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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
4244 Újfehértó, Szent István út 10. 

Tel.:(42) 290 000  Fax: (42) 290 003 
E-mail: polghiv@ujfeherto.hu 

Web: www.ujfeherto.hu 

 

 
 
Száma: 6- 45/2011.  
 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2011. május 31.-én du. 16 órai kezdettel- P. 

Dussmann Kft. Étterem (4244 Újfehértó, Eötvös József u. 25. ) megtartott rendkívüli 
nyilvános ülésrıl.  
 
Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Banka Attila, Budainé Veres Ágnes, Elek László, 
Gyermánné Szabó Katalin, Leveleki József, Puskás László, Suhaj István, Szilágyi Péter, 
Szőcs Lászlóné, Tamás Lászlóné, Tóth János képviselık.  
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı, Dr. Szőcs Andrea aljegyzı 
 
Meghívottként jelen van: Béres Józsefné az ÁMIPSZ intézményvezetıje, Pappné Sármány 
Antónia Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Könyvtár és Mővelıdési Központ mb. 
intézményvezetıje  
 
Polgármesteri Hivatal részérıl jelen van: Pincés Mihályné jegyzıkönyvvezetı 
 
Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. 
 
Nagy Sándor 
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fı képviselıbıl 11 fı jelen van, így a képviselı-
testület h a t á r o z a t k é p e s.   
 
A meghívóban szereplı napirendi pontot javasolom megtárgyalásra. A javasolt napirendi 
pontokkal kapcsolatban van-e más javaslat?  
 
Szilágyi Péter 
Kérem, hogy vegyük le az 5. napirendi pontot, ugyanis azt már tárgyalta a képviselı-testület..  
 
Nagy Sándor 
A polgármesternek joga van bármilyen testületi döntést még egyszer visszahozni a testület 
elé, ha úgy gondolja, hogy az a döntés valamilyen csoportnak, önkormányzatnak az érdekét 
sérti. Ezért hoztam be újra napirendre tőzni. Természetesen a 2 döntést követıen a 
polgármester köteles tudomásul venni a testület döntését. Errıl külön szavazunk.  
 
Ki az, aki támogatja képviselı Úr javaslatát, hogy a meghívóban szereplı 5. napirendi pontot 
ne tárgyaljuk?  
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A képviselı-testület a javaslatot 3 igen szavazattal, 5 ellen szavazattal, 2 tartózkodással, 1  
nem szavazóval, nem fogadta el.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki az eredeti napirendi javaslatot elfogadja?  
 
A képviselı-testület a napirendi javaslatot 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadta és 
az alábbi napirendet állapította meg? 
 

Napirendi pontok 
 
1./ Elıterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról szóló 5/2011.  
    (II. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról 
    (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma: 3-135/2011. 
     Elıadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
2./ Elıterjesztés Újfehértó Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl szóló  
    11/2010. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
    (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma: 3-134/2011. 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
3./ Elıterjesztés a Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Könyvtár és Mővelıdési Központ  
     megszüntetésérıl és az Újfehértói ÁMIPSZ átszervezésérıl 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma: 3-136/2011. 
     Elıadó: Puskás László alpolgármester 
 
4./ Elıterjesztés Helyi közösségi közlekedés normatív támogatási kérelem benyújtásáról 
    (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma: 3-133/2011. 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
5./ Elıterjesztés a Roma Kisebbségi Egyesület kérelmérıl 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján, a május 26-ai ülés elıterjesztése szerint) 
     (Száma: 3-124/2011.) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ Elıterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról szóló 5/2011.  
    (II. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról 
    (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma: 3-135/2011. 
     Elıadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
Nagy Sándor 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 3 egyhangú igen szavazattal, az Ügyrendi Bizottság 2 
igen szavazattal, 1 tartózkodással a Pénzügyi Bizottság:3 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. Az elıterjesztınek szóbeli kiegészítése nincs. Van-e 
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kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a rendeleti 
javaslatot elfogadja: 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,  2 tartózkodással elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 

 
14/2011. (V. 31.) 

 
önkormányzati rendelete 

 
a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról szóló 5/2011. (II. 05.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A.§. (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

A magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról szóló 5/2011. (II. 05.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3.§. (1) bekezdése  a következı d) ponttal 
egészül ki: 
(Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól) 
 
„d) az a beépítetlen belterületi földrészlet, amely az épített környezet alakításáról és 
védelmérıl szóló 1997. évi LXXVII. törvény szerint nem minısül építési teleknek.” 
 

2. § 
 
A rendelet 3.§. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
(Mentes az adó megfizetése alól egy lakás céljára szolgáló lakott építmény, építményrész 
után) 
 
„b) az a házaspár/élettárs ahol a házastársak/élettársak egyike tárgyév január 1-éig betölti a 
75. életévét és az adó alapjául szolgáló ingatlanra a lakcímnyilvántartás szerint más személy 
rajtuk kívül nincs bejelentve.” 

 
3. § 

 
A rendelet 3.§. (2) bekezdése a következı c) ponttal egészül ki: 
 
(Mentes az adó megfizetése alól egy lakás céljára szolgáló lakott építmény, építményrész 
után) 
 
„c) az az adóalany, aki tárgyév január 1-éig betölti a 75. életévét és a lakcímnyilvántartás 
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szerint az adó alapjául szolgáló ingatlanon rajta kívül csak olyan személy van bejelentve, aki 
tárgyév január 1-jéig a 75. életévét betöltötte.” 

 
4. § 

 
A rendelet 5.§.-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
„(1) Mentes az a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész amely után 
magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni, kivéve a vállalkozási célt szolgáló 
építményt. 
(2) Mentes az építményadó alól a társasház osztatlan közös tulajdonában lévı nem lakás 
céljára szolgáló épülete, épületrésze, kivéve a vállalkozási célt szolgáló építményt.” 
 

5. § 
 
Hatályát veszti a rendelet 6.§. (2) bekezdése. 

 
6. § 

 
A rendelet 6.§.-a a következı (3)-(4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjérıl szóló 2003. évi 
XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(4) Az 1. mellékletben nem szabályozott adóövezeti besorolás esetében az adóövezet 
meghatározásánál a Helyi Építési Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
 

7. §. 
 
A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 

8. §. 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon 
hatályát veszti. 
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1. Melléklet a 14/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelethez  
   

ADÓÖVEZETEK 

1.1 Településközponti övezet A B 

1.1.1 Bartók Béla utca   
1.1.2 Béke tér    
1.1.3 Böszörményi út Böszörményi út elejétıl csatornáig  
1.1.4 Debreceni út páros oldal Fı tértıl Katona J. utcáig  pátratlan oldal Fı tértıl a csatornáig 
1.1.5 Egészségház utca   
1.1.6 Eötvös József utca    
1.1.7 Fıtér   
1.1.8 Katona József utca Lidl-tıl a Petıfi utcig páros oldal 
1.1.9 Kodály Zoltán utca   

1.1.10 Kossuth Lajos utca Múzeumtól a páratlan o.2013 számig és a páros o.3148hrsz-ig 
1.1.11 Mártírok utca Szent István és Béke t.közötti útszakasz déli része 
1.1.12 Petıfi Sándor utca páratlan oldal 
1.1.13 Puskin utca páros oldal a 1966 hrszig 

1.1.14 Rákóczi Ferenc utca páros oldal  Baptista imaház- csatorna között párat lan oldal Eötvös úttól 3169 hrsz-ig  
1.1.15 Szent István út páros oldal a F ıtértıl a Mártírok utcáig páratlan oldal Bartók B. utcátó l a Petıfi útig 

1.2 Kisvárosi övezet A B 

1.2.1 Bajcsy-Zsilinszky utca Puskin és Deák F utcák között 
1.2.2 Böszörményi út csatorna és Óvoda utca között 
1.2.3 Budai Nagy Antal utca páros oldal 3176 hrsz-ig 
1.2.4 Deák Ferenc utca páratlan oldal 
1.2.5 Debreceni út Páratlan oldal csatornától 3809 hrsz-ig    páros olda lKatona J. utca és a csatorna között 
1.2.6 Farkasnyári utca 1 szám 
1.2.7 Katona József utca páratlan oldal végig, páros oldal a Petıfi utcától 
1.2.8 Kossuth Lajos utca a 2014hrsz és 3147-tıl a Deák F. és Budai N. A utcákig 
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1.2.9 Madách Imre utca Puskin és Vasvári P. utcák között  
1.2.10 Mártírok utca Szent István és Béke tér .közötti útszakasz északi része 
1.2.11 Óvoda utca páratlan oldal 
1.2.12 Petıfi Sándor utca páros oldal 
1.2.13 Puskin utca páratlan oldal és a páros oldal 1967 hrsztól 
1.2.14 Rákóczi Ferenc utca páros oldal csatorna és Óvoda utca között páratlan oldal 3170 hrsz.-tól a csatornáig 
1.2.15 Szent István út Páros oldal Mártírok utca - 55 lakásos bérház páratlan oldal Petıfi utca - csatorna között 
1.2.16 Vasvári Pál utca   

1.3 Kertvárosi övezet A B 

1.3.1 Ady Endre utca páros oldal végig  a páratlan oldal 2282 hrsz-ig 
1.3.2 Akácfa utca   
1.3.3 Alkotmány utca   
1.3.4 Arany János utca   
1.3.5 Árvácska utca   
1.3.6 Bajcsy-Zsilinszky utca Deák F utcától végig 
1.3.7 Bem apó utca Kossuth L. utca és Ady E utcák között páratlan oldalon 2428.- hrsz.-ig  
1.3.8 Bercsényi utca   
1.3.9 Bocskai utca   

1.3.10 Böszörményi út páratlan oldal Óvoda utcától a 3737. hrsz-ig és a 3 736 hrsz.  páros oldal csatornától a Trombitás útig  

