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J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2011. május 26-án du. 16 órai kezdettel a   
Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Könyvtár és Mővelıdési Központ Színházterme 
helyiségében (4244 Újfehértó, Fıt tér 3. sz.) megtartott nyilvános ülésrıl.  
 
Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Banka Attila, Budainé Veres Ágnes, Gyermánné 
Szabó Katalin, Elek László,  Leveleki József, Suhaj István, Szilágyi Péter, Szőcs Lászlóné, 
Tamás Lászlóné, Tóth János képviselık.  
 
Tanácskozási joggal jelen van:  Dr. Szőcs Andrea aljegyzı 
 
Meghívottként jelen van: Buczkó Ágnes a Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és 
Szakképzı Iskola igazgatója 
 
Polgármesteri Hivatal részérıl jelen van: Pincés Mihályné jegyzıkönyvvezetı 
 
Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. 
 
Nagy Sándor 
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fı képviselıbıl 10 fı jelen van, így a képviselı-
testület h a t á r o z a t k é p e s.   
 
A testületi ülés írásos meghívójában szereplı napirendi pontokhoz módosító javaslataim 
vannak, egyrészt kezdeményezem a bizottsági üléseken elhangzottaknak megfelelıen az 
írásos meghívó 6. és 7. napirendi pontjait elıterjesztıként visszavonom további egyeztetések 
miatt. Továbbá plusz egy napirendi pont felvételét javasolom, melynek a címe: Elıterjesztés 
Napkollektor beépítésével kapcsolatos pályázatok benyújtásáról, 14. napirendi pontként 
javasolom, 15. lenne így a közérdekő bejelentések. Még egy módosító javaslatom van, ami 
arra vonatkozik, hogy az 1. napirendi pont megtárgyalása után az írásos meghívóban szereplı 
5. napirendi pontot vegyük elıre, hiszen a napirendhez vendég érkezett és kérte, ha lehet 
vegyük elıre. Továbbá arról szeretném tájékoztatni a jelenlévıket, hogy 17 órára 
közmeghallgatást hirdettünk meg, ezért amennyiben ha a képviselı-testület ülése nem zárul 
le, akkor addig fel fogom függeszteni az ülést, és azt követıen folytatjuk a munkát.  
 
Van-e más javaslat a napirendi ponttal kapcsolatban? Ha nincs ki az, aki a módosított és 
kiegészített napirendi javaslatot elfogadja?  
 
A képviselı-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi napirendet állapította 
meg:  
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Napirendi pontok 
 
 
1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekrıl, tárgyalásokról 
        Száma:3-126/2011.   
        (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
 
     b) Elıterjesztés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 3-118/2011. 
         (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
         Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
         (Írásbeli elıterjesztés alapján, kiosztással) 
          Elıadó: Nagy Sándor polgármester és az átruházott hatáskört gyakorló  
                        bizottságok elnökei 
 
2./ Elıterjesztés az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére  
     tagi kölcsön biztosításáról 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     (Száma: 3-129/2011.) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
3. / Elıterjesztés az Újfehértó SZOSZOK költségvetésével kapcsolatos döntésekrıl 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     (Száma: 3-121/2011.) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
4./ Elıterjesztés az Újfehértó SZOSZOK által biztosított házi segítségnyújtással kapcsolatos  
     döntésekrıl 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     (Száma: 3-119/2011.) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
5./.Elıterjesztés a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Újfehértói  
     feladatellátási helye költségvetésével kapcsolatos döntésekrıl 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     (Száma: 3-122/2011.) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
6./ Elıterjesztés az Ügyfélcentrum áthelyezésével kapcsolatos döntésekrıl 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     (Száma: 3-125/2011.) 
     Elıadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
7./ Elıterjesztés a helyi önszervezıdı közösség pénzügyi támogatására benyújtott önerıs  
     pályázat elbírálására 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     (Száma: 3-112/2011.) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 



 3 

8./ Tájékoztató Érpatak Község és Újfehértó Város Önkormányzata által létrehozott  
     Pedagógiai Szakszolgálatot Fenntartó Társulás  tevékenységérıl 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     (Száma: 3-115/2011.) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
9./ Elıterjesztés a Mikro-körzeti Megállapodás jóváhagyásáról 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     (Száma: 3-114/2011.) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
10./ Elıterjesztés a Közoktatási Feladatellátási Megállapodás jóváhagyásáról 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-113/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
11./ Elıterjesztés a Szak-Ma Szakképzı Iskola és Gimnázium kérelmérıl 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-120/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
12./ Elıterjesztés Balogh Sándorné részére felajánlott vételi ajánlatról 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-130/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
13./ Elıterjesztés a Roma Kisebbségi Egyesület kérelmérıl 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-124/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
14./ Elıterjesztés Napkollektor beépítésével kapcsolatos pályázatok benyújtásáról 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-131/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
15./ Közérdekő bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekrıl, tárgyalásokról 
        Száma:3-126/2011.   
        (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
 
Gyermánné Szabó Katalin megérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma 11 
fıre változott.  
 
Nagy Sándor 
Május 19-én ülésezett az Újfehértói Szennyvíztársulat, elfogadta a 2010. évi beszámolóját, 
illetve a 2011. évi költségvetését, valamint tájékoztató hangzott el a szennyvízpályázat 



 4 

benyújtásának állásáról. Szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy várhatóan a jövı hét 
folyamán a II. körös pályázat benyújtásra kerül. Újfehértó vonatkozásában ez egy 1,8 milliárd 
forintos nagyságrendő fejlesztés lesz. Május 20-án a Tiszafa-apríték Szövetkezet ülésén 
vettem részt, mint Felügyelı Bizottsági elnök. Május 20-án azt a pályázati csomagot írtam alá 
ami a napkollektor pályázattal kapcsolatos. Május 23-án Nyíregyházán ülésezett az INNOHÍD 
Zrt. Felügyelı Bizottsága, a testület engem delegált a bizottságba. A FB tagok a FB elnökének 
választottak. Május 24-én megtörtént a közvilágítás korszerősítés borítékbontása, öten vitték 
ki a pályázatot, két pályázat érkezett be, jelen pillanatban a kollegáim dolgoznak, ha 
szükséges a hiánypótlás, azok majd kimennek, azt követıen kerül majd a képviselı-testület 
elé. Ugyanezen a napon Mészöly Kálmánnal az OLLÉ Programiroda vezetıjével folytattunk 
tárgyalást a korábbi testület által elfogadott mőfüves pályák építésével kapcsolatosan. A 
Kormány az elmúlt heti döntését az OLLÉ Programirodát végelszámolással megszünteti. 
Nekem a problémát az okozza, hogy az elızı polgármester Úr az átadás kapcsán ugyan 
tájékoztatott arról, hogy ugyan felbontotta a szerzıdést a Programirodával, ugyanakkor 
közbeszerzésen ki lett választva négy alvállalkozó, aki ezeket a építményeket megépítené és 
velük érvényes szerzıdés van. Ezt egyeztettük és a mai nap folyamán- reményeim szerint még 
most az este – idehozzák nekem azt a levelet a kollégáim, amivel megpróbáljuk felmondani a 
kiviteli szerzıdéseket. Ugyanezen a napon alpolgármester Úr is jelen volt Budapesten, İ 
találkozott Dr. Budai Gyula Országgyőlési Képviselı Úrral, a bizottsági üléseken elhangzott 
belvízhelyzettel kapcsolatban adott tájékoztatást, illetve készül egy írásos anyag és javaslat, 
hogy milyen megoldásokat látunk ennek a kezelésére. A jövı hét folyamán fel fog kerülni 
képviselı Úrhoz, reméljük, hogy ebben hathatós intézkedések születnek. Május 25-én 
kolléganımmel a Munkaügyi Központban vettünk részt egy tájékoztatón Nyíregyházán, ahol 
gyakorlatilag a következı rövid-, illetve hosszú távú közmunkaprogramról kaptunk 
tájékoztatást. Ennek a legfontosabb eleme és legfontosabb változása az, hogy július 1-jétıl 
lesz 71 ember 4 órásban, közhasznú foglalkoztatás keretében, viszont a Munkaügyi Központ 
fogja a bérpótló juttatásban részesülık közül kiválasztani azokat, akik részt vesznek a 
programban. Én abban kérem a képviselı-társaim segítségét, hogy több mint 200 ember van 
még jelen pillanatban, aki még ebben az évben nem dolgozta le a minimum 30 napját, az új 
szabályozás szerint, aki egy év alatt legalább 30 napot nem fog ledolgozni valamilyen 
formában, az automatikusan ebbıl a rendszerbıl ki fog kerülnie a rendszerbıl január 1-jétıl 
Ez igaz azokra is, akik eljöttek 2 hónapra  4 órában, de akár egy nap táppénzre elmentek İk is 
kikerülnek a rendszerbıl. Azok is kikerülnek a rendszerbıl, akik folyamatosan orvosi 
igazolást hoznak, hogy alkalmatlanok a munkavégzésre. A rendszerben bent lévıknek hat 
lehetısége van, hogy ezt a törvény által elıírt kötelezettségeiket teljesítsék. Egyrészt a nyílt 
munkaerı piaci alapon, az országos, vagy helyi foglalkoztatás, vagy alkalmi 
munkavállalással, esetleg iskolarendszerő képzéssel, vagy pedig lehetısége van felajánlani, 
hogy 30 napra ingyen és bérmentve bejön közmunkát végezni az önkormányzathoz, hogy 
jövıre jogosult legyen erre a támogatásra. Ugyanezen a napon alpolgármester Úr a 
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulási ülésen vett részt, a kötelezı napirendeket tárgyalták. 
A 2010. évi beszámolót, a 2011. évi üzleti tervet. Ugyanezen a napon a Széchenyi út 
garanciális bejárása történt meg, a hibákat, hiányosságokat jegyzıkönyvezték, a kivitelezınek 
határidı lett szabva a kijavítására. A mai napon jegyzı Úr, illetve alpolgármester Úr hivatalos 
delegációt vezet Lengyelországban, Zarówban, testvérvárosunkban, ahol a holnapi nap 
folyamán a városnapi rendezvényeken fognak részt venni. A mai nap folyamán a megindult 
kerékpárút építés nyitó sajtótájékoztatóját tartottam meg, illetve egy nyitó rendezvény volt a 
Mályváskertben. Külön köszönjük az intézménynek a lehetıséget, hogy aktívan 
közremőködtek a gyerekek ennek a programnak a megvalósításában. A városi polgárvédelmi 
parancsnokság megkeresett, hogy június 1-jére teljesen új alkalmazási készenléti terveket kell 
elkészíteni. Ez azért érdekes, mert akár az itt képviselık, illetve az itt jelenlévık kaphatnak 
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tılem olyan beosztó határozatokat, amelyek bizonyos minısített helyzetben feladatokat 
fognak számukra adni a polgárvédelmi törvény alapján. Valamint befejezıdött a földutaknak 
a karbantartása. Hat és fél hónap nyüglıdés után, tegnapelıtt a számlánkra érkezett a 
fejlesztési hitel az MFB-tıl. Ezért arról tudok tájékoztatni mindenkit, hogy a tegnapi nappal 
nincs az önkormányzatnak gyakorlatilag elismert 60 napon túli tartozása,- eztegy nagy lépés 
volt, hogy továbbtudjunk rendezni a sorainkat. Ennyi kiegészítésem van. Kérdés, észrevétel, 
vélemény? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki tudomásul veszi a 
tájékoztatót? 
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 11 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
     b) Elıterjesztés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 3-118/2011. 
         (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
         Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés, észrevétel, 
vélemény van-e? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja az 
elıterjesztést?  
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 11 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
         (Írásbeli elıterjesztés alapján, kiosztással) 
         Száma: 3-132/2011. 
          Elıadó: Nagy Sándor polgármester és az átruházott hatáskört gyakorló  
                        bizottságok elnökei 
 
Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés, észrevétel, 
vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a tájékoztatót?  
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 11 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Elıterjesztés az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére  
     tagi kölcsön biztosításáról 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     (Száma: 3-129/2011.) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Tárgyalta az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra javasolja, a 
Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra javasolja. Felhívom a 
képviselı-testület figyelmét, hogy kiosztással megkapták az elıterjesztéshez kapcsolódóan 
egy határozat-terveztet, illetve azt a kölcsönszerzıdés tervezetet, amely részleteiben 
szabályozza ennek a tagi kölcsönnyújtásnak a feltételeit.  
 
