozik. Az a kérésem, ha 
valaki még sem tud részt venni ezen a konferencián, akkor legyen szíves ezt jelezni, hiszen 
úgy kalkuláltunk. 

Arról is tájékoztatom Önöket, hogy a híd beépítését követően levélben fordultam az illetékes 
hatóságokhoz  a  VIII/7-2-es  oldalág,  a  Böszörményi  és  Rákóczi  úti  szakaszának  áldatlan 
állapotával  kapcsolatban,  ezzel  kapcsolatos  műszaki  szakértői  véleményt  becsatoltam.  A 
Vízügyi Igazgatóság üzemeltető, Vízgazdálkodási Társulat, Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
valamint az illetékes Kormányhivatal vezetője Vinnai Úr felé ez a jelzés elküldésre került. 

Mindenkit  szeretettel  hívunk  a  városnapi  rendezvényre,  a  korábbi  évektől  eltérően  kicsit 
szerényebben, de méltóan szeretnénk a városnapi ünnepséget megrendezni. 

Mindenki  megkapta  a  meghívót,  amelyet  Molnár  Károlyné  kiosztott  a  Kulturális  Körkép 
Egyesület nevében. Ezt tisztelettel, mint programot ajánlok mindeni figyelmébe. 

A szűkebb körű városvezetéssel egyeztetve, olyan döntés született, hogy május 1-jén központi 
városi  program  nem  kerül  megrendezésre,  ezt  átengedjük  a  civilszervezeteknek. 
Természetesen amennyiben igény mutatkozik rá,  minden további nélkül a közterületeinket 
ilyen  célra-  akár  a  múzeum,  akár  a  művelődési  ház,  a  Kisrétkör  esetében  rendelkezésre 
bocsátjuk. 

Április  30-án  a  Kutatóban  lesz  egy  fogathajtó  verseny,  ennek  szervezője  Elek  László 
képviselő Úr, ide is szeretettel várunk mindenkit. Valamint Hotzi Péter szervezésében, a 28-ai 
ünnephez  kapcsolódóan  lesz  este  a  belvízkárosultak  megsegítésével  kapcsolatosan  egy 
jótékonysági koncert. 



Végül arról tájékoztatom Önöket, hogy a kátyúzási munkálatokat a város saját önkormányzati 
útjain befejezte, kivéve azt a néhány szilárdburkolatú utat, amely most a csapadékvíz építés 
kapcsán  érintett,  hiszen  az  felvágásra  fog  kerülni.  A  mai  nap  folyamán  elkezdődött 
földutaknak és zúzottköves utaknak a gréderezése, hengerlése. Ez néhány napot vesz igénybe 
és akkor ezt a részét is teljesíteni tudjuk a lakosság elvárásainak, mert nagyon sok kritika 
fogalmazódott meg ezekkel az utakkal kapcsolatban. Végül még arról tájékoztatom Önöket, 
hogy  a   három leginkább  megrongálódott  belterületi  szilárdburkolatú  utak,  ami  a  belvíz 
kapcsán a Határ, a Kölcsey és a Görgey útnak az igazságügyi, műszaki szakértése megtörtént,  
vissza  fog  kerülni  a  testület  elé,  ezt  egyeztetni  fogom  a  Katasztrófavédelemmel-  a 
helyreállítás több tízmilliós nagyságrendet igényel. 

Szilágyi Péter
Tisztelt Képviselő-társaim! Tisztelt Jelenlévők!

Magyarország  érdekeit  súlyos  sérelem  érte  2011.  április  11-én,  amikor  az  Országgyűlés 
FIDESZ-KDNP  képviselői  a  Magyarország  Alaptörvénye  című  T/2627.  számú 
törvényjavaslat  módosító javaslatairól szóló szavazása során leszavazták a JOBBIK összes 
módosító javaslatát. Többek között az Alapvetés című fejezet O cikkének (3) bekezdését is, 
mely a termőföldről és az ivóvízről rendelkezett volna. 

„A  termőföld  és  ivóvízkészlet  kizárólag  magyar  állami,  vagy  helyi  önkormányzati 
tulajdonban, illetve magyar természetes személy tulajdonában lehet.”