1.3.11 Budai Nagy Antal utca páratlan oldal  végig páros oldal 3177 hrsz-tıl 
1.3.12 Damjanich utca   
1.3.13 Deák Ferenc utca páros oldal 
1.3.14 Debreceni út páros oldal csatornától  a Tüzér utcáig páratlan oldal 3813/1 hrsz-tıl 3932/1hrsz-ig 
1.3.15 Dohány utca   
1.3.16 Dózsa György utca   
1.3.17 Éva utca   
1.3.18 Farkasnyári utca páratlan oldal 1791. hrsz.-ig, páros o. 2300 hrsz-ig 
1.3.19 Fecske utca   
1.3.20 Gábor Áron utca   
1.3.21 Gárdonyi Géza utca   
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1.3.22 Garibaldi utca páratlan oldal 
1.3.23 Gyöngyvirág utca   
1.3.24 Hársfa utca   
1.3.25 Hóvirág utca   
1.3.26 Hunyadi utca páros oldal 
1.3.27 Ibolya utca   
1.3.28 Ifjúság utca   
1.3.29 Jókai Mór utca   
1.3.30 Kereszt utca   
1.3.31 Kisrétkör   
1.3.32 Kossuth Lajos utca A Deák F. és Budai N.A utcától végig 
1.3.33 Kökény utca   
1.3.34 Kürt utca   
1.3.35 Levente utca   
1.3.36 Liliom utca    
1.3.37 Lujza utca   
1.3.38 Madách Imre utca Vasvári P.utcától az utca végéig 
1.3.39 Margaréta utca   
1.3.40 Mária utca   
1.3.41 Márvány út   
1.3.42 Mókus utca   
1.3.43 Móricz Zsigmond utca kivéve a 597. hrsz. 
1.3.44 Németh László utca   
1.3.45 Nyíl utca   
1.3.46 Nyíregyházi utca a Vasút utcától délre a csatornáig 
1.3.47 Nyírfa utca   
1.3.48 Obsitos utca   
1.3.49 Óvoda utca páros oldal 
1.3.50 İz utca   
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1.3.51 Part utca   
1.3.52 Pipacs utca   
1.3.53 Rákóczi Ferenc utca páratlan o.-csatornától és páros o.-Óvoda utcától délre  
1.3.54 Síp utca   
1.3.55 Sólyom utca   
1.3.56 Százados utca   
1.3.57 Széchenyi utca kivéve páros oldal csatorna és Garibaldi utca közöt t páratlan  oldal csatornától 1396 hrsz.-ig 

1.3.58 Szegfő utca   
1.3.59 Szent István út mindkét oldal a csatornától a 4-es fıútig kivéve páros oldal Kökény utca és 4-es fıút között 
1.3.60 Szikes utca   
1.3.61 Szılı utca   
1.3.62 Táncsics Mihály utca páros oldal + páratlan oldal a 3335 hrsz-ig 
1.3.63 Tímár utca   
1.3.64 Tó utca   
1.3.65 Tokaji utca Hétkereszt úttól páros oldal a Hunyadi utcáig párat lan oldal 2449. hrsz-ig 
1.3.66 Toldi utca páros oldal 
1.3.67 Váci Mihály utca   
1.3.68 Vörösmarty utca   

1.4 Falusias övezet A B 

1.4.1 Ady Endre utca páratlan oldal  2282 hrsz.-t ıl a Bem Apó utcáig  
1.4.2 Alma utca   
1.4.3 Árpád utca   
1.4.4 Balkányi utca   
1.4.5 Bem apó utca páros oldal 2427 hrsz.tól páratlan oldal Ady E. utc ától végig 
1.4.6 Böszörményi út páros oldal Trombitás utcától páratlan oldal 4775/1  hrsz.-t ıl végig 
1.4.7 Csillag utca   
1.4.8 Debreceni út páros oldal Tüzér utcától  délre   páratlan oldal 3932/1. hrsz.-tıl délre 
1.4.9 Esze Tamás utca   

1.4.10 Farkasnyári utca páratlan oldal 1790 hrsz.-t ıl páros oldal 2301 hrsz-tól végig 
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1.4.11 Fejedelem utca   
1.4.12 Galamb utca   
1.4.13 Garibaldi utca páros oldal 
1.4.14 Görgey Artur utca   
1.4.15 Határ utca   
1.4.16 Homok utca   
1.4.17 Honvéd utca   
1.4.18 Hunyadi utca páratlan oldal 
1.4.19 József Attila utca   
1.4.20 Kistó utca   
1.4.21 Kölcsey utca    
1.4.22 Munkás utca   
1.4.23 Pacsirta utca   
1.4.24 Radnóti Miklós utca   
1.4.25 Rigó utca   
1.4.26 Rozmaring utca   
1.4.27 Rózsa utca   
1.4.28 Szarvas utca   

1.4.29 Széchenyi utca 
páros oldal csatorna és Garibaldi utca között párat alan oldal csatornától a 1396. hrsz.-
ig 

1.4.30 Tábornok út   
1.4.31 Táncsics Mihály utca páratlan oldal 3544 hrsz-tól 
1.4.32 Tokaji utca páros oldal Hunyadi utcától végig páratlan oldal 24 51 hrsz.-t ıl végig 
1.4.33 Toldi utca páratlan oldal 
1.4.34 Tolsztoj utca   
1.4.35 Trombitás utca   
1.4.36 Tüzér utca   
1.4.37 Víz utca   
1.4.38 Zrínyi Ilona utca   
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1.4.39 Dózsatag     
1.4.40 Ereszvény tanya   
1.4.41 Kismicske tanya   
1.4.42 Kisszegegyháza tanya   
1.4.43 Kovács tanya   
1.4.44 Nagymicske tanya   
1.4.45 Pázmány tanya   
1.4.46 Petıfitag   
1.4.47 Rezeda utca   
1.4.48 Sorhegy   
1.4.49 Sóstó tanya   
1.4.50 Szilashát   
1.4.51 Táncsicstag   
1.4.52 Vadastag   

1.5 Gazdasági övezet A B 

1.5.1 Attila utca   
1.5.2 Epreskert   
1.5.3 Gyár utca   
1.5.4 Lehel utca   
1.5.5 Nyíregyházi utca Frühwald- csatorna közötti szakasz   és a Vasút utcától északra esı útszakasz  
1.5.6 Szent István út Kökény utca és 4-es fıút között 
1.5.7 Szövı utca   
1.5.8 Vasút utca   
1.5.9 Móricz Zsigmond utca 597. hrsz. 

 
 
 
 
 



2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Elıterjesztés Újfehértó Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérıl szóló  
    11/2010. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
    (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma: 3-134/2011. 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az Ügyrendi Bizottság a rendeletet 3 igen szavazattal, a határozati javaslatot 1 igen 
szavazattal, 2 ellenszavazattal nem támogatta. A Pénzügyi Bizottság: a rendeletet 4 egyhangú 
igen szavazattal, a határozati javaslatot 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadásra 
javasolja. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Szilágyi Péter 
A bizottsági ülésen ezt a határozatot én elvetettem, de kíváncsi lennék rá, hogy a benzinkút 
tekintetében a környékbeliek mit szólnak hozzá? Egyáltalán valaki kérte-e a véleményüket?  
 
Nagy Sándor 
Üdvözlöm a napirend kapcsán Váradi Miklóst! 
 
Miután ez nem csak a HÉSZ-t, hanem a hozzákapcsolódó szabályozási tervet, illetve 
településszerkezeti tervet is érinti, nyilván ezeknek a véleményezési folyamatában van 
lehetısége a lakosságnak véleményt formálni az ügyben. Addig elızetesen nem. A testületnek 
most itt abban kell dönteni, hogy egyáltalán a vállalkozó fogjon bele, építse, hiszen ez nem 
kis pénzbe kerül magának ezeknek a terveknek az elkészítése. Illetve nekünk is a fıépítész 
bevonására van szükség, a közlekedési hatóságok bevonására van szükség, és még egy sor 
hatóságot kell bevonni. Kérem, hogy ismertesse röviden Váradi Úr, hogy mit szeretne ott.  
 
Váradi Miklós 
Régen tervezem a városban, hogy szeretnék egy közforgalmi üzemanyag-kutat létesíteni a 
városban. Ez egy konténerkút lenne, ez már a 2011.-es legújabb technológiának és legújabb 
szabványnak megfelelı. Egyszer már elkezdtem ezt az engedélyezési folyamatot, akkor a 
környezetvédıkkel merültek fel olyan problémák, amit akkor nem tudtam megoldani. Azóta 
ezeket a problémákat sikerült megoldani. Elızetesen és minden szakhatósággal egyeztetve 
van. Mi egy elızetes állásfoglalást kértünk tılük. Most olyan probléma a szakhatóságok 
részérıl nincs, ami megoldhatatlan lenne számukra. Ez szükséges még nekem, - a helyi 
rendezési terv módosítása. A szomszédokkal egyeztettem. Mind a három szomszédom írásban 
biztosított arról, hogy beleegyezik abba, hogy konkrétan üzemanyagtartályt létesítek 
Természetesen minden szabályt be szeretnék tartani és ki szeretném emelni, hogy igenis nem 
szeretném odakoncentrálni a nagy autókat a városközpontba. Ezt úgy szeretném kivédeni, 
hogy kiszállítással szeretném megoldani gyakorlatilag, ugyanabban az árban általam 
biztosított tartályokban, ami pluszköltséget nem jelent nekik.  
 
Nagy Sándor 
Ez számomra is új információ, mert errıl nem beszéltünk korábban.  
 