A napirendhez kapcsolódóan köszöntöm Hegyi Henrik Urat! Az Újfértói Egészségügyi 
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Nönprofit Kft. ügyvezetıjét. Igazgató Úr segítségünkre lesz, ha olyan jellegő kérdés merül 
fel, amit esetleg nem tudok válaszolni. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e?  
 
Leveleki József 
Mindannyiunk elıtt ismeretes az a tény, hogy a Kft. anyagi helyzete szoros összefüggést 
mutat a város anyagi helyzetével. Tehát a két dolog egymástól nehezen elválasztható, fıleg a 
következményeket illetıen. Mindenki számára egyértelmő, hogy mire gondolok. Úgy 
gondolom, hogy meg kell adni az esélyt mindenképpen arra, hogy ez a Kft. mőködıképes 
legyen. A vállalt kötelezettségnek eleget tudjon tenni és a városnak se okozzon generális 
problémát. Másrészt miután ennek a feltételei most már minden szempontból adottak, úgy 
gondolom, hogy szükséges lenne az ügyvezetı igazgató részérıl egy cselekvési program 
mielıbbi kidolgozása és ezekhez határidık rendelése. Ezt azért tartom fontosnak, hogy ne fél- 
egy év múlva kelljen szembesülnünk azzal, hogy mégsem sikerült ez a konstrukció és akkor 
kerüljünk olyan helyzetbe, ami komoly következménnyel járhat. Úgy gondolom, hogy ez egy 
szükséges kezdeményezés, és kérem, hogy támogassák, hogy legyen egy konkrét „menetrend” 
– amiben arra is gondolok, hogy itt a továbblépés alapvetı feltétele a fejlesztések 
lebonyolítása, a felsıszint kialakítása és egyfajta jövedelemtermelı tevékenység beindítása- 
ezeket kellene konkretizálni, ezek mellé kellene határidıket rendelni, és akkor azt gondolom, 
hogy felelısen hoztunk döntést egy ilyen tagi kölcsön rendelkezésre bocsátása tekintetében.    
 
Tamás Lászlóné 
Egyetértek azzal amit Leveleki Képviselı Úr elmondott, de azt nagyon jól tudják, hogy a 
város hitelbıl mőködtetni magát, illetve az intézményeit. Mindenhol megszorítások vannak, 
egyes intézményekben elbocsátások vannak, -lesznek- Én túlzásnak tartom, hogy ebbe a Kft-
be már többször pénzt raktunk, hitelt is vettünk fel részükre. Az elszámolás nem úgy történt, 
ahogy kellett volna, –ezért én ezt az elıterjesztést nem tudom támogatni, pláne meg azért is, 
mert ennek a tagi kölcsönnek a  ¾-e a bérre megy. 
 
Nagy Sándor 
Egyetértek én is Leveleki Képviselı-társammal, hiszen amikor a felkérés megtörtént, hogy 
vállalja el ezt a feladatot és a taggyőlés İt megbízta, akkor is azt mondta, hogy kell 1,5 
hónap, hogy áttekintse- most zárult le az az idıszak, amikor nagyjából tisztában van a Kft. 
lehetıségeivel. Azt nyugodtan mondhatom, hogy a június végi testületi ülésre ez a cselekvési 
terv határidıkhöz kötve el fog készülni. Ügyvezetı Úr bizottsági ülésen felajánlotta, 
egyébként is- hogy szeretné majd, hogy testületi ülésen maga az egész Kft-nek a mőködése 
napirendre kerülne és részleteiben is lehetıségünk lenne végigbeszélni, a hogyan továbbot. Én 
úgy gondolom, hogy ennek nincs akadálya. Amit Tamásné Képviselı Asszony elmondott, 
szeretném annyiban pontosítani, hogy az önkormányzat nem vett fel hitelt a nonprofit Kft-
nevében. A Kft. vett fel hitelt, elıször volt hozzá egy kezességvállalás, viszont ezt a 
garanciavállalást már a pénzügyi korlátok miatt a hitelezı pénzintézet nem tudja érvényesíteni 
az önkormányzattal szemben. A lényegen nem változtat, hiszen önkormányzati többségő a 
Kft- Azt kell látni, hogy amikor ezt a pályázatot benyújtották, akkor bizonyos 
kötelezettségeket vállaltak az 5 év alatt. Ez a kötelezettség pontosan ebbıl adódik, hiszen ott 3 
fı foglalkoztatására vállalt kötelezettséget a Kft.- bízva abban, hogy lesznek olyan bevételei, 
ami lehetıvé teszi, hogy ezeknek bevételeknek a terhére- elsısorban adminisztrációs 
létszámot foglalkoztatni tudja. A nagy probléma az, hogy jelen pillanatban nincsenek olyan 
többletbevételei a Kft-nek, amibıl ezt tudná finanszírozni. Viszont lezárult a program a 
foglalkoztatásnak be kell indulni, mert egyébként visszafizetési kötelezettség keletkezik. Ez 
egy elıremenekülés, ezzel tisztában vagyok. A taggyőlésnek is jóvá kell hagyni, hiszen ez a 
hozzájárulás ez csak az önkormányzati rész, tulajdoni hányad arányában, természetesen 
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minden tulajdonostársnak hozzá kell tenni a maga hozzájárulását ehhez a mőködtetéshez 
2012. januárig és 2012. januárra lehet olyan állapotokat teremteni, hogy lesz annyi bevétele, 
hogy el tudja tartani ezt követıen magát. Van-e még további hozzászólás vélemény?  
 
Hegyi Henrik 
Tisztelt Polgármester Úr, Képviselık! 
 
Hegyi Henrik vagyok, egy hónapja vagyok az Újfehértói Egészségügyi Nonprofit Kft. 
ügyvezetıje. Amikor polgármester Úrral találkoztunk és fölkért ennek az ellátására, akkor 
azzal bízott meg, hogy ebbıl a Kft-bıl csináljunk egy olyan céget, amely biztosítja az uniós 
pályázatnak a megvalósítását, azt, hogy az 5 éves fenntartási idıszak alatt mőködni fog ez a 
kft. és biztosítani fogja, hogy Újfehértó Városban a felnıtt háziorvosi körzeteknek megfelelı  
hátteret tudunk adni, hogy ezek a háziorvosi körzetek mőködni tudjanak. Jelen pillanatban 
azért járultunk Önök elé, hogy ezt a tagi kölcsönt adják meg a Kft- részére, ugyanis jelen 
pillanatban, adó, járulék és bérfizetési kötelezettség, illetve a jelen pillanatban a felvett hitel 
kamatterhe ott van a kft. fizetési kötelezettségei között. Ha ezeket nem tudjuk teljesíteni, 
akkor egy 70 milliós támogatási összeget kell visszafizetnünk, illetve a 30 millió forintos 
hitelt azonnal lehívja a pénzintézet. Teljes mértékben egyetértek azzal az elvárással, hogy 
álljak elı egy olyan feladatlistával, ütemtervvel, ami bemutatja, hogy mit tervezünk 
hosszútávon ezzel az egészségházzal. Ez mindenképpen így kell, hogy legyen. Ha június 
végén lesz egy testületi ülés, akkor a kérésnek megfelelıen itt leszek és el fogom mondani.  
 
Leveleki József 
Egy dologra kérek választ. Az elıterjesztésben a 3.352. e Ft hozzájárulás 2011. évre 
biztosítandó összegként szerepel. A kölcsönszerzıdésben 2013. 12. 31. az a visszafizetés 
dátuma. 2 év fort kap a visszafizetésre?   
 
Nagy Sándor 
Igen. Nyilván ez azért lett ilyen formában beletéve, mert ha még elindul is és lesz bevétele, 
nem biztos, hogy a felfutás idıszakában már rögtön kilehet annyi pénzt venni a rendszerbıl, 
hogy ezt a tagi kölcsönt is visszafizessük. Úgy gondolom, hogy a tulajdonostársak is egyet 
fognak érteni azzal, hogy ha 2013. év végéig vissza fogja tudni fizetni a Kft. akkor egy sikeres 
tranzakciót tudtunk végrehajtani. Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a 
határozati javaslatot elfogadja? Jelezni szeretném, hogy minısített többségi szavazat 
szükséges az elfogadásához.  
 
A képviselı-testület a 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
 

104/2011. (V. 26.) számú 
 

határozata 
 

 
az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft részére tagi 

kölcsön biztosításáról 
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A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (Újfehértó, Bartók Béla 
u. 20. képviseli: Hegyi Henrik D. ügyvezetı) részére 2013. 12. 31. napig összesen 
3. 352. 000.-, Ft, azaz hárommillió-háromszázötvenkettıezer forint tagi kölcsönt biztosit 
kamatmentesen. 
 
2./ a kölcsön szerzıdést a melléklet szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: jegyzı 

 
 

Kölcsön SZERZİDÉS 
 

AMELY LÉTREJÖTT A MAI NAPON  
 

NÉV  Újfehértó Város Önkormányzata /képviseletében 

eljár Nagy Sándor polgármester 

Cím Újfehértó Szent István u. 10 

adószám: 15404792-2-15 

számlaszám: 68800013-11039141-00000000 

Statisztikai számjel 15404792- 8411 -321-15 

mint HITELEZİ TAG és az 
NÉV  Újfehértó Egészségügyi Nonprofit Kft. 

/képviseletében eljár: Hegyi Henrik D. ügyvezetı 

Cím Újfehértó, Bartók Béla u. 20. 

cégjegyzékszám:  15 09 0727772 

adószám: 14333499-2-15 

számlaszám: 68800013-11072542-00000000 

Statisztikai számjel 14333499-8621-599-15 

mint Kölcsönvevı adós között az alábbi feltételekkel. 
 
