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J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2011. május 04-én de.  8 órai  kezdettel-a 
Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében (4244 Újfehértó, Szent István út 10. sz., fsz. 8.) 
megtartott rendkívüli nyilvános ülésről. 

Jelen  vannak: Nagy Sándor  polgármester,  Budainé  Veres  Ágnes,  Elek  László,  Leveleki 
József, Szilágyi Péter, Szűcs Lászlóné, Tamás Lászlóné, Tóth János képviselők. 

Tanácskozási joggal jelen van:  Dr. Szűcs Andrea aljegyző

Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető

Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket.

Nagy Sándor
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 8 fő jelen van, így a képviselő-testület 
h a t á r o z a t k é p e s.  

A meghívóban  szereplő  napirendi  pontot  javasolom  megtárgyalásra.  A javasolt  napirendi 
pontokkal  kapcsolatban  van-e  más  javaslat?  Ha  nincs,  ki  az,  aki  a  meghívóban  szereplő 
napirendi javaslatot elfogadja?

A képviselő-testület a napirendi javaslatot 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
napirendet állapította meg: 

N A P I R E N D

1./ Előterjesztés a 100/2011. (IV. 21.) számú „A Belügyminisztériumhoz vis maior tartalék 
     címen benyújtott támogatási igényről” szóló határozat kiegészítéséről
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-109/2011.
     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester

1. napirendi pont megtárgyalása
1./ Előterjesztés a 100/2011. (IV. 21.) számú „A Belügyminisztériumhoz vis maior tartalék 
     címen benyújtott támogatási igényről” szóló határozat kiegészítéséről
     (Írásbeli előterjesztés alapján)
     Száma: 3-109/2011.



     Előadó  :   Nagy Sándor polgármester
Nagy Sándor
A pályázattal  kapcsolatban  most  olyat  kérnek  tőlünk,  amit  eddig  az  előző  két  vis  maior 
pályázat benyújtása kapcsán nem kértek és ezért nem is volt a korábbi határozatban benne. 
Leegyezetve  a  Kincstárral  az  volt  a  kérés,  hogy ez  a  két  bekezdés  még  kerüljön  bele  a 
korábban  elfogadott  határozatunkba.  A  napirendi  ponttal  kapcsolatban  van-e  kérdés, 
észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki az előterjesztéshez 
kapcsolódó határozati javaslatot elfogadja? 

A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

102/2011. (V. 04.) számú

határozata

A 100/2011. (IV.21.) számú, a  Belügyminisztériumhoz vis maior tartalék címen 
benyújtott támogatási  igényről szóló határozat kiegészítéséről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1./  a Belügyminisztériumhoz vis maior tartalék címen benyújtott támogatási  igényről 
szóló  100/2011.  (IV.21.)  számú  határozata  2./  pontját  kiegészíti  az  alábbi –  5.-6. 
gondolatjellel jelölt -  szöveggel:

2./ (nyilatkozik arról, hogy)
….
-  vállalja  a  költséghatékonyság  és  a  megvalósíthatóság  szempontjaira  tekintettel  történő 
helyreállítást
-  feltételesen  előzetesen  felhatalmazást  ad  a  Magyar  Államkincstár  részére  arra,  hogy  a 
Kincstár beszedési megbízást nyújtson be az Önkormányzat ellen, amennyiben az Áht.64/B.§ 
(1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak.

2./ a határozat egyéb pontjait változatlan tartalommal hatályában tartja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Mivel  egyéb  kérdés,  észrevétel,  vélemény nem hangzott  el,  Nagy Sándor  polgármester  a 
rendkívüli nyilvános ülést 8 óra 10 perckor bezárta. 

K. m. f. 

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