Szilágyi Péter 
Ez azt jelenti, hogy a bejáratnál ki lesz téve, hogy traktorral, teherautóval behajtani tilos?  
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Váradi Miklós 
Ehhez szükséges a közúti csatlakozási terv. Ebben a tervben úgy lesz kialakítva, hogy elıjelzı 
táblák lesznek. Ez egy terv része, a tervezı ezt majd technikailag kivitelezi. Ha véletlenül 
olyan jármő jön, arra én figyelmeztetem. Azt szeretném, ha 12 t-nál nagyobb jármő nem 
hajthatna be. 12 t-nál kisebb is csak pótkocsi nélkül, mezıgazdasági vontató behajthat, de 
csak munkagép nélkül. Nem szeretném feltartatni a forgalmat, hogy egyszerőbb legyen a ki- 
és behajtás.  
 
Leveleki József 
Ha már ilyen pluszköltséget is vállal, hogy kiszállítás is, akkor nem lett volna egyszerőbb egy 
olyan helyszínt választani? Maga a tevékenység nagyon nem illik bele a belvárosba. Eleve 
olyanok a feltételek, amit nagyon nehéz lehet elképzelni.  
 
Váradi Miklós 
Elızetesen tájékozódtam, úgy gondolom, hogy egy kisebb mobilkútnak, így, hogy 
kiszállítással csak a városközpontban van üzletileg jó helyen. Mivel az emberek nagy része a 
városközpontba hetente egyszer bejön. A sok kisautó miatt célszerő a város közelében. Én 
szerintem nem okoz túl nagy fennakadást.  
 
Tóth János 
Ilyen szinten, hogy a teherautók nem és a mezıgazdasági vontatmányok nem hajthatnak be, 
így valószínőleg a városképet sem ronthatja. Gonduljunk bele, hogy Budapesten a 
lakóövezetben van egy kis zöldrész és ott a lakótelepen ott van a benzinkút.  
 
Tamás Lászlóné 
Támogassuk a vállalkozóknak a megmozdulását. Itt is a kérelemben az van, hogy 3 fınek ad 
munkát, konkurencia lesz, a konkurencia mindig elırelépés, jobb kiszolgálás, jobb 
szolgáltatást jelent. Én azt mondom, hogy támogassuk.  
 
Leveleki József 
Bizottsági ülésen is elmondtam, örülök annak, hogy ha konkurenciát teremtünk ezen a téren 
is, tehát szükség van Újfehértón még egy kútra, nekem mindössze a helyével voltak 
tisztázatlan információim. Én is támogatni tudom, ha ez nem okoz gondot a városközpont és 
az ott lakók szempontjából..  
 
Szilágyi Péter 
Egy mondat képviselı-társam részére. Budapesen azért van arra szükség, hogy bezsúfoljanak 
bizonyos területekre benzinkutakat, mert nyilván Budapest szélére nem lehet kirakni, mert 
nagyon sokat kellene autózni. Törekedni kellene Újfehértónak arra, hogy a mezıvárosias 
jellegét megırizze. Én nem tartottam jó ötletnek a korábbi testületi döntést sem, hogy 
bevásárló központokkal szúrta tele a fıteret. Támogatnám én is, de nem biztos, hogy a 
belvárosban van helye. 
 
Elek László 
Nekem is a helyszínnel van a gondom. A Böszörményi, Debreceni út környékén. Ott biztos 
nagyobb forgalma lehetne, nem zsúfolná a városközpontot.  
 
Nagy Sándor 
Utalnék arra, hogy a kérelmezı azzal is tisztában van, hogy hosszabb távon a HÉSZ és a 
településszerkezeti tervünk is azzal számol, hogy a településközpontból ki fog kerülni a 
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teherforgalom. Nyilván ezt is bekalkulálta a vállalkozó és ezt is tudnia kell, ha ilyenben 
gondolkodik. Ha annak idején az önkormányzat meg tudja építeni azokat a tehermentesítı 
utakat, amelyek szükségesek ehhez, akkor igenis az átmenı forgalom errıl a szakaszról el fog 
tőnni. Ennek a figyelembe vételét is ajánlom a kérelmezı számára. Ha egyéb nincs a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki az elıterjesztéshez kapcsolódó rendeleti javaslatot 
elfogadja: 
 
A képviselı-testület a rendeleti javaslatot 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotta meg:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

15/2011. (VI. 01.) 
 

önkormányzati rendelete 
 

Újfehértó Város Helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl szóló 11/2010. 
(VII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  
6.§. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:  
 

1. §. 
 
Az Újfehértó Város Helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl szóló 11/2010. 
(VII.15.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: HÉSZ)  33.§-a a következı (4) 
bekezdéssel egészül ki: 
 
„(4) Az Újfehértó Farkasnyári utca, Rozmaring utca és a 2328 hrsz.-ú közlekedési utak által 
körülhatárolt terület övezeti besorolása: 
 
  építési övezet:   Lf-2 
  beépítési mód :  oldalhatáron álló - kialakult 
  maximális beépítettség: 30 % 
  max. építménymagasság: 4,50 m 
  min. telekterület:  550 m2 
  min. zöldfelület:  40 % 
  min. telekszélesség:  12,00 m” 
   

2. §. 
 
A HÉSZ  40. §.-a a következı (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(4) Az Újfehértó északi rész külterület a Nyíregyházi út, a 013, 4779 és 015 (Széchenyi utca) 
közlekedési utak által körülhatárolt terület övezeti elıírásai: 
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  építési övezet:   Gk  4 
  beépítési mód :  oldalhatáron álló 
  maximális beépítettség: 50 % 
  max. építménymagasság: 8,00 m 
  min. telekterület:  600 m2 
  min. zöldfelület:  15 %” 

 
3. §. 

 
„A HÉSZ 13. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.” 

 
 

4. §. 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
Nagy Sándor                  dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyzı 

 
1. melléklet a 15/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelethez 

 
Újfehértó Város Helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl szóló 11/2010. (VII.15.) 
önkormányzati rendelet 13. melléklete  a következı 8. sorral egészül ki: 

 
 
 A B C D E F G H 

 Övezet  
jele 

Legkisebb 
Terület 
(m2) 

Elıkert 
Min. 
mérete 
(m) 

Oldalkert 
Min. mérete 
( m ) 

Hátsókert 
Min. mérete 
( m ) 

Legnagyobb  
Beépítettség 
( % ) 

Legnagyobb 
Építménymagasság 
( m ) 

Védıfásítás 
Min. 
szélessége 
( m ) 

8 Gk-4 600 5,00 6,0 m 
építmény- 
magasságig: 
6,0 m 
6,00 és 8,00 
m közötti 
építmény- 
magasság 
esetén: 
8,00 m 

6,00 ill. nem 
lehet kisebb 
az épület 
hátsókertre 
nézı 
tényleges 
építmény- 
magasság 
mértékénél 

50 8,00 3,00 
 
15 % 
zöldfelület 

   
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki az elıterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatot elfogadja: 
 
A képviselı-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
 

124/2011. (V. 31.) számú 
 

határozata 
 

helyi építési szabályzat és szabályozási terv és a település szerkezeti terv   
felülvizsgálatáról 

 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ A Sprint Diesel Kft. (4244. Újfehértó, Kossuth u. 3.) kérelmére, az Újfehértó belterület 
2003 hrsz-ú ingatlanon üzemanyagtöltı állomás létesítése céljából a helyi építési szabályzat 
és szabályozási terv és a település szerkezeti terv felülvizsgálatát határozza el. 
 
2./ felkéri a polgármestert, hogy az elıkészítési eljárás lebonyolítását követıen a vonatkozó 
elıírások szerinti szakmai javaslatot terjessze a  képviselı-testület elé. 
 

   
     Határidı: folyamatos 

           Felelıs: polgármester 
  

3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Elıterjesztés a Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Könyvtár és Mővelıdési Központ  
     megszüntetésérıl és az Újfehértói ÁMIPSZ átszervezésérıl 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma: 3-136/2011. 
     Elıadó: Puskás László alpolgármester 
 
Nagy Sándor 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága mind az 5 mellékletet 3 egyhangú igen szavazattal 
elfogadásra javasolta. Az Ügyrendi Bizottság az 1. határozati javaslatot 1 igen szavazattal, 2 
tartózkodással nem támogatta, a 2. határozati javaslatot 2 igen, 1 tartózkodással támogatta, a 
3. határozati javaslatot 1 igen, 2 tartózkodással nem támogatta, a rendeleti javaslatot 1 igen, 2 
tartózkodással nem támogatta és az 5 melléklet szerinti határozati javaslatot 1 igen, 2 
tartózkodással nem támogatta. Az elıterjesztınek van-e szóbeli kiegészítése?  
 
Puskás László 
A bizottsági üléseken kérdések merültek fel, ezért kiegészítem. A testületnek már volt egy 
határozata, amiben döntött arról, hogy az Zajti Ferenc Mővelıdési Központ és az ÁMIPSZ 
átszervezésével egy új intézményi formát- egy általános mővelıdési központot hoz létre. Az 
ÁMK egy többcélú intézmény és ezért ezt a megnevezést és a formát kell használni, hiszen a 
közoktatási feladatok mellett a mővelıdési feladatokat is el fogja látni. Ebben csak ez az 
általános mővelıdési központ forma, ami lehetséges. Ennek az átszervezési folyamatnak már 
két döntése megszületett a képviselı-testület részérıl januári ülésen. Ha visszaemlékeznek a 
létszámcsökkentések esetében a Zajti Ferenc Mővelıdési Központ intézményvezetıjének az 
álláshelye szőnt meg, közös megegyezéssel. A Fı tér 3. szám alatt lévı intézménynek a 
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bérbeadásáról is döntött a képviselı-testület. Kérem, hogy menjünk végig már akkor azon az 
úton, amit már elkezdtünk. Nem gondolom, hogy itt most amikor már a szakvéleményeket 
beszerezve a döntés meghozatalának a kapujában visszakozás történne, nem hiszem, hogy ez 
egy szerencsés dolog.  
 