 
 
 

PREAMBULUM  
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1. Az Újfehértói Egészségügyi Nonprofit Kft. 2008.-ban alakult abból a célból, hogy 

Újfehértó városában mőködı felnıtt háziorvosok rendelıjének helyt adó épületet 
Európai Uniós forrásból felújítsák. 

2. A pályázat befejezıdött, a Kft. 5 éves fenntartási kötelezettséggel mőködteti a létrejött 
Egészségházat. 

3. A Kft.-nek jelenleg nincs olyan bevétele, amely pályázat fenntartásával kapcsolatos 
költségek fedezetére szolgálna, jellemzıen munkabér, hitel törlesztés és kamata, ezért 
a tagok kölcsön formájában biztosítják a szükséges forrásokat. 

4. A Kft.-nek kitőzött célja, hogy bevételt teremtı tevékenységeket folytasson, amelyek 
kiváltják a tagi hitelek szükségességét, illetve fedezetet nyújtanak a korábbi hitelek 
visszafizetésére. 

I. 
5.  Felek megállapodnak, hogy a kölcsönadó 2013. év 12. hó 31. napig összesen 

3. 352. 000.-, Ft, azaz hárommillió-háromszázötvenkettıezer forint tagi kölcsönt 
biztosit kamatmentesen, melynek igénybevételére kölcsönvevı több részletben 
jogosult. 

6.  Kölcsönvevı kötelezettséget vállal, hogy az 5. pontban foglalt összeget 2013. 
december 31.-ig visszafizeti. 
Felek fenti szerzıdést mind akaratukkal mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írták 
alá. 

II. 
7. A hitelezı az összeget hitelkeretként bocsátja az adós rendelkezésére, mely 

hitelkeretbıl az adós a szerzıdés 1.sz. melléklete szerinti táblázat szerint minden 
hónapban lehívhatja a bérek és járulékaik kifizetéséhez, hiteltörlesztéshez szükséges 
összegeket a táblázatban foglalt összegszerőség szerint. A lehívás akként történik, 
hogy az adós ügyvezetıje az adott hónapban szükséges összeget a hitelkeretbıl un. 
„lehívó levél” formájában közvetlenül, vagy postai úton eljuttatja a hitelezıhöz, a 
hitelezı pedig az ettıl számított 3 munkanapon belül a fenti rendelkezésre álló 
hitelkeretbıl a lehívott összeget az adós alábbi bankszámlájára átutalja.  

Az adós bankszámlaszáma: 68800013-11072542-00000000 
 

III. 
8. A felek megállapodnak abban, hogy a hitel biztosítására az adós a hitelezı javára 

jelzálogjogot enged az adós kizárólagos tulajdonát képezı, az ujfehértói belterületi 
274/4 hrsz. alatt nyilvántartott, a valóságban Ujfehértó, Bartók Béla u. 20. szám alatt 
található ingatlanra, így a felek ezen ingatlanra a jelen okirat aláírásával 
keretbiztosítéki jelzálogjogot alapítanak a hitelezı javára a teljes hitelkeret és járulékai 
erejéig, határozatlan idıre, de legfeljebb a hitel teljes visszafizetéséig terjedı 
idıtartamra.  

 
9. A hitelezı kötelezi magát, hogy a hitel teljes visszafizetésekor szabályszerően aláirt 

okiratot bocsát az adós rendelkezésére a keretbiztosítéki jelzálogjog ingatlan-
nyilvántartásból való törlése érdekében.  

 
10. Az adós a jelen okirat aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan beleegyezését adja, 

hogy a Nyíregyházi Körzeti Földhivatal a jelen szerzıdés III/8. pontjában körülirt 
ingatlanra a hitelezı javára keretbiztosítéki jelzálogjogot jegyezzen be 3. 352. 000.-,Ft  
és esetleges járulékai biztosítására. A jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos 
költségeket a hitelezı viseli.  
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IV. 
11. A szerzıdı felek megbízást adnak a Nyíregyházi 1.sz. Ügyvédi Irodának /ügyintézı: 

Dr. Kovács Attila ügyvéd/ a jelen okirat elkészítésére, ellenjegyzésére és az ezzel 
kapcsolatos földhivatali eljárásban képviseletük ellátására.  

 
12. A jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. kölcsönre vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 
13. A szerzıdésbıl eredı esetleges jogvitás ügyben a felek kötelesek elıször egyeztetés 

útján megkísérelni a jogvita megoldását, amennyiben ez nem vezet eredményre, abban 
az esetben a felek alávetik magukat a Nyíregyházi Városi Bíróság kizárólagos 
illetékességének.  

 
14. A jelen okirat költségeit a hitelezı viseli. 
 
Ezt az okiratot a felek képviselıi, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, elolvasás 

után helybenhagyólag aláírták. 
  
Újfehértó, 2011. május 

 
   

Kölcsönadó  Kölcsönvevı 
 
Ellenjegyzem: 
 
Ujfehértón, 2011. május   
 

1.sz. Melléklet 
 

   T a g i     k ö l c s ö n 
Hónap        Bérek      Hitel  Összesen 
2011. 
Május    394.000,-Ft  102.000,-Ft  496.000,-Ft 
Június     299.000,-Ft  109.000,-Ft  408.000,-Ft 
Julius     299.000,-Ft  109.000,-Ft  408.000,-Ft 
Augusztus   299.000,-Ft  109.000,-Ft  408.000,-Ft 
Szeptember   299.000,-Ft  109.000,-Ft  408.000,-Ft 
Október   299.000,-Ft  109.000,-Ft  408.000,-Ft 
November   299.000,-Ft  109.000,-Ft  408.000,-Ft 
December   299.000,-Ft  109.000,-Ft  408.000,-Ft 
Összesen          2.487.000,-Ft        865.000,-Ft          3.352.000,-Ft 
  

Újfehértó, 2011. május 
 

   
Kölcsönadó  Kölcsönvevı 

 
Ellenjegyzem: 
Ujfehértón, 2011. május   
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2. napirendi pont megtárgyalása 
2. / Elıterjesztés az Újfehértó SZOSZOK költségvetésével kapcsolatos döntésekrıl 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     (Száma: 3-121/2011.) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Tamás Lászlóné bejelenteti az érintettségét.  
 
Nagy Sándor 
Az elıterjesztést a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja. 
Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a 
határozati javaslatot elfogadja? 
 
A képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
 

105/2011. (V. 26.) számú 
 

határozata 
 

az Újfehértó SZOSZOK költségvetésével kapcsolatos döntésrıl 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális 
Szolgáltató Központ  2010. évi 2.447 eFt szabad pénzmaradványának felhasználásáról az 
alábbiak szerint rendelkezik: 
 
az intézmény  2011. évi költségvetésében a dologi kiadás elıirányzatát  növelni kell a 2.447 
eFt. pénzmaradvány összegével. 
 
2./ az Újfehértó SZOSZOK 2011. évi költségvetésének módosítását az 1. számú melléklet 
szerint jóváhagyja. 
 

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 
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1. számú melléklet a 105/2011.(V. 26.) számú határozathoz 
 

Cím neve, száma Újfehértó Szociális Szolgáltató Központ önállóan gazdálkodó 
intézmény   

Alcím neve, száma     
   Intézmény összesen 

Elıirányzat-csoport Kiemelt 
elıirányzat 

2011. évi 
tervadat 

2011. évi 
módosítás 

száma 

Elıirányzat-csoport, kiemelt 
elıirányzat megnevezése 

    
1 2 3   6 

    Bevételek     
1   Intézményi mőködési bevételek 49 608 49 608 

  1 Hatósági jögkörhöz köthetı mőködési bevétel     

  2 Egyéb saját bevétel 39 691 39 691 

  3 Általános forgalmi adó-bevételek, 
visszatérülések 9 917 9 917 

  4 Hozam- és kamatbevételek     

  5 Mőködési célú pénzeszközátv. államh. kívülrıl     

3   Felhalmozási és tıkejellegő bevételek     

5   Támogatásértékő bevételek 11 250 11 250 

  1 Mőködési célú támogatásértékő bevétel 11 250 11 250 

  2 Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel     

7   Pénzforgalom nélküli bevételek 6 000 8 447 

  1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 6 000 8 447 

  2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele     

8   Intézményfinanszírozás 83 434 74 159 

    BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 150 292 143 464 

    Kiadások     

9   Mőködési kiadások 148 192 141 364 

  1 Személyi  juttatások 49 801 49 801 

  2 Munkaadókat terhelı járulékok 14 766 14 766 

  3 Dologi  kiadások 81 814 74 986 

  4 Egyéb folyó kiadások 1 811 1 811 

  5 Pénzmaradvány átadás     

  6 Támogatásértékő mőködési kiadás     

  7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. 
kívülre     

  8 Garancia és keztességvállalásból származó 
kifizetés     

  9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások     

  10 Ellátottak pénzbeli juttatása     

  11 Átfutó függı, kiegyenlítı kiadások     

  12 Kamatkiadások     

10   Felhalmozási célú kiadások 2 100 2 100 

  1 Felújítás 1 500 1 500 

  2 Intézményi beruházási kiadások 600 600 

  3 Egyéb fejlesztési célú kiadások     

    KIADÁSOK ÖSSZESEN:  150 292 143 464 
Létszámkeret /átlagos 
állományi létszám/ (fı)     31 31 
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3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Elıterjesztés az Újfehértó SZOSZOK által biztosított házi segítségnyújtással kapcsolatos  
     döntésekrıl 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     (Száma: 3-119/2011.) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Tamás Lászlóné bejelenti érintettségét.  
 
Nagy Sándor 
A Pénzügyi Bizottság mind a két határozatot 4 egyhangú igen szavazattal elfogadásra 
javasolja. Két határozat lényege az, hogy július 1-jétıl a házi-gondozást ingyenesen biztosítja 
a SZOSZOK, a másik pedig arról, hogy a korábbi létszámtól emeltebb 90 fı gondozására kap 
lehetıséget a jelenlegi 54 fıvel szemben. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki az elıterjesztéshez kapcsolódó 1. számú határozati 
javaslatot elfogadja?  
 
A képviselı-testület a határozati javaslatot 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
 

106/2011. (V. 26.) számú 
 

határozata 
 

Az Újfehértó SZOSZOK  által biztosított házi segítségnyújtás térítési díjáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
egyetért azzal, hogy a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
fenntartásában mőködı  Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ (székhely: 4244. Kodály Z. u. 39.) a  házi 
segítségnyújtást 2011. július 01. napjától térítésmentesen biztosítsa. 
 