Mi  az  újfehértói  képviselő-testület  JOBBIK-os  tagjai  a  FIDESZ-KDNP  Országgyűlési 
képviselőinek  egyhangú  döntését  elítéljük  és  kinyilvánítjuk  azon  akaratunkat,  miszerint 
minden erőnkkel, tehetségünkkel azon leszünk, hogy népünk vérrel, könnyel megtartott ősi 
jussát –a termőföldet és az ivóvizet utódaink boldogulására magyar kézben tartsuk. 

Újfehértó, 2011. április 21.

Levelei József  Szilágyi Péter 

Nagy Sándor
A jegyzőkönyv a képviselő Úr által elmondottakat megörökítette. Van-e még egyéb? 

Elek László
A belvízhelyzettel  és  a  csatornák állapotával  kapcsolatban-  Újfehértót  nagyon bántja  ez a 
belvíz, a zsilip le van zárva, ezt fel kellene nyitni. Nem a víztározót felnyitni, mert szerintem 
Újfehrétónak az útjai lakásai a legelői többet ér mint egy halastó. Annak a pár embernek az 
önös érdeke miatt, hogy azt feltöltsék, felduzzasszák. Azt a zsilipet ha felnyitják, nem lesz 
semmi gond, semmi probléma, szépen megy a víz lefelé. A zsilipet állandóan lezárják. 

Nagy Sándor
Ebben az ügyben a Vízügyi Igazgatóság illetékes szakaszmérnökével többkörös vitám volt, 
ennek a vitának az eredményeképpen május elejére az érintettek és az érintett nagy terület 
tulajdonosok bevonásával itt Újfehértón fogok kezdeményezni egy egyeztető megbeszélést. 
Egyrészt a rét-legelő vonatkozásában, másrészt az érintett-  elsősorban micskei,  4-esen túli 
szántóterületeknek  a  művelhetőségét  illetően.  A Kormányhivatal,  a  katasztrófavédelem  a 
Vízügyi  Igazgatóság,  a  Vízgazdálkodási  Társulatot  ebben  a  kérdéskörben  két  héten  belül 
összehívjuk. 



Suhaj Istán
Ismételt kérdésem, hogy nem tudom, hogy hogy halad a járda ami eltűnt a Katona József 
utcáról, valamint mikor lesznek a garanciális bejárások a kerékpárút tekintetében? 

Nagy Sándor
A  kerékpár  út  tekintetében  a  közelmúltban  megtörténtek  a  garanciális  bejárások,  ott 
jegyzőkönyvezésre kerültek a felmerült garanciális hibák. Erre határidőt kapott a kivitelező, 
illetve az alvállalkozói, hogy ezt kijavítsák. Várjuk ennek az eredményét, nyilván ha ez nem 
fog megtörténni, és nem olyan minőségben, akkor fogok lépni ebben az ügyben.

Suhaj István
A homoki  kocsma  után,  az  egyik  részen  el  lehet  törve  a  cső,  mert  egyszer  már  be  volt 
szakadva, szóltam alpolgármester Úrnak, akkor betömték, de megint kezd kijáródni. 

Puskás László
Szilágyi  képviselő  Úr  által  felolvasottakhoz  csak  annyit  szeretnék  hozzátenni,  hogy nem 
biztos, hogy egy újságot olvasunk. Mert én olvastam Lázár frakcióvezető Úrnak a véleményét 
ahhoz a módosító csomaghoz, amit a JOBBIK képviselői a Parlamentben tettek. Magának- 
pontosan a két felvetett dologhoz kapcsolódóan - a termőföld és az ivóvízkészlet állami, vagy 
önkormányzati  kézben  tartásához  azt  nyilatkozta  a  frakcióvezető  is,  hogy  a  kormányzati 
szándék  is  megegyezik,  viszont  maga  a  JOBBIK által  leírt  módosító  javaslat  szakmailag 
alkalmatlan volt arra, hogy az alkotmányba befogadják. Én ezt olvastam. Én azt gondolom, 
hogy ezt a vitát nem nekünk kell ezt helyben lefolytatnunk. 

Nagy Sándor
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. 

Mivel  egyéb  kérdés,  észrevétel,  vélemény nem hangzott  el,  Nagy Sándor  polgármester  a 
nyilvános ülést 17 óra 45 perckor bezárta. 

K. m. f. 

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