Gyermánné Szabó Katalin megérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület létszáma 12 
fıre változott.  
 
Nagy Sándor 
Amikor megtörtént a pénzintézetekkel a megállapodás annak része volt, ez is, hogy bizonyos 
átszervezéseket végrehajtunk a költségtakarékosság jegyében. Akkor döntı többséggel 
támogatta a képviselı-testület ezt a történetet. Igazából én, ha végignézem az ÁMIPSZ-nak a 
különbözı testületeinek a szavazási arányát, egyedül a nevelıtestület döntését nem értem. 
Hiszen a képviselı-testület hozhatott volna más döntést és más javaslatot is, ez sokkal 
nagyobb traumát okozhatott volna, hiszen az világos volt, hogy változatlan formában nem 
maradhat az intézményi szerkezet. A másik lehetıség az lett volna, hogy szeptembertıl nem 
indult volna a Mályváskertben az általános iskolai oktatás. És természetes meghagyhattuk 
volna a mővelıdési központot. Én úgy gondolom, hogy nagyon helyesen és nagyon bölcsen 
másképp döntött a képviselı-testület. Ha elolvassák a Kormányhivatal által felkért szakértıi 
véleményét, amely véleményezi a tervezett intézkedést, akkor ez alátámasztja a képviselı-
testület korábbi helyes döntését. De ha megnézik a Megyeközgyőlés elnökének a véleményét, 
amit szintén becsatoltunk az elıterjesztéshez, azért én úgy gondolom hogy ez mindenképpen 
támogatható dolog.  
 
Leveleki József 
Én úgy emlékszem, hogy a januári 1. döntés az sem volt egyhangú, ott már volt ezzel 
kapcsolatban probléma. Az valóban úgy lehet, visszagondolva, hogy a másodiknál már 
nagyobb egyetértés volt- a bérbeadásnál. Nyilván én nem látok akkora újszerőséget ebben a 
dologban, ezért van esetleg az, hogy esetleg nem egységes a képviselı-testület.  
 
Nagy Sándor  
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki az elıterjesztéshez kapcsolódó 1. 
számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  

 
125/2011. (V. 31.) számú 

 
határozata 

 
 

Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Könyvtár és Mővelıdési Központ 
megszüntetésérıl 

 
 



 17

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
1./ a hatékonyabb és racionálisabb intézményi feladatellátás érdekében, a fenntartásában mőködı 
Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Könyvtár és Mővelıdési Központ megnevezéső 
intézményét az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95.§. (1) bekezdése 
alapján, 2011. július 10. napi hatállyal - az 1. számú melléklet szerinti okirat alapján - 
jogutódlással, beolvadás formájában megszünteti.   
 

2./ 2011. július 11. napjától a megszüntetett költségvetési szerv valamennyi közfeladatát, a 
fenntartásában  mőködı, Újfehértói Általános Mővelıdési Központ útján biztosítja.   
 

3./ A Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Könyvtár és Mővelıdési Központ részére 
engedélyezett 4 fı álláshelyet 2011. július 10. napi hatállyal véglegesen megszünteti.  
 

4./ felkéri az érintett intézmények vezetıit, hogy a megszőnı költségvetési szerv 
közalkalmazottainak jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói 
intézkedéseket  a megszüntetı okirat 9.) pontjában és a hatályos jogszabályok figyelembe 
vételével hajtsák végre. 
 

5./ a feladatok átadásához szükséges forrást a költségvetési rendelet módosításával biztosítja. 
 

6.) felkéri a polgármestert, hogy a hatályos jogszabályokban elıírt határidık betartásával 
intézkedjen az 1.) pontban megjelölt intézmény törzskönyvi nyilvántartásból való 
kivezetésérıl. 
 

7.) felkéri az érintett költségvetési szervek vezetıit és a jegyzıt, a feladat átadás-átvételéhez  a 
megszőnı intézmény vagyontárgyairól vagyonleltár készítésére és a vagyonátadás 
lebonyolítására. 
 

8.) felkéri a megszőnı intézmény vezetıjét, hogy a költségvetési szerv megszüntetésének 
napjával – az aláírási és bélyegzı használati jog megszőnésére tekintettel - az intézmény 
hivatalos bélyegzıjét a megszüntetı szervnek adja le, és az  intézmény megszőnésérıl 
értesítse a mőködési engedélyt kiadó szervet. 
 

Felelıs: polgármester, intézményvezetık, jegyzı 
  Határid ı: folyamatos, 2011. július 10. 

 
 
 

Melléklet a 125/2011. (V. 31.) számú határozathoz 
 

MEGSZÜNTETİ OKIRAT  
 

A Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Könyvtár és Mővelıdési Központ 
megszüntetésérıl 

 
Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testülete a fenntartásában mőködı Zajti Ferenc 
Helytörténeti Győjtemény, Könyvtár és Mővelıdési Központ megnevezéső intézményét az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95.§. (1) bekezdése alapján, 2011. július 
10. napi hatállyal jogutódlással, beolvadás formájában megszünteti. 
 
1./ A megszőnı költségvetési szerv 
 
Neve: Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Könyvtár és Mővelıdési Központ 
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Székhelye: 4244. Újfehértó, Egészségház u. 2. 
 
Telephelye: 4244. Újfehértó, Bartók Béla u. 7. 
 
Alapításának ideje, jellege: 2007. február 01., jogutódlással 
 
Létrehozásáról rendelkezı határozat száma:   
Újfehértó Város Önkormányzata Képviselı-testületének   10/2007. (I. 25.) számú határozata 
 
Jogelıdjei: 
                  Név   Alapító neve, székhelye      Alapítás éve 
 
Városi Múzeum Újfehértó  Újfehértó Város Önkormányzat   1995 

Képviselı-testülete   
     Székhelye: 4244. Újfehértó, Egészségház u. 2. 
Újfehértó Városi Könyvtár és  
Mővelıdési Központ   Újfehértó Város Önkormányzat  1991 
     Képviselı-testülete  

Székhelye: 4244. Újfehértó, Fıtér 3. 
 
Alapító, fenntartó, irányító, felügyeleti, megszüntetı szerve neve és címe:  
Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
4244 Újfehértó, Szent István u.10. 
 
Mőködési területe: Újfehértó Város közigazgatási területe 
 
Jogállása:   önálló jogi személy 
 
Gazdálkodási besorolása: Önállóan mőködı költségvetési szerv 
 
Gazdálkodási jogköre:  
Önállóan mőködı, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából 
részjogkörrel rendelkezı költségvetési szerv, az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a 
Polgármesteri Hivatal látta el. 
 
Szakágazat szerinti besorolása: 910100   Könyvtári, levéltári tevékenység 
 
Közfeladata: 
A kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közmővelıdésrıl szóló  1997. évi CXL. tv. szerinti muzeális, nyilvános könyvtári  és 
közmővelıdési tevékenység ellátása.  
 
Alaptevékenysége:  
900400 Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910110 Nemzeti könyvtári feladatok 
91012 Könyvtári tevékenység 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910201 Múzeumi győjteményi tevékenység 
910204 Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység 
910501 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 
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910502 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidıs szolgáltatás 
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
 

Vállalkozási tevékenysége: nincs. 

Vezetıjének kinevezési rendje: 
Az intézmény vezetıjét a vonatkozó jogszabályok alapján elıírt nyilvános pályázati eljárással 
Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testülete nevezi ki 5 év idıtartamra. 
 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
Közalkalmazotti jogviszony 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka 
Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény valamint egyéb vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései alapján. 
 
Képviseletére jogosult:  intézményvezetı 
 
2. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 95.§. (1) bekezdése alapján, a közfeladat más módon, illetve más 
szervezetben hatékonyabban ellátható. 
 
3. A megszüntetett költségvetési szerv által ellátott közfeladat jövıbeni ellátása: a 
megszüntetett költségvetési szerv valamennyi közfeladatát a beolvadást követıen, 
jogutódként 2011. július 11. napjától az Újfehértói Általános Mővelıdési Központ látja el.  
 
4. A megszüntetett költségvetési szerv jogszerő kötelezettségvállalásának utolsó napja: 2011. 
július 10. azzal, hogy 2011. május 31. napját követıen csak a megszüntetés napjáig terjedı 
idıszakra, a mőködıképesség fenntartásához nélkülözhetetlen kötelezettségek vállalására 
kerülhet sor. 
 
5. Rendelkezés jogokról és kötelezettségekrıl: a megszüntetett költségvetési szervvel 
összefüggı jogosultságok és kötelezettségek  2011. július 11. napjától az Újfehértói Általános 
Mővelıdési Központot illetik meg, illetve kötelezik. 
 
6. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: a vagyon feletti jogok és kötelezettségek 
tekintetében 2011. július 11. napjától a költségvetési szerv jogutódja az Újfehértói Általános 
Mővelıdési Központ. 
 
7. A megszüntetett intézmény használatában levı önkormányzati tulajdonban lévı vagyon 
- a./ Újfehértó, belterület, 2001/1. hrsz. alatt található,  1620 m2 területő, 4244. Újfehértó, 
Egészségház u. 2. szám alatt található, kizárólagos önkormányzati tulajdonban levı ingatlan 
leltár szerint átadott része, 
b./ Újfehértó, belterület, 218/2 hrsz. alatt található 4936  m2 területő, 4244.  Újfehértó, Bartók 
Béla u. 7. szám alatti, kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévı ingatlan leltár szerint 
átadott része- 
2011. július 11. napjától a jogutód Újfehértói Általános Mővelıdési Központ használatába 
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kerül. 
 
8. A megszüntetett költségvetési szerv ingó vagyona 2011. július 11. napjától - az érték 
szerinti és a mennyiségi nyilvántartások alapján - a jogutód Újfehértói Általános Mővelıdési 
Központhoz kerül. 
 