Felelıs: polgármester 
      Határid ı: azonnal 
Nagy Sándor 
Ki az, aki az elıterjesztéshez kapcsolódó 2. számú határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselı-testület a határozati javaslatot 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
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107/2011. (V. 26.) számú 
 

határozata 
 
 

Az Újfehértó SZOSZOK alapító okiratának módosításáról 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
egyetért a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
fenntartásában mőködı  Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ alapító okirata alábbi módosításával:  
 
1./ Az alapító okirat 2.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(2./ Az intézmény székhelye, telephelyei:) 

2.1/ Az intézmény székhelye: 4244. Újfehértó, Kodály Zoltán u. 39. (ellátott szociális 
feladat: étkeztetés, házi segítségnyújtás: ellátható személyek száma: 90 fı, idıskorúak 
gondozóháza- férıhely száma: 17 fı, tanyagondnoki szolgáltatás) 

 
 
Felelıs: polgármester 
Határid ı: azonnal 

 
4. napirendi pont megtárgyalása 
4./.Elıterjesztés a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Újfehértói  
     feladatellátási helye költségvetésével kapcsolatos döntésekrıl 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     (Száma: 3-122/2011.) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az elıterjesztést a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja. 
Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Van-e kérdés, 
észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati 
javaslatot elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozati javaslatot 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  

 
108/2011. (V. 26.) számú 

 
határozata 

 
a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ  Újfehértói feladatellátási 

helye költségvetésével kapcsolatos döntésrıl 
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A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ  Újfehértói feladatellátási 
helye 2010. évi 1.754 eFt szabad pénzmaradványának felhasználásáról az alábbiak szerint 
rendelkezik: 
 
az intézmény 2011. évi költségvetésében a dologi kiadás elıirányzatát növelni kell az 1.754 
eFt pénzmaradvány összegével. 
 
2./ felkéri a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Újfehértói 
feladatellátási helye fenntartóját, hogy az intézmény költségvetését az 1./ pontban foglaltak 
szerint módosítsa. 
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
6. napirendi pont megtárgyalása 
6./ Elıterjesztés az Ügyfélcentrum áthelyezésével kapcsolatos döntésekrıl 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     (Száma: 3-125/2011.) 
     Elıadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
Nagy Sándor 
Az elıterjesztés elıadója jegyzı Úr, de mivel nincs jelen így az aljegyzınıt kérdezem, hogy 
van-e szóbeli kiegészítése?  
 
Dr. Szőcs Andrea 
Nincs.  
 
Nagy Sándor 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 2 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? 
 
Tóth János  
Ahhoz, hogy biztonságtechnikailag megfelelı legyen ez az ügyfélcentrum, ezt a kialakítást a 
vállalkozó végzi és ezt leszámlázza az önkormányzat felé?  
 
Nagy Sándor 
A vagyonvédelem kialakítása az az önkormányzat dolga.  
 
Leveleki József 
Anélkül, hogy ismerném, mert egyikünk sem ismeri pontosan, hogy hogy fog mőködni ez a 
dolog, milyen kialakításra került ott sor. Mindenképpen visszaesésnek gondolom ezt a dolgot, 
az idevezetı okokat valamennyien ismerjük, azzal tisztában vagyunk. Abban az esetben, ha az 
önkormányzat, illetve a feladatkörét tekintve nem történik jelentıs elvonás, tehát ugyanazokat 
a hatósági feladatokat kell ellátni, akkor azt gondolom, hogy problémás lesz ez a jövıt 
illetıen. Azzal is tisztában vagyok, hogy per-pillanat kedvezıbb megoldás nincs. Minden 
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esetre az sajnálatos, hogy ez be kell, hogy következzen.  
 
Nagy Sándor 
A jelenlegi épületben, ahol mőködik ez az okmányiroda, ez bírósági per alatt van, I. fokon 
elvesztette a pert az önkormányzat, most II. fokon folytatjuk a tárgyalást. Legjobb esetben is 
csak arról születhet döntés, hogy a felszámoló újból hirdesse meg eladásra. Annak nem látok 
realitását, hogy az önkormányzat most akármennyi összeget erre a célra tud fordítani. A 
jelenlegi bérleti összeg, gyakorlatilag, ha most összevetem a dolgot, az ottani bérleti díj feléért 
tudjuk itt megcsinálni ezt a feladatot. Tehát mindenképpen pénzügyi szempontból egy jó 
döntés. Azt én elismerem, hogy ott egy másabb helyzet lenne, de jelen pillanatban nem 
láttunk jobb lehetıséget, ahogy Jegyzı Úr leírta és bizottsági ülésen is elmondta, folytattunk 
tárgyalásokat, hogy esetleg a COOP épületében vásároljunk épületrészt, nem tudtunk olyan 
szintre jutni, ami olyanfajta elıterjesztést eredményezett volna, hogy támogatni lehetett volna- 
itt elsısorban a bérleti díj nagyságát, illetve a konstrukciót illetıen. Van-e további észrevétel, 
vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ha nincs, ki az, aki a határozati 
javaslatot elfogadja?  
 
A képviselı-testület a határozati javaslatot 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
 

109/2011. (V. 26.) számú 
 

határozata 
 

- az Ügyfélcentrum áthelyezésével kapcsolatos döntésekr ıl -   
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ támogatja az Ügyfélcentrum, Újfehértó, Fı tér 3 szám alatti ingatlanba történı 
áthelyezését. 
 
2./ kezdeményezi a  81/2011. (IV.21.) számú határozatával jóváhagyott, az önkormányzat és 
Hrubi Andrea egyéni vállalkozó között, az Újfehértó, Fı tér 3. szám alatti, újfehértói 
belterületi 3. hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévı ingatlan bérletérıl szóló 2011. április 
27.-én aláírt szerzıdés kiegészítését az alábbiak szerint: 
a) 2011. június 01. napjától 2012. december 31. napjáig, az Újfehértó, Fı tér 3.  szám alatti 
épület kiállítóterme, a mellette lévı 2 db irodahelyiség, a kelléktár, a hozzájuk tartozó 
közlekedı és (mozgáskorlátozott, nıi, férfi) WC helyiségek (összesen: megközelítıleg: 157 
m2) átadásra kerülnek a Polgármesteri Hivatal részére – Ügyfélcentrum mőködtetése 
céljából -, havi nettó 75.000.- Ft. összegért. 
b) a Hrubi Andrea részére, az Újfehértó, Fı tér 3. szám alatti ingatlan bérletéért 
megállapított - a  81/2011. (IV.21.) számú határozattal jóváhagyott – havi bérleti díj összege 
2011. június 01. napjától 2012. december 31. napjáig az a) pontban meghatározott díj 
összegével csökken, így 
 
2011. június 01. napjától a Hrubi Andrea részére az Újfehértó, Fı tér 3. szám alatti ingatlan 
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átadott helyiségeinek bérletéért megállapított bérleti díj 226 000.- forint + ÁFA/hó összeg, 
amely 2012. január 01.-tıl a KSH által közzétett inflációs ráta mértékének megfelelıen 
emelkedik. 
c) az Ügyfélcentrum által használt helyiségek közmőfogyasztását  mérı órák elhelyezésérıl,  
és a  kiépített közmő korszerősítésrıl Hrubi Andrea gondoskodik. 
 
3./ felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerzıdést kiegészítı megállapodás aláírására. 
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
7. napirendi pont megtárgyalása 
7./ Elıterjesztés a helyi önszervezıdı közösség pénzügyi támogatására benyújtott önerıs  
     pályázat elbírálására 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     (Száma: 3-112/2011.) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja. Van-e kérdés, 
észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ha nincs, ki az, aki a 
határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselı-testület a határozati javaslatot 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  

 
110/2011. (V. 26.) számú 

 
határozata 

 
a helyi önszervezıdı közösség pénzügyi támogatására benyújtott önerıs  

pályázat elbírálásáról 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1. a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 23/2006. 
(XI.27.) rendelet 10.§. (5) bekezdése alapján,  a magasabb szintő pályázat nyertessége esetén, 
a 2011. évi költségvetésben a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának 
finanszírozására elkülönített összeg terhére a „Családjaink Jövıjéért Újfehértón”  Egyesületet 
támogatásban részesíti az alábbiak szerint: 
 

Támogatott szervezet Támogatás összege Támogatandó események, 
elszámolható költségek 

„Családjaink Jövıjéért 
Újfehértón”  Egyesület 

58.000.- Ft 
Írószer, kézmőves foglalkozáshoz 
szükséges eszközök, üdítı 
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2. Felkéri a jegyzıt, hogy a pályázó kiértesítésérıl, a döntés közzétételérıl, valamint - a 
magasabb szintő pályázat keretében aláírt támogatási szerzıdés vagy azzal egyenértékő 
dokumentum bemutatását követıen – a támogatott szervezettel a szerzıdés kötésérıl 
gondoskodjon. 
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: jegyzı 

 
8. napirendi pont megtárgyalása 
8./ Tájékoztató Érpatak Község és Újfehértó Város Önkormányzata által létrehozott  
     Pedagógiai Szakszolgálatot Fenntartó Társulás tevékenységérıl 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     (Száma: 3-115/2011.) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 2 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. A 
Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. Van-e kérdés? 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A város szándékozik–e logopédust fölvenni? Mert látom az elıterjesztésben, hogy 
fejlesztıpedagógusra még egyre szükség lenne. Logopédusra annál inkább. Amikor az elsı 
testületi ülésre ültünk össze, akkor elmondtam, hogy a kistérségnek kötelezı feladata a 
logopédiai ellátás. Ez így van a térség minden intézményében. Újfehértón egy logopédus nem 
tudja ellátni ezt a feladatot. Most jelenleg egy logopédus van.  
 
Nagy Sándor 
Csak abban az esetben látok lehetıséget szeptembertıl esetleges létszámbıvítésre, ha a kapott 
normatíva fedezetet nyújt a feladat ellátáshoz. Polgármester kollégámmal a tájékoztató 
megtárgyalása kapcsán abban maradtunk, hogy miután Érpatak szeptembertıl újra indítja az 
alsófokú oktatását 41 fıvel, megtörténik a felmérés az ottani gyerekeknél, megnézik, hogy 
mennyi gyereknek van szüksége különbözı szolgálatokhoz kapcsolódó segítség nyújtásra és 
amennyiben Érpatak is be fog szállni és a ráesı részt befizeti Újfehértónak, akkor látok rá 
lehetıséget. Újfehértó önállóan nem fogja tudni bevállalni a pluszlétszámot. Ha egyéb nincs a 
napirend pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 11 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
9. napirendi pont megtárgyalása 
9./ Elıterjesztés a Mikro-körzeti Megállapodás jóváhagyásáról 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     (Száma: 3-114/2011.) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 2 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja. Az 
elızı napirend a múltról szólt, és a következı a folytatásról. Van-e kérdés, észrevétel, 
vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom? Ki az, aki a határozati javaslatot 
elfogadja?  
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A képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
 

111/2011. (V. 26.) számú 
 

határozata 
 

Pedagógiai Szakszolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás 
jóváhagyásáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ - 2011. július 01. napjától 2012. június 30. napjáig terjedı idıtartamra - Érpatak Község 

önkormányzatával, Pedagógiai Szakszolgálatot Fenntartó Társulás létrehozását határozza 

el.  A társulás a pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos feladatait az Újfehértói Általános, 

Mővészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és  Szakiskola  pedagógiai szakszolgálati 

feladatokat is ellátó  intézményen keresztül látja el. 

 
2./ a Pedagógiai Szakszolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodást a 
melléklet szerint  jóváhagyja. 

3./ felhatalmazza a polgármestert a mellékelt megállapodás aláírására. 

Felelıs: polgármester 
      Határid ı: azonnal 
 

Melléklet a 111/2011. (V. 26.) számú határozathoz 
 

MIKRO-KÖRZETI MEGÁLLAPODÁS 
Pedagógiai Szakszolgálat mőködtetésérıl 

 
I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 
 
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
8. §-a alapján 
 

� Újfehértó Város Önkormányzata 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.  
� Érpatak Község Önkormányzata 4245 Érpatak, Béke u. 28. 

 
önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, kölcsönös 
elınyök és arányos teherviselés alapján pedagógiai szakszolgálat mőködtetésben állapodnak 
meg. 

II. A TÁRSULÁS TAGJAI 
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A társulásban résztvevı önkormányzatok megnevezését jelen megállapodás I. Bevezetı 
rendelkezések pontja tartalmazza. 
 
A társulás gesztor önkormányzata: Újfehértó Város Önkormányzata 

              4244 Újfehértó, Szent István u. 10. sz. 
 
III. A TÁRSULÁS ADATAI 
 
1) A társulás neve: Pedagógiai Szakszolgálatot Fenntartó Társulás 
 
2)  A társulás székhelye:  4244 Újfehértó, Szent István u. 10. sz. 
 
3) Mőködési terület: 

 
Újfehértó Város Önkormányzat 
Érpatak Község Önkormányzat 
 

teljes közigazgatási területe. 
 
4) A társulás 2011. július 01. napjától 2012. június 30. napjáig tartó idıtartamra jön létre. 
 
5) Feladatai: 
 

� A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás  
A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás feladata a sajátos nevelési igény 
megállapításának idıpontjától kezdıdıen a gyermek korai fejlesztése és gondozása a szülı 
bevonásával, a szülı részére tanácsadás nyújtása. 

 
� Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadás  
A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladata a tanuló adottságainak, tanulási 
képességének, irányultságának szakszerő vizsgálata, és ennek eredményeképpen 

iskolaválasztás ajánlása. 
 

� Nevelési tanácsadás  
A nevelési tanácsadás feladata: a beilleszkedési, tanulási nehézségekkel, magatartási 
rendellenességekkel küzdı gyermek problémáinak feltárása, ennek alapján szakvélemény 
készítése, a gyermek rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülı bevonásával, 
továbbá az óvoda megkeresésére szakvélemény készítése az iskolakezdéshez, ha a gyermek 
fejlettsége, egyéni adottsága ezt szükségessé teszi.  
 
� Gyógytestnevelés 
A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési 
foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szőrıvizsgálat gyógy- vagy könnyített 
testnevelésre utalja.  
 

Logopédiai szolgáltatás 

A logopédiai szolgáltatás feladata a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi-
kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelızése és gyógyítása.  
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6) A társulás a pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos feladatait a gesztor önkormányzat által 
fenntartott az Újfehértói Általános, Mővészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és  Szakiskola  
pedagógiai szakszolgálati feladatokat is ellátó  intézményen keresztül látja el. 
A pedagógiai szakszolgálat mőködési feltételeit az ellátó intézmény szervezeti és mőködési 
szabályzata tartalmazza. 
 
IV. A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA 
 
1)  A társulás gazdálkodásának alapja: a Magyar Köztársaság költségvetésérıl szóló 
törvényben, valamint a vállalt feladatok ellátására vonatkozó egyéb jogszabályokban 
biztosított normatív és kiegészítı támogatás, melyet a társulás székhelye szerinti 
önkormányzat illetve – megállapodás alapján - a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás az azokban meghatározott rendben igényel, a társult tagok lakosságszám-
arányosan saját hozzájárulással fedezik a felmerülı többletköltséget. 
A Felek a költségek viselése tekintetében az alábbiakban állapodnak meg: 
2)  A megállapított hozzájárulásokat az évente meghatározott  intézményi költségvetés 
alapján, átutalással, utólag minden hónap 5. napjáig kell teljesíteni a jogosult önkormányzat 
költségvetési számlájára. 
3.) A mennyiben a 2.) pontban foglaltakat az önkormányzat nem teljesíti, úgy a társulás 
székhelye szerinti önkormányzat a fizetési határidıt követı 15. naptól azonnali beszedési 
megbízás (inkasszó) benyújtására jogosult, amelyre a társult önkormányzat a függelékben 
meghatározottak szerint ad lehetıséget. 
 

V. A TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSA, ELLEN İRZÉSE, SZERVEZÉSE  
A TÁRSULÁSSAL KAPCSOLATOS FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK 

GYAKORLÁSA 
 

1) A társult önkormányzatok a pedagógiai szakszolgálat közös fenntartással kapcsolatos 
feladat és hatásköröket a Gesztor Önkormányzat Képviselı-testületére ruházzák, melynek 
döntése elıtt a társult önkormányzat polgármesterének véleményét ki kell kérni. A társulással 
kapcsolatos döntésekrıl a képviselı-testületet tájékoztatni kell.  
2)  Újfehértó Város polgármestere köteles évente egy alkalommal a társult önkormányzatok 
polgármestereinek együttes ülésén beszámolni a feladat és hatáskörök gyakorlásáról, valamint 
a társulás költségvetésének végrehajtásáról. 
3) A társulással kapcsolatos döntésekrıl és a társulás tevékenységérıl  a képviselı-testületeket 
a beszámolót követıen  tájékoztatni kell. 
4) A társulás ellenırzésére - megállapodás alapján - a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati  
Kistérségi Társulás  belsı ellenıre jogosult. 
5) A társulás a megállapodásban rögzített feladatait, feladatellátási szerzıdés útján is 
elláthatja. 
 

VI.A TÁRSULÁSHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS, A TÁRSULÁS MEGSZ ŐNÉSE, 
A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSÁNAK SZABÁLYAI, 
 A KIZÁRÁS 

 
1.  A társuláshoz való csatlakozás 
A társuláshoz való csatlakozáshoz bármikor van lehetıség. A társulásban érintett képviselı-
testületek mindegyikének minısített többséggel hozott határozata alapján a társulási 
megállapodás módosítása szükséges. Az új tag csatlakozásával kötelezettséget vállal  a 
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társulási megállapodásban foglaltak betartására, valamint a társulási megállapodás alapján a 
hozzájárulás arányos részének megfizetésére. 
 
2.  A társulás megszőntetése 
 A társulás megszőntetéséhez a társulásban résztvevı képviselı-testületek mindegyikének 
minısített többséggel hozott határozatára van szükség. A megszőnéskor rendelkezésre álló 
pénzeszközök felosztásának a hozzájárulás arányában van helye. 
 
3. A társulási megállapodás felmondásának szabályai 
Évközi felmondásra nincs lehetıség. Egyébként a társulási megállapodást az év utolsó napjára 
lehet felmondani, legkésıbb a naptári év szeptember 30. napjáig. Felmondáskor korábban a 
társulás rendelkezésére bocsátott mőködési költségek visszafizetésének nincs helye. 
 
4.  Kizárás 
Amennyiben a társulás tagja a társulási megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt 
felhívásra 15 napon belül sem tesz eleget, a gesztor önkormányzat polgármesterének 
kezdeményezésére a társulás tagjainak több mint felének minısített többséggel meghozott 
határozatával kizárhatja a kötelezettségét megszegı tagot. 
A kizárt tag a korábban mőködésre befizetett hozzájárulására nem tarthat igényt. 
 
VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Újfehértó, 2011.  … 
 
 
      Nagy Sándor.......................                      Orosz Mihály Zoltán 
Újfehértó Város Önkormányzata                                      Érpatak Község Önkormányzata 
 
 
 

        Függelék 
 

NYILATKOZAT 
 

……………………… Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)  Újfehértó Város 
Önkormányzatával (továbbiakban: Gesztor Önkormányzat) kötött jelen megállapodás IV.3. 
pontja alapján kijelenti, hogy az alábbi pénzintézet(ek)nél vezetett bankszámlá(i)ra-jelen 
nyilatkozattal- kiadja a Gesztor Önkormányzat részére az azonnali beszedési megbízásra 
vonatkozó - 18/2009. (VIII.6.) MNB rendeletben szabályozott tartalommal a - felhatalmazó 
levelet. 
 

Pénzintézet                 
  
 ……………………………….  ………………………………….. 
 
Önkormányzat kijelenti továbbá, hogy más pénzintézeteknél a jelen megállapodás 
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megkötésének idıpontjában nem rendelkezik bankszámlával és egyúttal vállalja, hogy a 
felsorolt bankszámlák megszüntetésérıl, illetve újabb bankszámlák megnyitásáról 
haladéktalanul értesíti a Gesztor Önkormányzatot. 
 
…………………., 2011. ………………. 
        ……………………………. 
              ………………….Önkormányzat 
 
10. napirendi pont megtárgyalása 
10./ Elıterjesztés a Közoktatási Feladatellátási Megállapodás jóváhagyásáról 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-113/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja. A 
naprendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont 
vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
 

112/2011. (V. 26.) számú 
 

határozata 
 

Közoktatási Feladatellátási Megállapodás jóváhagyásáról 
 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással, (4320. Nagykálló, 

Somogyi Béla út 5-7., képviselı: Juhász Zoltán) - Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása 

tárgyában - 2011. július 01. napjától 2012. június 30. napjáig terjedı idıtartamra Közoktatási 

Feladatellátási Megállapodást köt, amelyet  a melléklet szerint  jóváhagy.  

2./ felhatalmazza a polgármestert a mellékelt közoktatási feladatellátási megállapodás 
aláírására. 

Felelıs: polgármester 
      Határid ı: azonnal 
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Melléklet a 112/2011. (V. 26.) számú határozathoz 

 
 

Közoktatási Feladatellátási Megállapodás 
 

Pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására 
 
amely létrejött egyrészrıl a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
(4320 Nagykálló, Somogyi Béla út 5-7.) képviseletében: Juhász Zoltán elnök, mint Társulás 
(továbbiakban: Társulás) 
 
másrészrıl Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent István u. 10.) 
képviseletében: Nagy Sándor polgármester, mint intézményfenntartó Önkormányzat 
(továbbiakban: Önkormányzat) 
 
között alulírott helyen és napon a következı feltételek mellett: 
 
1./  Felek megállapítják, hogy a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
tagjai 2005. február 25-ei Társulási Megállapodásban közoktatási területen megállapodtak 
abban, hogy a pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a nevelési tanácsadást, logopédiai 
ellátást, gyógytestnevelési, továbbtanulási, pályaválasztási és fejlesztı felkészítési feladatok 
ellátását közösen biztosítják ellátási szerzıdés útján. A jelen megállapodás célja, hogy a 
társult önkormányzatok közül 

 
Újfehértó Város Önkormányzata 
Érpatak Község Önkormányzata 
 

számára biztosítsa az említettek szerinti közös feladatellátást a Társulás keretein belül. 
 
2./   Ennek érdekében: 
 
       Önkormányzat vállalja, hogy az általa fenntartott Újfehértói Általános, Mővészeti 

Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és  Szakiskola pedagógiai szakszolgálati 
feladatokat is ellátó intézményen keresztül az 1. pontban felsorolt önkormányzatok 
közigazgatási területén ellátja  a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 34. 
§-ban foglalt szakszolgálati feladatokat, különös tekintettel az 1. pontban felsorolt, a 
Társulás által közös feladatellátásként vállalt feladatokat. 