9. A megszüntetett költségvetési szerv közalkalmazottainak közalkalmazotti jogviszonya a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25.§. (2) bekezdés b) pontja 
alapján a jogutód Újfehértói Általános Mővelıdési Központhoz történı áthelyezéssel szőnik 
meg. 
 
10. A költségvetési szervet megszüntetı okirat száma: Újfehértó Város Képviselı-
testületének 125/2011. (V. 31.) számú határozata. 
 
11. Rendelkezés: Az Újfehértói Általános Mővelıdési Központ a Zajti Ferenc Helytörténeti 
Győjtemény, Könyvtár és Mővelıdési Központ általános jogutódja, amely ellátja a megszőnt 
szerv valamennyi közfeladatát, gyakorolja jogelıdje jogait és teljesíti kötelezettségeit, 
ideértve a Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Könyvtár és Mővelıdési Központ vagyoni 
jogait és elıirányzatait is. A megszőnt költségvetési szerv valamennyi elismert vagy nem 
vitatott pénz- vagy pénzben kifejezett tartozása tekintetétben az Újfehértói Általános 
Mővelıdési Központ válik kötelezetté. 
 
Újfehértó, 2011.  július 10. 
 
Nagy Sándor        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyzı 
 
 
Nagy Sándor  
Ki az, aki az elıterjesztéshez kapcsolódó 2. számú melléklet szerinti határozati javaslatot 
elfogadja?  
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
 

126/2011. (V. 31.) számú 
 

határozata 
 

intézményvezetıi feladatok ellátásáról szóló megbízásról 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ a Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, Könyvtár és Mővelıdési Központ 
 
 intézményvezetıi feladatainak ellátásával  



 21

 
P a p p n é  S á r m á n y  A n t ó n i á t  

 
 az intézmény alkalmazottját bízza meg, 2011. július 01-tıl 2011. július 10-ig terjedı 
idıtartamra. 
 
2./ Pappné Sármány Antónia illetményét - havi bruttó 136 000.-Ft -, magasabb vezetıi 
pótléka: havi  40.000.-Ft.-, összesen: - havi bruttó 176 000.- forint alapján rendeli 
megállapítani. 
 
3./ megbízza a polgármestert a megbízással kapcsolatos munkáltatói feladatok ellátásával. 
 
         Határidı: azonnal 
       Felelıs: polgármester 
 
Nagy Sándor  
Ki az, aki az elıterjesztéshez kapcsolódó 3. számú melléklet szerinti határozati javaslatot 
elfogadja?  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
 

127/2011. (V. 31.) számú 
 

határozata 

az Újfehértói Általános, Mővészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és 
Szakiskola átszervezésével kapcsolatos döntésekrıl 

 
A KÉPVISEL İ TESTÜLET 
 
1./ 125/2011.(V. 31.) számú határozatával a hatékonyabb és racionálisabb intézményi 
feladatellátás érdekében, a fenntartásában mőködı Zajti Ferenc Helytörténeti Győjtemény, 
Könyvtár és Mővelıdési Központ megnevezéső intézményét az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 95.§. (1) bekezdése alapján, 2011. július 10. napi hatállyal 
jogutódlással, beolvadás formájában megszüntette.   2011. július 11. napjától a megszüntetett 
költségvetési szerv valamennyi közfeladatát, az önkormányzat fenntartásában mőködı, 
Újfehértói Általános Mővelıdési Központ biztosítja.   
 
2./ Az 1./ pontban foglaltakra tekintettel, a 88/2009.(III.26.) számú határozattal elfogadott 
Újfehértói Általános, Mővészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola alapító 
okiratát  2011. július 11. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
 
2.1/ Az alapító okirat 1./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Az intézmény neve (hivatalos név): 



 22

Újfehértói Általános Mővelıdési Központ 
 
2.2./ Az alapító okirat 2./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
2./ Rövid név:  Újfehértói ÁMK  
 
2.3./ Az alapító okirat 8./  pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
8./ Az intézmény telephelyei: 
4244 Újfehértó, Kodály Zoltán u. 1.   
4244 Újfehértó, Kökény u. 22.  
4244 Újfehértó, Debreceni u. 204.  
4244. Újfehértó, Széchenyi u. 3.  
4244. Újfehértó, Egészségház u. 2.  
4244. Újfehértó, Bartók Béla u. 7.  
4244. Újfehértó, Petıfi u. 37. 
4244. Újfehértó, Fı tér 3. 
 
2.4./ Az alapító okirat 9./  pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
9. 1./ Az intézmény típusa: többcélú közös igazgatású intézmény, általános mővelıdési 
központ 
 
9.2./ Intézményegységek: 
Újfehértói Általános, Mővészeti Iskola,  Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola 
Általános Iskola  
Alapfokú mővészetoktatási intézmény 
Pedagógiai szakszolgálat 
Szakiskola  
 Tagintézmények: 

a) Erkel Ferenc Általános Iskolai Tagintézmény (4244. Újfehértó, Kodály Z. u. 1.) 
aa) Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tagozata 

b) Vasvári Pál Általános Iskolai Tagintézmény (4244. Újfehértó, Kökény u. 22.) 
c) Mályváskerti Általános Iskolai Tagintézmény (4244. Újfehértó, Debreceni u. 204.) 
 

Városi Könyvtár, M ővelıdési Központ és Helytörténeti Győjtemény 
Könyvtár 
Mővelıdési Központ 
Helytörténeti Győjtemény 
 
2.5./ Az alapító okirat 10./ pontja hatályát veszti. 
 
2.6./ Az alapító okirat 11./  pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
11./ Az intézmény mőködési területe: 
Újfehértó város közigazgatási területe és vonzáskörzete  
Pedagógiai szakszolgálat: Újfehértó város és Érpatak Község közigazgatási területe 
 
2.7./ Az alapító okirat 13./  pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
13./ Alaptevékenység: 
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Újfehértói Általános, Mővészeti Iskola,  Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola: 

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

 
8520 Alapfokú oktatás: 
85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton: 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam)  

852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 
oktatása (1.-4. évfolyam) A szakértıi véleménnyel rendelkezı  a közoktatásról szóló törvény 
121. § (1) bekezdésének 29.  pontja alapján:  

- A szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a sajátos nevelési igényő 
tanulók nappali rendszerő általános iskolai integrált oktatása nevelése, fejlesztése részben, 
vagy egészben egészséges társaikkal együtt. 

Valamennyi sajátos nevelési igényő tanuló esetén: 

- A szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 

a )  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista , több fogyatékosság esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus 
okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók integrált nevelése, 
oktatása. 

b) a megismerı funkciók vagy viselkedés fejlıdésének organikus okra nem visszavezethetı 
tartós és súlyos rendellenességgel küzdı integrált nevelése, oktatása, 

- a nevelési tanácsadó intézet által készített szakvéleménnyel rendelkezı beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdı tanuló, nevelése, oktatása. Beilleszkedési, tanulási 
(diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuláris) magatartási nehézségekkel küzdı gyermekek 
fejlesztése, oktatása fejlesztı pedagógus segítségével. 

 
85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felsı tagozaton: 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) 
 
852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 
oktatása (5.-8. évfolyam) A szakértıi véleménnyel rendelkezı a közoktatásról szóló törvény 
121. § (1) bekezdésének 29. pontja alapján: 

- A szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a sajátos nevelési igényő 
tanulók nappali rendszerő általános iskolai integrált oktatása nevelése, fejlesztése részben, 
vagy egészben egészséges társaikkal együtt. 

Valamennyi sajátos nevelési igényő tanuló esetén: 

- A szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 

a )  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista , több fogyatékosság esetén 
halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének organikus 
okra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók integrált nevelése, 
oktatása. 

b) a megismerı funkciók vagy viselkedés fejlıdésének organikus okra nem visszavezethetı 
tartós és súlyos rendellenességgel küzdı integrált nevelése, oktatása, 
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- a nevelési tanácsadó intézet által készített szakvéleménnyel rendelkezı beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdı tanuló, nevelése, oktatása. Beilleszkedési, tanulási 
(diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuláris) magatartási nehézségekkel küzdı gyermekek 
fejlesztése, oktatása fejlesztı pedagógus segítségével. 

 
85203 Alapfokú mővészetoktatás: 
 852031 Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban 

852032 Alapfokú mővészetoktatás képzı- és iparmővészeti, táncmővészeti, szín- és 
bábmővészeti ágban 

 
8531 Általános középfokú oktatás: 
85313 Szakiskolai oktatás (9.-10. évfolyam): 

853131 Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9.-10. évfolyam) 
853132 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása (9.-10. 
évfolyam)  
853134 Nappali rendszerő szakiskolai felzárkóztató oktatás (9.-10. évfolyam) 

 
8532 Szakmai középfokú oktatás: 

85321 Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti képzés: 
853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai elméleti 
oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853212 Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali 
rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 

 
85322 Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati képzés: 

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai gyakorlati 
oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853222 Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali 
rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 

  
Középfokú nevelés-oktatás keretében indítható szakképesítések: 

31 623 01 erdészeti szakmunkás 
31 622 01 kertész 
33 621 02 gazda      
33 811 03 szakács 
31 812 01 panziós falusi vendéglátó 

 
8559. M.n.s. egyéb oktatás: 
85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés: 
  855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
  855912 Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése 
  855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915 Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
  855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 

855918 Sajátos nevelési igényő középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai 
nevelése 

 
8560 Oktatást kiegészítı tevékenység: 
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85601 Pedagógiai szakszolgáltatások:   
 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

856012 Korai fejlesztés, gondozás 
856013 Fejlesztı felkészítés 

 85602 Pedagógiai szakmai szolgáltatások: 
 856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások  
 85609 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység: 
 856099 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység 
 
91012 Könyvtári tevékenység: 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 

9312 Sporttevékenység és támogatása: 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élık iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
 
Városi Könyvtár, M ővelıdési Központ és Helytörténeti Győjtemény: 
 
900400 Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910110 Nemzeti könyvtári feladatok 
91012 Könyvtári tevékenység: 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 

910201 Múzeumi győjteményi tevékenység 
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910204 Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység 
910501 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 
910502 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidıs szolgáltatás 
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
 
Az intézmény közfeladatai:  
 
Újfehértói Általános, Mővészeti Iskola,  Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola: 
 

a) általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás, ezen belül további speciális és 
tevékenység-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés, képesség-
kibontakoztató és integrációs felkészítés (IPR) 

b) Iskolaotthonos oktatás. 
c) sajátos neveléső tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása, 
d) A megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos illetve tartós és súlyos 

rendellenességével küzdı tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, 
oktatása. 
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e) alapfokú mővészet-oktatás, 
f) napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás, 
g) közmővelıdési könyvtár tevékenység, 
h) diáksport, 
i) pedagógiai szakszolgáltatások (gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és 

gondozás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, nevelési tanácsadás, 
gyógytestnevelés, logopédiai szolgáltatás) 

j) Középfokú nevelés-oktatás  
 - általános mőveltséget megalapozó nevelés –oktatás  
 - pályaorientáció, szakmai elıkészítı, szakmai alapozó oktatás 
 - elıkészítı a szakképzésbe való bekapcsolódásra 
 - szakmai vizsgára való felkészítés 

k) Szakmai elméleti oktatás 
l) Szakmai gyakorlati oktatás 
m) Tehetséggondozás, hátrányos helyzető, halmozottan hátrányos helyzető tanulók 

nevelése oktatása 
 

Városi Könyvtár, M ővelıdési Központ és Helytörténeti Győjtemény: 
A kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közmővelıdésrıl szóló  1997. évi CXL. tv. szerinti muzeális, nyilvános könyvtári  és 
közmővelıdési tevékenység ellátása.  

 
2.8./ Az alapító okirat 18.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(18./ Feladatellátást szolgáló vagyon:)  
18.1./ 4244 Újfehértó, Debreceni u. 10. (Újfehértó, belterület 113/2. hrsz.)  
4244 Újfehértó, Kodály Zoltán u. 1. (Újfehértó, belterület 194. , 193 hrsz.) 
4244 Újfehértó, Kökény u. 22. (Újfehértó, belterület 823, 831/2, 831/3, 831/4. hrsz.) 
4244 Újfehértó, Debreceni u. 204. (Újfehértó, belterület 4487. hrsz.) 
4244. Újfehértó, Egészségház u. 2. (Újfehértó, belterület, 2001/1. hrsz.) alatt található,  1620 
m2 területő ingatlan leltár szerint átadott része, 
4244.  Újfehértó, Bartók Béla u. 7. (Újfehértó, belterület, 218/2 hrsz.) alatt található 4936  m2 
területő ingatlan leltár szerint átadott része. 
4244. Újfehértó, Petıfi u. 37. (Újfehértó, belterület, 269 hrsz.) alatt található  1797 m2 
területő, ingatlan leltár szerint átadott része. 
 
2.9./ Az alapító okirat 22./  pontja kiegészül az alábbi szövegrésszel: 
 
(22./ Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:)  
 
Az intézmény foglalkoztatottjaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény, a Magyar Köztársaság 
Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. törvény valamint egyéb vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
3. / az alapító okirat e határozat 2./ pontjával nem módosított egyéb pontjait változatlan 
tartalommal hatályban tartja. 
 
4./ a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az 1. számú melléklet 
szerint jóváhagyja, és  felkéri a polgármestert, hogy  a jogszabályban meghatározott 
határidıben továbbítsa a MÁK részére, a törzskönyvi nyilvántartásba történı bejegyzés 



 27

végett. 
 
5./ Az 1./ pontban megjelölt feladatbıvülésre tekintettel, az Újfehértói Általános Mővelıdési 
Központ költségvetési szervnél 2011. július 11.  napjától 4 fı létszámbıvítést engedélyez. 
 
6./ az átszervezéshez szükséges forrást a költségvetési rendelet módosításával biztosítja, 
amelynek elıterjesztésére felkéri a polgármestert. 
 
7./ felkéri az intézményvezetıt az Újfehértói Általános Mővelıdési Központ 
alapdokumentumainak elıkészítésére és jóváhagyás végett a fenntartó elé történı 
elıterjesztésére. 

Határidı: folyamatos, 2011. július 11. 
      Dokumentum felülvizsgálat. 2011. július 31. 
Felelıs: jegyzı, polgármester, intézményvezetı 

 
 

Melléklet a 127/2011. (V. 31.) számú határozathoz 
 

Újfehértói Általános Mővelıdési Központ 
 

- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – 
-  

ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
11./ Az intézmény neve (hivatalos név): 

Újfehértói Általános Mővelıdési Központ 
 
22./ Rövid név:  Újfehértói ÁMK  
 
3./ Az intézmény létrehozásáról rendelkezı határozat: Újfehértó Város Képviselı-
testületének 88/2009. (III.26) számú határozata 
 
4.1/ Az intézmény alapításának ideje: 2004. július 01. 
 
34.2/ Az intézmény jogelıdjei: 
           Név, székhely                  Alapító neve  Alapítás éve 
1./ Erkel Ferenc Általános Iskola   Újfehértó Város Önkormányzata       1983. 
     4244. Újfehértó, Kodály Z. u. 1.    
2./ Széchenyi István Általános Iskola  Újfehértó Város Önkormányzata      1983.      
     4244. Újfehértó, Széchenyi u. 3.   
3./ Vasvári Pál Általános Iskola  Újfehértó Város Önkormányzata      1979. 
      4244. Újfehértó, Kökény u. 22.   
4./ Mályváskerti Általános Iskola  Újfehértó Város Önkormányzata      1983. 
     4244. Újfehértó, Debreceni u. 204.   
5./ Zeneiskola és Alapfokú Mővészeti Iskola    Újfehértó Város Önkormányzata      1983. 
     4244. Újfehértó, Százados u. 21.   
 

                                                           
1 Módosította: Újfehértó Város Képviselı-testületének 127/2011. (..) számú határozata 
2 Módosította: Újfehértó Város Képviselı-testületének …/2011. (..) számú határozata 
3 Kiegészítette: Újfehértó Város Képviselı-testületének 234/2009. (IX.22.) számú határozata 
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5./ Az alapító, illetve a fenntartó neve és címe:  Újfehértó Város Önkormányzat 
Képviselı-testülete 
4244 Újfehértó, Szent István u.10. 

 
6./ Irányító, felügyeleti szerv neve, székhelye:  Újfehértó Város Önkormányzat 

Képviselı-testülete 
4244 Újfehértó, Szent István u.10. 
 

7./ Az intézmény székhelye: 4244 Újfehértó, Debreceni u. 10. 
 
48./ Az intézmény telephelyei: 
4244 Újfehértó, Kodály Zoltán u. 1.   
4244 Újfehértó, Kökény u. 22.  
4244 Újfehértó, Debreceni u. 204.  
4244. Újfehértó, Széchenyi u. 3.  
4244. Újfehértó, Egészségház u. 2.  
4244. Újfehértó, Bartók Béla u. 7.  
4244. Újfehértó, Petıfi u. 37. 
4244. Újfehértó, Fı tér 3. 
 
59. 1./ Az intézmény típusa: többcélú közös igazgatású intézmény, általános mővelıdési 
központ 
 
9.2./ Intézményegységek: 
Újfehértói Általános, Mővészeti Iskola,  Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola 
Általános Iskola  
Alapfokú mővészetoktatási intézmény 
Pedagógiai szakszolgálat 
Szakiskola  
 Tagintézmények: 

a) Erkel Ferenc Általános Iskolai Tagintézmény (4244. Újfehértó, Kodály Z. u. 1.) 
aa) Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tagozata 

b) Vasvári Pál Általános Iskolai Tagintézmény (4244. Újfehértó, Kökény u. 22.) 
c) Mályváskerti Általános Iskolai Tagintézmény (4244. Újfehértó, Debreceni u. 204.) 
 

Városi Könyvtár, M ővelıdési Központ és Helytörténeti Győjtemény 
Könyvtár 
Mővelıdési Központ 
Helytörténeti Győjtemény 
 
610./  
 
711./ Az intézmény mőködési területe: 
Újfehértó város közigazgatási területe és vonzáskörzete  
Pedagógiai szakszolgálat: Újfehértó város és Érpatak Község közigazgatási területe 
 

                                                           
4 Módosította: Újfehértó Város Képviselı-testületének …/2011. (…) számú határozata 
5 Módosította: Újfehértó Város Képviselı-testületének …/2011. (..) számú határozata 
6 Hatályon kívül helyezte: Újfehértó Város Képviselı-testületének …/2011. (…) számú határozata 
7 Módosította: Újfehértó Város Képviselı-testületének …/2011. (…) számú határozata 
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12./ Az intézmény szakágazat szerinti besorolása:  
852010  Alapfokú oktatás (alapfokú mővészetoktatás kivételével) 
852020 Alapfokú mővészetoktatás  
 
813./ Alaptevékenység: 
 
Újfehértói Általános, Mővészeti Iskola,  Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola: 

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

 
8520 Alapfokú oktatás: 
         85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton: 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam) 

852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 
oktatása (1.-4. évfolyam) A szakértıi véleménnyel rendelkezı  a közoktatásról szóló 
törvény 121. § (1) bekezdésének 29.  pontja alapján:  

- A szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a sajátos 
nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai integrált oktatása 
nevelése,fejlesztése részben, vagy egészben egészséges társaikkal együtt. 