       
3./  Az Önkormányzat vállalja, hogy a feladatellátás során az ellátott önkormányzattal külön 
megállapodást köt, melyben érvényre juttatja az alapvetı szakmai követelményeket: 
 
A nevelési tanácsadás területén: 

• Beilleszkedési, magatartási rendellenességek okainak feltárása, ennek alapján 
szakvélemény készítése, valamint pszichológiai, pedagógiai módszerekkel 
történı kezelése a szülıkkel és pedagógusokkal együttmőködve; 

• A pedagógusok és szülık problémamegoldó készségének segítése, nevelési 
tanácsadás; 

• A tanulási teljesítıképesség zavarait okozó tényezık feltárása, korrekciója; 
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• A beiskolázást megelızı fejlettségi vizsgálatok végzése, szakvélemény 
készítése, amennyiben a gyermek egyéni adottsága, fejlettsége azt indokolttá 
teszi; 

• Fejlesztı pedagógiai ellátás a diagnosztizált részképesség zavarok 
korrekciójára és a tanuláshoz szükséges alapkészségek kialakítására, 
erısítésére, munkakapcsolat a gyermekvédelemben résztvevı más 
intézményekkel. 

 
Logopédiai ellátás területén: 

• Különbözı kommunikációs zavarok szőrése, szakvélemény készítése, 
javaslattétel  

• A beszédindítás zavarainak (megkésett beszédfejlıdés) korrekciója; 
• Kiejtési hibák javítása; 
• A beszédritmus problémáival (hadarás, dadogás) történı foglalkozás; 
• Súlyos olvasási, írási zavarok (dyslexia-dysgrafia) diagnosztizálása, redukációs 

ellátás. 
 
Gyógytestnevelési ellátás területén: 

• Gyermekkori mozgásszervi problémák szőrése; 
• Gerincferdülés kialakulásának megelızése, javítása; 
• Lúdtalp kialakulásának megelızése javítása; 
• Tartásjavítás. 
 

Továbbtanulási, Pályaválasztási tanácsadás területén: 
• A tanuló adottságainak, tanulási képességének, irányultságának szakszerő 

vizsgálata, 
• Iskolaválasztás ajánlása. 

 
Fejlesztı felkészítés területén: 

• Biztosítja a sajátos neveléső gyermekek fejlıdéséhez szükséges felkészítést, a 
szülı bevonásával, 

• A szülı részére tanácsadás nyújtása. 
 
4./  Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás szerinti pedagógiai   
szakszolgálati tevékenységek feladatellátási helyét az Önkormányzat biztosítja, gondoskodik 
megfelelı állagáról, rendeltetésszerő használhatóságáról, egyéb üzemeltetési feladatairól. Az 
önkormányzat szükség esetén szakemberek utaztatásával biztosítja a résztvevı 
önkormányzatok által biztosított helyen a szakszolgálati feladatok ellátását. 
 
5./ A szakszolgálat mőködési kiadásainak (bérjellegő kiadások, dologi kiadások) 
finanszírozása az alapnormatívából,  illetve a (kiegészítı) mőködési normatívából tevıdik 
össze. 
A Társulás által igényelt pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos valamennyi normatív 
támogatást a Társulás a feladatot ellátó önkormányzatnak az ellátotti kör arányának 
megfelelıen adja át. 
A normatív mőködési támogatást csak a pedagógiai szakszolgálati feladatellátásra lehet 
felhasználni. A normatív támogatás igénybevételének illetve az esetleges lemondások 
megalapozását jelentı adatok szabályszerőségéért az önkormányzat  kötelezettséget vállal. 
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6./  Amennyiben az említett normatívák nem elegendıek a nevelési tanácsadás, logopédiai 
ellátás, gyógytestnevelési, továbbtanulási, pályaválasztási, fejlesztı felkészítési feladatellátás 
fedezetére, a Társulás a többletfinanszírozásról gondoskodhat a Tanács határozata alapján. 
 
Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen szükséges többletfinanszírozást az 
Önkormányzat részére a Tanács, az ellátott települések 3-14 éves korú gyermeklétszáma 
arányában nyújtja. 
 
7./ Önkormányzat vállalja, hogy a szakszolgálati feladatokat ellátó intézmény útján a 
pedagógiai szakszolgálati tevékenységhez szükséges, jogszabályban elıírt szakvégzettségő 
szakember-ellátottságot biztosítja és gondoskodik az alkalmazottak rendszeres 
továbbképzésérıl és szakmai ellenırzésérıl. 
 
8./ Felek megállapítják, hogy a jelen megállapodásban foglalt pedagógiai szakszolgálati 
feladatok ellátása a 3-14 éves közötti gyermekek részére történik. A képzési kötelezettségrıl 
és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendeletben foglalt 
kritériumoknak megfelelıen. Felek megállapítják, hogy az ellátás elérhetısége, a nyitva tartás 
rendje a vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen az ellátott települések önkormányzataival 
történı egyeztetés után kerül kialakításra. 
 
9./ Felek megállapítják, hogy a jelen megállapodásban foglaltak szerinti pedagógiai 
szakszolgáltatások  igénybevétele kizárólag a szülı beleegyezésével, illetve a szülı kérésére 
történhet. 
 
10./ Felek megállapítják, hogy Újfehértó Város Önkormányzat által fenntartott szakszolgálati 
feladatokat ellátó intézmény Önállóan mőködı, az elıirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkezı költségvetési szerv, amelynek  pénzügyi-
gazdasági feladatait Újfehértó Város Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala látja el. 
 
11./ A jelen megállapodás 2011. július 01. napjától 2012. június 30. napjáig terjedı 
idıtartamra jön létre. A megállapodás  megszőnik, amennyiben a Társulás megszőnik, illetve 
amennyiben az ellátott önkormányzat és Újfehértó Város Önkormányzata között a 3. pont 
szerinti feladatellátásra létrejött szerzıdés megszőnik. A jelen megállapodást bármelyik fél 
írásban felmondhatja 3 (három) hónapos felmondási idıvel. A felmondás a gazdasági év 
utolsó napjára szólhat. 
 
 12./ A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl 
szóló, 1959. évi IV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény, a képzési 
kötelezettségrıl és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. évi (VI.24.) MKM 
rendelet, valamint az egyéb vonatkozó  hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 
13./ Felek jelen megállapodást, mint az akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag 
írták alá. 
 
……………., 2011. ….. …. 

 
          Juhász Zoltán                            Nagy Sándor 
        Elnök                            polgármester 
    Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati           Újfehértó Város Önkormányzata 
                   Kistérségi Társulás 
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Érpatak Község Önkormányzat képviseletében eljáró polgármester fenti feladatellátási 
megállapodásban rögzítettek végrehajtását támogatja. A megállapodás rendelkezéseivel 
összhangban és egyezıségben Újfehértó Város és Érpatak Község önkormányzata külön 
megállapodást köt. 
 

……………………………………….             
        Orosz Mihály Zoltán 
   Érpatak Község Önkormányzata    

 
11. napirendi pont megtárgyalása 
11./ Elıterjesztés a Szak-Ma Szakképzı Iskola és Gimnázium kérelmérıl 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-120/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 2 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja. 
Miután az elmúlt néhány napban nagyon sok félreértés adódott a napirendi ponttal 
kapcsolatban, arra szeretném felhívni a képviselı-társaim figyelmét, hogy a határozat-tervezet 
a SZAK-MA Szakképzı Iskola és Gimnázium számára nem ad lehetıséget, csak OKJ-s 
képzések indítására a városban. Erre viszont rendkívül szükség van, hiszen tájékoztattam a 
képviselı-testületet az 1. napirend keretében, hogy nem fogunk tudni minden jövedelempótló 
támogatásban részesülı személyt december 30-áig beforgatni a munkaügyi rendszerben. Ez 
pedig azt jelenti, hogy meg fog szőnni az ellátásuk. Egy menekülési útvonaluk van, ha 
szervezet képzésben vesznek részt, akkor továbbra is jogosultak erre a nagyon minimális 
28.ezer párszáz forintra. Errıl korábban döntött a képviselı-testület, akkor egy éves 
idıtartamra adta meg, ezt viszont a fıjegyzı nem fogadta el, hiszen azt mondta, hogy 
minimálisan egy-egy képzés idıtartamára telephellyel kell rendelkezni az intézménynek. 
Maga a megállapodás tervezet egyébként lehetıvé teszi, hogy felmondásra kerüljön ez a 
szerzıdés, amennyiben ez a város érdekét sértené. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A városban van egy gimnázium és az embernek megfordul a fejében a gondolat, hogy OKJ-s 
képzést indíthat-e a helyi gimnázium? Végezheti ezt a feladatot? Az tudjuk, hogy kevés a 
gyereklétszám és a mieinket helyezzük már olyan helyzetbe, hogy tudják a feladatot elvégezni 
ha ez lehetséges. Van egy szakközépiskolánk, amit tudjuk, hogy majd valószínőleg az egyház 
fog mőködtetni.   
 
Tóth János 
Van egy ÁMIPSZ, a szakiskola profilját nem fogja-e veszélyeztetni? A másik dolog az, hogy 
az hangozzon már el, hogy ez csak felnıtt képzés. 
 
Nagy Sándor 
A szerzıdésben benne van, hogy amennyiben a város saját pedagógiai szakmai tevékenysége 
úgy alakul, hogy nem tudja nélkülözni, akkor 6 hónapos idıvel felmondható. Igen, ez csak 
felnıttképzés, attól, hogy a nevében benne van, Újfehértón nem erre kap lehetıséget. 
Újfehértón csak OKJ-s képzésre kap lehetıséget. Hangsúlyozni szeretném, hogy ha ez az 
OKJ-s képzés nem indul el szeptembertıl, akkor Újfehértón legalább 40-50 ember ki fog esni 
az ellátó rendszerbıl, hiszen nem tudunk lehetıséget biztosítani nekik, hogy a 30 napot 
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teljesíteni tudják a munkatörvénykönyv szerint. Én ettıl függetlenül azt kérem, hogy ezekkel 
a szigorú feltételekkel járuljanak hozzá, hogy telephelyként bejegyzésre kerüljön ez az 
egyetlen OKJ-s képzési lehetısége. Nyilván eszünk ágában sincs, hogy gimnáziumi 
tevékenységet folytasson itt.  
 
Leveleki József 
Számomra komolytalan ez a felvetés, nem a tartalmát illetıen, hanem olyan aspektusból, hogy 
ezelıtt 2-3 hónappal döntöttunk az egy éves bérletrıl, és most itt van elıttünk egy öt éves 
bérletrıl szóló meghosszabbítás. Nem tudom melyek azok az információk, amelyek nem 
álltak rendelkezésre a képzı intézmény vezetıjének, amikor egy évre kérte a bérleti szerzıdés 
jóváhagyását. Értettem amit a polgármester Úr mondott azzal kapcsolatban, amit a fıjegyzı 
lépett közben. Ha én több évet igénybe vevı képzést indítok, akkor nyilván egy bérleti 
szerzıdésnek kalkulálok ezzel az opcióval, mert anélkül csak ez a szó jut eszembe, hogy 
komolytalan ez a megközelítés.  
 
Buczkó Ágnes a Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakképzı Iskola igazgatója 
Mi sem értjük ezt az egészet, néhány héttel ezelıtt azért nem kapcsolódtunk be ebbe az 
egyeztetésbe, mert megnyugtatóan tapasztaltuk, hogy ez csak egy évre szól, és úgy gondoltuk, 
hogy egy év túl nagy problémát nem okozhat az iskolának. Ezt a részt, hogy 
munkanélküliekrıl van szó, nem láttuk, szerintem most sincs leírva. Tehát, ha ezt mégis 
támogatják, akkor a kérésünk, hogy írják bele, hogy egyértelmő legyen, hogy ez csak  
munkanélküliek számára szól. Ha nem akkor kérem, hogy akkor ezt ne támogassák. Ugyanis 
mi itt vagyunk a városban, igaz, hogy kvázi nincs semmilyen kapcsolatunk a várossal, 
ugyanakkor meg 100 %-os kapcsolatunk van, mert egymásból élünk. Az OKJ-s képzésünk 
pedig tökéletesen lefedi azt amit az iskola kínál. Úgy gondolom, hogy itt vagyunk, dolgozunk 
a mi kínálatunk is meg van. Egyházi átadás elıtt állunk, megmerem kockáztatni, hogy nem 
csak a középiskola ellen, hanem ez egyház ellenes is lépés ez, ha ezt most itt megszavazzák.  
 
Szilágyi Péter 
Tegnap született egy döntés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyőlésen az újfehértói 
gimnázium tekintetében, mert sajnos azt ki kell mondani, hogy ez a gimnázium már egy jó pár 
éve nem- ugyan helyileg Újfehértón van, ezt a területet foglalja el, de nem Őjhfertó 
Önkormányzata tartja fenn, hanem a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat. Ha 
emlékeim nem csalnak az elızı képviselı-testület adta át. Szeretném tájékoztatni Önöket, 
hogy a Római Katolikus Egyháznak át lett ugyan adva az intézmény azzal a kikötéssel, hogy 
amennyiben a Püspökség ezt támogatni fogja, mert még İk sem látják azt, hogy milyen 
feltételeket fog, milyen finanszírozási lehetıségeket fog biztosítani nekik a kormányzat. Tehát 
ki kell mondani, hogy az újfehértói gimnázium helyzet- sajnos ki kell mondani- meglehetısen 
bizonytalan, Újfehértónak a gimnáziumát már rég elveszítettük.   
 
Nagy Sándor 
Nem akarom minısíteni az Igazgató Asszony mondandóját, úgy gondolom, hogy ez nem 
irányul senki ellen, a javaslat abba, amit én elmondtam az arra irányul, hogy próbáljunk meg 
annak a 30-40 családnak segíteni, hogy januártól is legyen valamilyen ellátása, hogy tudjon 
ilyen képzésen részt venni. Én úgy gondolom, hogy ez nem zavarja a középiskolának a 
képzési profilját, hiszen nem kap másra lehetıséget. Attól, hogy az intézmény nevében benne 
van az ÁMIPSZ nevében is benn van, mégsem folytat nálunk ebben a pillanatban ilyen 
tevékenységet. A döntést mindenkinek magára bízom. A határozathozatal elıtt felhívom a 
figyelmet, hogy vagyon bérbeadásával kapcsolatban minısített döntés szükséges a határozat 
meghozatalához.  
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Leveleki József 
Miért nem kerülhet be a szerzıdésben, hogy milyen célból adjuk bérbe és akkor zárjuk ki az 
összes más lehetıséget.  
 
Nagy Sándor 
Csak OKJ-s képzés céljából, ez benne van a határozatban.  
 
 
Leveleki József 
Azzal nem lehet kiegészíteni, hogy munkanélküliek és felnıttképzés?  
 
Nagy Sándor 
Nem. Ha nincs egyéb a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozati 
javaslatot?  
 
A képviselı-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  

 
113/2011. (V. 26.) számú 

 
határozata 

 
a Szak-Ma  Szakképzı Iskola és Gimnázium  kérelmérıl 

 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ Hozzájárul, hogy a Szak-Ma  Szakképzı Iskola és Gimnázium  (Székhely: 4400 
Nyíregyháza, Malom út 30., fenntartó: Aranyszív A Gyermekekért Közhasznú Alapítvány, 
OM azonosító: 200842, képviselı: Imre Lóránt igazgató) alapító okiratában a 2011/2012. 
tanévtıl kezdıdıen 2015/2016. tanévekre (5 tanév) az Újfehértó Város Önkormányzata 1/1 
tulajdonában lévı, 4244 Újfehértó, Kodály Zoltán u. 1. szám alatti ingatlan – OKJ-s 
képzések tartása céljából - telephelyként bejegyzésre kerüljön.  
 
2./ felhatalmazza a polgármestert a tárgyban keletkezı szerzıdés aláírására. 
 
       

Határidı:  azonnal 
      Felelıs: polgármester 
. 
12. napirendi pont megtárgyalása 
12./ Elıterjesztés Balogh Sándorné részére felajánlott vételi ajánlatról 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-130/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 



 30

Nagy Sándor 
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta 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 képviselı-testület a határozati javaslatot 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  

 
114/2011. (V. 26.) számú 

határozata 
 

Balogh Sándorné részére felajánlott vételi ajánlatról 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ Vételi ajánlatot tesz Balogh Sándorné, -az ingatlan-nyilvántartás szerint - 4244 Újfehértó, 
Szent István u. 45. szám alatti lakos tulajdonát képezı, Újfehértó, külterület, 0424/10 hrsz-ú,  
az ingatlan-nyilvántartásban szántó mővelési ágú területként nyilvántartott, összesen 6432 m2 
területő ingatlanból 2826 m2 területő ingatlanrész, tehermentes állapotban történı 
megvásárlására 400.000.- forint összegért.  
 
2./ Vételi ajánlatát a határozat kézhezvételétıl számított 30 napig tartja fenn. 
 
3./ Az ingatlan vásárlásához szükséges pénzügyi forrást a 2011. évi költségvetési rendeletben 
az általános tartalék  terhére biztosítja. 
 
4./ Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés aláírására. 
 
5./ amennyiben a tulajdonos a határozat kézhezvételétıl számított 30 napon belül nem fogadja 
el a vételi ajánlatot, illetve arra nem nyilatkozik, a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. 
törvény  2.§. c.) valamint l.) pontja alapján vízelvezetı árok létesítése céljából, az Újfehértó 
belterület 0424/10. hrszú ingatlanból 319 m2 nagyságú terület kisajátítását kezdeményezi. A 
Képviselı-testület a kisajátítási eljárás lefolytatásához szükséges intézkedések megtételére 
felhatalmazza a polgármestert. 
 
6./ a kisajátítási eljárás esetére, nyilatkozza, hogy a kártalanításhoz szükséges pénzügyi 
fedezet rendelkezésre áll, amelyet a 2011. évi költségvetés terhére biztosít.  
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
13. napirendi pont megtárgyalása 
13./ Elıterjesztés a Roma Kisebbségi Egyesület kérelmérıl 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-124/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
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Nagy Sándor 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 2 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja, a 
Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással nem javasolja 
elfogadásra. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés?  
 
Szilágyi Péter 
Felhívom a figyelmet, hogy egy ilyen elıterjesztést, abban a helyzetben, amikor Újfehértó 
ilyen fiskális politikát folytat, hogy új adókat kellet bevezetni, hogy egyszerően Újfehéró 
életben tudjon maradni, tudja fizetni a kötelezettségeit, és 14 ezer embert terhelt meg, akkor  
ilyen döntést nem szabad támogatni, hogy egy ilyen értékes ingatlant 5 évre ingyen bérbe 
adjunk. Úgy gondolom, hogy csak olyan elıterjesztést kell támogatnunk, ami Újfehértónak 
effektíven pénzt hoz, mert ha ez nem így történik, akkor az annak a 14 ezer embernek az 
arculcsapásának fogom érezni ezt a döntést, akik Újfehértón élnek, hiszen amint említettem, 
most lett bevezetve az a kétfajta adónem, ami mindenkit egyformán sújt. Mástekintetben úgy 
gondolom, hogy ez az elıterjesztés egy kicsit komolytalannak tőnik. Ha az önkormányzat egy 
pályázatot benyújt, akkor a sajáterıt meg kell jelölni. Esetleg a banknak kell igazolni, hogy a 
sajáterı rendelkezésre áll. Az önkormányzat tekintetében most ez úgy mőködik, hogy a bank 
igazolja, hogy hitelképesek vagyunk és hitelbıl meg lehet finanszírozni az önerıt. Most itt azt 
látom, hogy itt az önerıt az egyesület adományokból, helyi vállalkozók, vállalkozások 
támogatásából kívánja biztosítani ez az összköltség 35 %-a. Ezt úgy gondolom, hogy a mai 
gazdasági helyzetben komolytalan, hiszen egy ilyen átalakításnak, amit itt én értelmezni 
tudok, az itt igen tetemes összeg lehet. Mindenképpen felelıtlenségnek tartom, hogy 
bármelyik civilszervezetnek ingyen és bérmentve 5 évre bérbe adjunk egy értékes ingatlant.  
 
 
Nagy Sándor 
Ha részleteibe belemegyünk, akkor azt kérem, hogy korrekt legyen amit elmondott képviselı 
úr. Nem volt korrekt, mert nem ingyen adja. Elmondtam a bizottsági ülésen is, hiszen ha 
eltetszett olvasni a határozat-tervezetet, az arról szól, hogy csak abban az esetben kapja meg 
használatra az ingatlant az egyesület, ha végrehajtotta rajta a felújítást. Ha nem hajtotta végre 
a felújítást, akkor nem kapja meg használatra az épületet. Ön mondta, hogy tetemes – 10 
milliós nagyságrendő a felújítási költsége az én számításaim szerint- ha ezt visszaosztja 5 
évre, akkor kiderül, hogy nem ingyen adja oda ezt az épületet. Azt követıen visszaszáll az 
önkormányzat részére. Így kerek a történet, hiszen nem arról van szó, hogy költözzön bele, 
hanem arról van szó, hogy elıbb felújítja és aztán kap rá felújítási jogot.  
 
Tamás Lászlóné 
Én támogatásra javasolom az elıterjesztést. Nagy dolog az, hogy egy kis közösség bele mer 
vágni egy ilyen nagy dologba. Hisz most vállalkozók, intézmények sem mernek ilyen 
pályázatba belemenni. Nagy összegnek számít ez a 35 %önerı. Bátorságra vall, hogy ha ezt 
elı tudják teremteni. Örüljünk és nézzünk fel rájuk és adjuk meg nekik a lehetıséget, hogy 
tudjanak rá pályázni. Mert most csak arról beszélünk, hogy a pályázatot be tudják adni.  
 