Valamennyi sajátos nevelési igényő tanuló esetén: 

- A szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 

a )  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista , több fogyatékosság 
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés 
fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos 
rendellenességével küzdı tanulók integrált nevelése, oktatása. 

b) a megismerı funkciók vagy viselkedés fejlıdésének organikus okra nem 
visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességgel küzdı intagrált nevelése, 
oktatása, 

- a nevelési tanácsadó intézet által készített szakvéleménnyel rendelkezı 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı tanuló, nevelése, 
oktatása. Beilleszkedési, tanulási (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuláris) 
magatartási nehézségekkel küzdı gyermekek fejlesztése, oktatása fejlesztı 
pedagógus segítségével. 

 
 85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felsı tagozaton: 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5.-8. 
évfolyam) 

 
852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő 
nevelése, oktatása (5.-8. évfolyam) A szakértıi véleménnyel rendelkezı a 
közoktatásról szóló törvény 121. § (1) bekezdésének 29. pontja alapján:  

- A szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a sajátos 
nevelési igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai integrált oktatása 
nevelése, fejlesztése részben, vagy egészben egészséges társaikkal együtt. 

                                                           
8 Módosította: Újfehértó Város Képviselı-testületének …/2011. (...) számú határozata. 
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Valamennyi sajátos nevelési igényő tanuló esetén: 

- A szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 

a )  testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista , több fogyatékosság 
esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a viselkedés 
fejlıdésének organikus okra visszavezethetı tartós és súlyos 
rendellenességével küzdı tanulók integrált nevelése, oktatása. 

b) a megismerı funkciók vagy viselkedés fejlıdésének organikus okra nem 
visszavezethetı tartós és súlyos rendellenességgel küzdı intagrált nevelése, 
oktatása, 

- a nevelési tanácsadó intézet által készített szakvéleménnyel rendelkezı 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı tanuló, nevelése, 
oktatása. Beilleszkedési, tanulási (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuláris) 
magatartási nehézségekkel küzdı gyermekek fejlesztése, oktatása fejlesztı 
pedagógus segítségével. 
 

 85203 Alapfokú mővészetoktatás: 
  852031 Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ágban 

852032 Alapfokú mővészetoktatás képzı- és iparmővészeti, táncmővészeti, 
szín- és bábmővészeti ágban 

 
8531 Általános középfokú oktatás: 
 85313 Szakiskolai oktatás (9.-10. évfolyam): 
  853131 Nappali rendszerő szakiskolai oktatás (9.-10. évfolyam) 

853132 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő szakiskolai oktatása 
(9.-10. évfolyam)  
853134 Nappali rendszerő szakiskolai felzárkóztató oktatás (9.-10. évfolyam) 
 

8532 Szakmai középfokú oktatás: 
 85321 Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai elméleti képzés: 

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai 
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853212 Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı 
nappali rendszerő szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 

 
85322 Szakképesítés megszerzésére felkészítı szakmai gyakorlati képzés: 

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítı nappali rendszerő szakmai 
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853222 Sajátos nevelési igényő tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítı 
nappali rendszerő szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 

  
Középfokú nevelés-oktatás keretében indítható szakképesítések: 
31 623 01 erdészeti szakmunkás 
31 622 01 kertész 
33 621 02 gazda      
33 811 03 szakács 
31 812 01 panziós falusi vendéglátó 

 
8559. M.n.s. egyéb oktatás: 
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 85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés: 
  855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
  855912 Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni nevelése 
  855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915 Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
  855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 

855918 Sajátos nevelési igényő középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai 
nevelése 

 
8560 Oktatást kiegészítı tevékenység: 

85601 Pedagógiai szakszolgáltatások:   
  856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

856012 Korai fejlesztés, gondozás 
856013 Fejlesztı felkészítés 

 85602 Pedagógiai szakmai szolgáltatások: 
  856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások  
 85609 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység: 
  856099 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység 
 
91012 Könyvtári tevékenység: 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 

9312 Sporttevékenység és támogatása: 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élık iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
 
Városi Könyvtár, M ővelıdési Központ és Helytörténeti Győjtemény: 
 
900400 Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910110 Nemzeti könyvtári feladatok 
91012 Könyvtári tevékenység: 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 

910201 Múzeumi győjteményi tevékenység 
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910204 Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység 
910501 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 
910502 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidıs szolgáltatás 
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
949900 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
 
Az intézmény közfeladatai:  
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Újfehértói Általános, Mővészeti Iskola,  Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola: 
 

n) általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás, ezen belül további speciális és 
tevékenység-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés, képesség-
kibontakoztató és integrációs felkészítés (IPR) 

o) Iskolaotthonos oktatás. 
p) sajátos neveléső tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, oktatása, 
q) A megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos illetve tartós és súlyos 

rendellenességével küzdı tanulók nappali rendszerő általános iskolai nevelése, 
oktatása. 

r) alapfokú mővészet-oktatás, 
s) napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás, 
t) közmővelıdési könyvtár tevékenység, 
u) diáksport, 
v) pedagógiai szakszolgáltatások (gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és 

gondozás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, nevelési tanácsadás, 
gyógytestnevelés, logopédiai szolgáltatás) 

w) Középfokú nevelés-oktatás  
 - általános mőveltséget megalapozó nevelés –oktatás  
 - pályaorientáció, szakmai elıkészítı, szakmai alapozó oktatás 
 - elıkészítı a szakképzésbe való bekapcsolódásra 
 - szakmai vizsgára való felkészítés 

x) Szakmai elméleti oktatás 
y) Szakmai gyakorlati oktatás 
z) Tehetséggondozás, hátrányos helyzető, halmozottan hátrányos helyzető tanulók 

nevelése oktatása 
 

Városi Könyvtár, M ővelıdési Központ és Helytörténeti Győjtemény: 
A kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló  1997. évi CXL. tv. szerinti muzeális, nyilvános 
könyvtári  és közmővelıdési tevékenység ellátása.  
 

14. Évfolyamok száma:  
-    Általános iskola:  8 évfolyam 
-    Alapfokú mővészeti oktatás: 12 évfolyam 

      -   Szakiskola:   
- Erdészeti szakmunkás, kertész, gazda, panziós falusi vendéglátó szakképzés 
esetén: - 4 évfolyam (9-12.)   
Szakács szakképzés esetén: -  5 évfolyam (9-13.) 

 
15. Az intézménybe felvehetı maximális gyermek illetve tanuló létszám: 

- általános iskola ( 8 évfolyam) 
- 1-4 évfolyam: 26 fı/osztály – 30 osztály (össz.: 780 fı) 
- 5-8 évfolyam: 30 fı/osztály – 34 osztály (össz.: 1020 fı) 

 
- alapfokú mővészeti oktatás: (12 évfolyam) 
- zenemővészeti ág: 

- hegedő tanszak                                         22  fı 
- zongora tanszak                                         100 fı 
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- trombita tanszak                                        11 fı 
- fuvola tanszak                                           22 fı 
- furulya tanszak                                          22 fı 
- klarinét tanszak            11 fı 
- gitár tanszak                                              22 fı 
- ütı tanszak             11 fı 
- gordonka tanszak                                     11 fı 
- tuba tanszak     11 fı 
- zeneelmélet tanszak                                   280 fı 
   Csoportok száma      20 

- táncmővészeti ág: 
- néptánc tanszak                                         120 fı 
   Csoportok száma        6 
- modern-kortárs tanszak                             120 fı 
   Csoportok száma       6 
- társas tánc                                                  40 fı 
   Csoportok száma       2 

- képzı- és iparmővészeti ág: 
- kézmőves tanszak                                     220 fı 
   Csoportok száma      11 

- színmővészeti - bábmővészeti ág: 
- színjáték tanszak                                       240 fı 

Csoportok száma      12  
- bábjáték tanszak                                        60 fı 
   Csoportok száma       3 

 
Szakiskola:  

Erdészeti szakmunkás, kertész, gazda, panziós falusi vendéglátó szakképesítés esetén: 
-  elméleti  képzés:  max. 35 fı/osztály – 16 osztály: összesen: 560 fı 
 - gyakorlati képzés: max.:12 fı/csoport- 48 csoport: összesen: 560 fı 

Szakács szakképzés esetén:  
- elméleti képzés:  max. 35 fı/osztály – 5 osztály: összesen: 175 fı 
- gyakorlati képzés: max. 12 fı /csoport – 15 csoport összesen: 175 fı 

 
16./ Tagozat:  - 
 
17./ Az intézmény gazdálkodási besorolása: 
Önállóan mőködı, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából 
részjogkörrel rendelkezı költségvetési szerv, 
- az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el, 
- a Polgármesteri Hivatal (Újfehértó) és az intézmény közötti munkamegosztás és 
felelısségvállalás rendjét külön megállapodás rögzíti. 
 
18./ Feladatellátást szolgáló vagyon:  
918.1./ 4244 Újfehértó, Debreceni u. 10. (Újfehértó, belterület 113/2. hrsz.)  
4244 Újfehértó, Kodály Zoltán u. 1. (Újfehértó, belterület 194. 193 hrsz ) 
4244 Újfehértó, Kökény u. 22. (Újfehértó, belterület 823, 831/2, 831/3, 831/4. hrsz.) 
4244 Újfehértó, Debreceni u. 204. (Újfehértó, belterület 4487. hrsz.) 
4244. Újfehértó, Egészségház u. 2. (Újfehértó, belterület, 2001/1. hrsz.) alatt található,  1620 
                                                           
9 Módosította: Újfehértó Város Képviselı-testületének …/2011. (…) számú határozata. 
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m2 területő ingatlan leltár szerint átadott része, 
4244.  Újfehértó, Bartók Béla u. 7. (Újfehértó, belterület, 218/2 hrsz.) alatt található 4936  m2 
területő ingatlan leltár szerint átadott része. 
4244. Újfehértó, Petıfi u. 37. (Újfehértó, belterület, 269 hrsz.) alatt található  1797 m2 
területő, ingatlan leltár szerint átadott része. 
 