Tóth János 
Az én olvasatomban ezzel az önkormányzat vagyona gyarapodik.  
 
Nagy Sándor 
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Szintén fölhívom a figyelmet, hogy 
minısített többségi szavazat szükséges a döntéshez. Ki az, aki a határozati javaslatot 
elfogadja?  
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A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 4 tartózkodással nem támogatta.  
 
14. napirendi pont megtárgyalása 
14./ Elıterjesztés Napkollektor beépítésével kapcsolatos pályázatok benyújtásáról 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-131/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja. Ennek a lényege azt, 
hogy amikor döntöttünk a pályázat benyújtásáról, akkor még úgy nézett ki, hogy a mérnöki 
feladatok és a tájékoztatás, valamint a nyilvánossággal kapcsolatos költségek nem képezheti a 
pályázat részét. Menetközben kiderült, hogy ezek is beépíthetık a pályázatba, ezért van a 
komplett új határozat-tervezet. Ennyiben változtatja meg az elızı testületi ülésen hozott 
döntésünket. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Elıször 
dönteni kellene a korábbi határozatok visszavonásáról, azt követıen az új határozatok 
meghozataláról. Ki az, aki az elıterjesztéshez kapcsolódó 1. számú mellékletet, ami a 
határozatok visszavonásáról szól, elfogadja?  
 
A képviselı-testület a határozati javaslatot 11 egyhangú  igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  

 
115/2011. (V. 26.) számú 

 
határozata 

 
Képviselı-testületi  határozatok visszavonásáról 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
- a „Napkollektor beépítése az Újfehértói ÁMIPSZ Mályváskerti Általános Iskolai 
Tagintézmény épületébe” címő pályázat benyújtásáról szóló 86/2011. (IV.21., ) számú,  
-  a „Napkollektor beépítése az Újfehértói ÁMIPSZ Mályváskerti Általános Iskolai 
Tagintézmény épületébe” címő pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról szóló 
87/2011. (IV.21.) számú, 
 - a „Napkollektor beépítése az Újfehértói ÁMIPSZ Vasvári Pál Általános Iskolai 
Tagintézmény épületébe” címő pályázat benyújtásáról szóló 88/2011. (IV.21.) számú, 
- a „Napkollektor beépítése az Újfehértói ÁMIPSZ Vasvári Pál Általános Iskolai 
Tagintézmény épületébe” címő pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról szóló 
89/2011. (IV.21) számú, 
- a Napkollektor beépítése az újfehértói Lengyel Laura Óvoda Árvácska úti Tagóvoda 
épületébe” címő pályázat benyújtásáról szóló  90/2011. (IV.21.) számú, 
- a  Napkollektor beépítése az újfehértói Lengyel Laura Óvoda Árvácska úti Tagóvoda 
épületébe” címő pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról szóló 91/2011. (IV.21.) 
számú, 



 33

-  a Napkollektor beépítése az újfehértói Lengyel Laura Óvoda Napsugár Tagóvoda 
épületébe” címő pályázat benyújtásáról szóló  92/2011. (IV.21.) számú,   és   
- a Napkollektor beépítése az újfehértói Lengyel Laura Óvoda Napsugár Tagóvoda épületébe” 
címő pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról szóló 93/2011. (IV.21.) számú  
 
határozatát visszavonja. 

Határidı: folyamatos 
 Felelıs: polgármester 
 
 

Nagy Sándor 
A következı javaslatom az, hogy csomagban szavazzuk a határozatokat. Ki az, aki a 
javaslatot elfogadja?  
 
A képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy az elıterjesztéshez 
kapcsolódó 2-9-ig számú mellékletek szerinti határozatokat csomagban – egy szavazással- 
dönti el.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki az elıterjesztéshez kapcsolódó 2-9-ig számú határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselı-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatokat hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
 

116/2011. (V. 26.) számú 
 

határozata 
 

„Napkollektor beépítése az Újfehértói ÁMIPSZ  
Mályváskerti Általános Iskolai Tagintézményének épületébe” 

címő  pályázat benyújtásáról 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
 

1. Pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Környezeti és Energia 
Operatív  Program keretében meghirdetett "Helyi hı és hőtési igény kielégítése 
megújuló energiaforrásokkal” (kódszám: KEOP-2011-4.2.0/A) pályázati kiírásra 
„Napkollektor beépítése az Újfehértói ÁMIPSZ Mályváskerti Általános Iskolai 
Tagintézményének  épületébe” címmel. 

 
2. A pályázathoz szükséges saját forrást, 1.005.426.-Ft-ot az önkormányzat 2011. évi 

költségvetésébıl biztosítja. A fejlesztés összes bekerülési költsége: 6.702.840.-Ft, az 
igényelt támogatás összege: 5.697.414.-Ft. 

 
Határidı: folyamatos 
 Felelıs: polgármester 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  

 
117/2011. (V. 26.) számú 

 
határozata 

 
   „Napkollektor beépítése az Újfehértói ÁMIPSZ  

Mályváskerti Általános Iskolai Tagintézményének épületébe” 
címő  pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról 

 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
nyilatkozik, hogy a 116/2011. (V. 26.) 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 
Tagintézményének épületébe” címő pályázathoz biztosított saját forrás összegét: 
1.005.426.- Ft-ot,  a Zöldterületekért és Megújuló Energiákért Alapítvány átadott 
pénzeszközként fizeti meg. 

 
 

Határidı: folyamatos 
 Felelıs: polgármester 
 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
 

118/2011. (V. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

„Napkollektor beépítése az Újfehértói ÁMIPSZ  
Vasvári Pál Általános Iskolai Tagintézményének épületébe” 

címő  pályázat benyújtásáról 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
 

1./ Pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Környezeti és Energia 
Operatív  Program keretében meghirdetett "Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló 
energiaforrásokkal” (kódszám: KEOP-2011-4.2.0/A) pályázati kiírásra „Napkollektor 
beépítése az Újfehértói ÁMIPSZ Vasvári Pál Általános Iskolai Tagintézményének 
épületébe” címmel. 
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2./ A pályázathoz szükséges saját forrást, 1.992.102.-Ft-ot az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésébıl biztosítja. A fejlesztés összes bekerülési költsége: 13.280.680.-Ft, az 
igényelt támogatás összege: 11.288.578.-Ft. 
 

 
Határidı: folyamatos 
 Felelıs: polgármester 
 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
 

119/2011. (V. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t 
 

   „Napkollektor beépítése az Újfehértói ÁMIPSZ  
Vasvári Pál Általános Iskolai Tagintézményének épületébe” 

címő  pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról 
 

 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
nyilatkozik, hogy a 118/2011.(V. 26.) 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 
Tagintézményének épületébe” címő pályázathoz biztosított saját forrás összegét: 
1.992.102.- Ft-ot,  a Zöldterületekért és Megújuló Energiákért Alapítvány átadott 
pénzeszközként fizeti meg. 

 
 

Határidı: folyamatos 
 Felelıs: polgármester 
 
 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  

 
120/2011. (V. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t 

 
„Napkollektor beépítése az újfehértói Lengyel Laura Óvoda  

Árvácska úti Tagóvoda épületébe” 
címő  pályázat benyújtásáról 
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A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 
 

1./ Pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Környezeti és Energia 
Operatív  Program keretében meghirdetett "Helyi hı és hőtési 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, 923.515.-Ft-ot az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésébıl biztosítja. A fejlesztés összes bekerülési költsége: 6.156.770.-Ft, az 
igényelt támogatás összege: 5.233.255.-Ft. 
 

 
Határidı: folyamatos 
 Felelıs: polgármester 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
 

121/2011. (V. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t 
 

   „Napkollektor beépítése az újfehértói Lengyel Laura Óvoda  
Árvácska úti Tagóvoda épületébe” 

címő  pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról 
 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
nyilatkozik, hogy a 120/2011. (V. 26.) 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” címő pályázathoz biztosított saját forrás összegét: 923.515.- Ft-ot,  a 
Zöldterületekért és Megújuló Energiákért Alapítvány átadott pénzeszközként fizeti meg. 

 
 

Határidı: folyamatos 
 Felelıs: polgármester 
 
 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  

 
122/2011. (V. 26.) számú 
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h a t á r o z a t 
 

„Napkollektor beépítése az újfehértói Lengyel Laura Óvoda  
Napsugár Tagóvoda épületébe”  

címő  pályázat benyújtásáról 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET  
 

1./ Pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Környezeti és Energia 
Operatív  Program keretében meghirdetett "Helyi hı és hőtési 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, 841.605.-Ft-ot az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésébıl biztosítja. A fejlesztés összes bekerülési költsége: 5.610.700.-Ft, az 
igényelt támogatás összege: 4.769.095.-Ft. 
 

 
Határidı: folyamatos 
 Felelıs: polgármester 
 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  

 
123/2011. (V. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t 

 
   „Napkollektor beépítése az újfehértói Lengyel Laura Óvoda  

Napsugár Tagóvoda épületébe”  
címő  pályázathoz szükséges saját forrás biztosításáról 

 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
nyilatkozik, hogy a 122/2011.(V. 26.) 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” címő pályázathoz biztosított saját forrás összegét: 841.605.- Ft-ot,  a 
Zöldterületekért és Megújuló Energiákért Alapítvány átadott pénzeszközként fizeti meg. 

 
 

Határidı: folyamatos 
 Felelıs: polgármester 
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15. napirendi pont megtárgyalása 
15./ Közérdekő bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
Nagy Sándor 
A napirend keretében van-e bejelenteni való?  
 
Tóth János 
Csillag út csapadék-elvezetı,- szerdán voltam kinn, nagy esı volt és megépült az a  
kapubejáró, nem a csapadékelvezetıbe folyt bele a víz, hanem a kapubejárónál, amit 
feltöltöttek, onnan mosta le a víz. 
 
Nagy Sándor 
Kérem, hogy várjuk meg amíg a mőszaki átadása megtörténik. Van egy készültségi fok, én ezt 
tudomásul veszem, jelezni fogom a mőszaki ellenır Úrnak.  
 
Tóth János 
Az utcában tisztították a vizet és még mindig zavaros, nem ülepedett le.  
 
Nagy Sándor 
Felhívom a figyelmét, hogy közmeghallgatásos témát feszítget.  
 
Suhaj István 
Az „eltőnt járdával” kapcsolatosan szeretném megkérdezni újból, hogy jutottunk e már 
valamire?  
 
Nagy Sándor 
A LIDL –el történt egyeztetés alapján az a járda nem közterületre esett, azt a területet a LIDL 
megvette. Ezt leegyeztették jegyzı Úrék.  
 
Szilágyi Péter 
Örvendetes volt számomra hallani a polgármesteri beszámolóban, hogy a földutak meg lettek 
tolva. Mennyibe került ezeknek a megtolása? 
 
Nagy Sándor 
Jelen pillanatban folynak az egyeztetések a tételes felmérések, a földutak és makadám utakról 
együttesen kb. bruttó 7 millió forint körüli lesz az összeg. 
 
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. 
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester a 
nyilvános ülést  17 óra 05 perckor bezárta.  
 

 
 

K. m. f.  
 
 
 

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