18.2./ Leltár szerinti ingó vagyon: érték szerinti és mennyiségi nyilvántartások alapján. 
 
19. / Vagyon feletti rendelkezési jog: 

Újfehértó Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. 

 
20./ Az ellátható vállalkozási tevékenység köre: 
 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
21./ Az intézmény vezetıjének kinevezési rendje: 
 Nyilvános pályázat alapján Újfehértó Város Önkormányzatának képviselı-testülete  

határozott idıre –5 évre– bízza meg a vezetıi feladatok ellátásával. 
 
22./ Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:  

Közalkalmazotti jogviszony 
Óraadó tanár: megbízási jogviszony 
 

10Az intézmény foglalkoztatottjaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. Törvény, a Magyar Köztársaság 
Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. törvény valamint egyéb vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Záradék: az Újfehértói Általános, Mővészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola 
alapító okiratát Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 88/2009. (III.26.) 
számú határozatával 2009. július 01.  napi hatállyal hagyta jóvá. Az alapító okirat hatályba 
lépésével egyidejőleg Újfehértó Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2007. (I.25.) 
számú valamint a 117/2008. (V.23.) számú határozata hatályát veszti 
 
Újfehértó, 2009. március 26. 
 
Tóth András s.k.             dr. Mátyás B. Szabolcs s.k. 
polgármester         jegyzı 

 
Jelen Alapító Okirat Újfehértó Város Képviselı-testülete 88/2009.(III.26). számú 
határozatával elfogadott alapító okirat, - és a 234/2009. (IX.22.) számú, a 60/2010. (IV.06.) 
számú a 92/2010. (VI.09.) számú valamint a …/2011. (…) számú határozatban 
megfogalmazott módosításokkal egységes szerkezetbe fogalt - szövegét tartalmazza. 
 
Újfehértó, 2011. ….. 
Nagy Sándor          dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyzı 
                                                           
10 Kiegészítette: Újfehértó Város Képviselı-testületének …/2011. (..) számú határozata 
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Nagy Sándor  
Ki az, aki az elıterjesztéshez kapcsolódó 4. számú melléklet szerinti rendeleti javaslatot 
elfogadja?  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal,  ellenszavazattal nélkül, 3 tartózkodással elfogadta és 
az alábbi rendeletet alkotta meg 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

16/2011. (VI. 01.) 
 

önkormányzati rendelete 
 
 

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

 
 

 
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselı-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 következıket rendeli el:  

 
 

1. §.  
 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. 
(II.05.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 
 

3. §.  
 

Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 
Nagy Sándor                 dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester                   jegyzı 
 
 
A rendeletet kihirdettem: 
 
Ú j f e h é r t ó n, 2011. június 1-jén. 
 
     
         Dr. Mátyás B. Szabolcs  
          j e g y z ı 
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                                          Melléklet a 16/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelethez 

                                                                
5. számú melléklet                        

 
 
 

K I M U T A T Á S 

Az önkormányzat 2011. évi nyitó és engedélyezett létszámáról 
 
 
 

 A B C D E F G 
 

1 
Intézmény  
megnevezése 

2011.évi 
nyitó 

létszám 

01.31-i 
változás 

+/- 

03.31-i 
változás 

+/- 

07.10-i 
változás 

+/- 

07.11.i 
változás 

+/- 

Változást 
Követı 
létszám 

2 
 

„Játékvár” 
Bölcsıde 

9     9 

3 
 

Lengyel Laura 
Óvoda 

45     45 

 
4 
 

Újfehértó-i 
Általános 
Mővelıdési  
Központ 

 
107 

 
 

  
 

 
+4 

 
111 

5 
 

Zajti Ferenc 
Kulturális 
Központ 

5  -1 -4  0 

6 Eü. ellátás 
egyéb feladatai 

2     2 

7 
 

Polgármesteri 
Hivatal 

107 -30    77 

8 Létszám 
mindösszesen 

275 - 30 - 1 -4 +4 244 

 
Nagy Sándor  
Ki az, aki az elıterjesztéshez kapcsolódó 5. számú melléklet szerinti határozati javaslatot 
elfogadja?  
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal,  ellenszavazattal nélkül, 3 tartózkodással elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
 

128/2011. (V. 31.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
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az Újfehértói Általános Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról 
 

 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
1./ a fenntartásában mőködı Újfehértói Általános Mővelıdési Központ alapító okiratát 2011. 
szeptember 01. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.1./ az alapító okirat 13./ pontjában az Újfehértói Általános, Mővészeti Iskola, Pedagógiai 
Szakszolgálat és Szakiskola intézményegység alaptevékenységei között szabályozott 852012 
és a 852022 szakfeladatszámra vonatkozó rendelkezések helyébe a következı rendelkezés 
lép: 
 
852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 
(1.-4. évfolyam) A szakértıi véleménnyel rendelkezı  a közoktatásról szóló törvény 121. § (1) 
bekezdésének 29.  pontja alapján:  
- A szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a sajátos nevelési igényő 
tanulók nappali rendszerő általános iskolai integrált oktatása nevelése, fejlesztése részben, 
vagy egészben egészséges társaikkal együtt. 

Valamennyi sajátos nevelési igényő tanuló esetén: 

- A szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy 
a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók 
integrált nevelése, oktatása. 
b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének - rendellenességével 
küzdı tanulók integrált nevelése, oktatása. 

- a nevelési tanácsadó intézet által készített szakvéleménnyel rendelkezı 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı tanuló nevelése, oktatása. 
Beilleszkedési, tanulási (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuláris) magatartási 
nehézségekkel küzdı gyermekek fejlesztése, oktatása fejlesztı pedagógus 
segítségével. 

  
852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 
oktatása (5.-8. évfolyam) A szakértıi véleménnyel rendelkezı a közoktatásról szóló törvény 
121. § (1) bekezdésének 29. pontja alapján:  

- A szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a sajátos nevelési 
igényő tanulók nappali rendszerő általános iskolai integrált oktatása nevelése, 
fejlesztése részben, vagy egészben egészséges társaikkal együtt. 

Valamennyi sajátos nevelési igényő tanuló esetén: 

- A szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy 
a viselkedés fejlıdésének tartós és súlyos rendellenességével küzdı tanulók 
integrált nevelése, oktatása. 
b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességével 
küzdı tanulók integrált nevelése, oktatása. 
- a nevelési tanácsadó intézet által készített szakvéleménnyel rendelkezı 
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beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdı tanuló nevelése, oktatása. 
Beilleszkedési, tanulási (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuláris) magatartási 
nehézségekkel küzdı gyermekek fejlesztése, oktatása fejlesztı pedagógus 
segítségével. 

 
1.2./ Az alapító okirat 15./  pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
15. Az intézménybe felvehetı maximális gyermek illetve tanuló létszám: 
15.1.általános iskola ( 8 évfolyam) 

- 1-4 évfolyam: 26 fı/osztály – 30 osztály (össz.: 780 fı) 
- 5-8 évfolyam: 30 fı/osztály – 34 osztály (össz.: 1020 fı) 

 
15.2.alapfokú mővészeti oktatás: (12 évfolyam) 
15.2.1. zenemővészeti ág: 
 
A 2010/2011. tanévben és az azt megelızı tanévekben megkezdett képzés esetén: 
 

- hegedő tanszak                                         22  fı 
- zongora tanszak                                         100 fı 
- trombita tanszak                                        11 fı 
- fuvola tanszak                                           22 fı 
- furulya tanszak                                          22 fı 
- klarinét tanszak            11 fı 
- gitár tanszak                                              22 fı 
- ütı tanszak             11 fı 
- gordonka tanszak                                     11 fı 
- tuba tanszak     11 fı 
- zeneelmélet tanszak                                   280 fı 
   Csoportok száma      20 

 
A 2011/2012. tanévben megkezdett képzések esetén felmenı rendszerben: 
 

-fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét 70 fı 
-rézfúvós tanszak: trombita, tuba  60 fı 
-akkordikus tanszak: gitár, ütı  56 fı 
-billentyős tanszak: zongora            100 fı 
-vonós tanszak: hegedő, gordonka  45 fı 
-zeneismeret tanszak: szolfézs           120 fı 
   Csoportok száma:   8 
-kamarazene tanszak:     40 fı 
   Csoportok száma:    5 

 
15.2.2. táncmővészeti ág: 
 
A 2010/2011. tanévben és az azt megelızı tanévekben megkezdett képzés esetén: 
 

- néptánc tanszak                                         120 fı 
   Csoportok száma        6 
- modern-kortárs tanszak                             120 fı 
   Csoportok száma       6 
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- társas tánc                                                  40 fı 
   Csoportok száma       2 
 

A 2011/2012. tanévben megkezdett képzések esetén felmenı rendszerben: 
 

-néptánc tanszak    160 fı 
   Csoportok száma:     8 
-társastánc tanszak      60 fı 
   Csoportok száma:     3 
-kortárstánc tanszak      60 fı 
   Csoportok száma:     3 
-moderntánc tanszak      60 fı 
   Csoportok száma:    3 

 
15.2.3. képzı- és iparmővészeti ág: 
 
A 2010/2011. tanévben és az azt megelızı tanévekben megkezdett képzés esetén: 
 

- kézmőves tanszak                                     220 fı 
   Csoportok száma      11 
 

A 2011/2012. tanévben megkezdett képzések esetén felmenı rendszerben: 
 

-képzımővészeti tanszak            180 fı 
   Csoportok száma:       9 
-grafika és festészet tanszak          120 fı 
   Csoportok száma:       6 
-környezet-és kézmőves kultúra tanszak:   120 fı 
   Csoportok száma:  6 
 

15.2.4. színmővészeti - bábmővészeti ág: 
 
A 2010/2011. tanévben és az azt megelızı tanévekben megkezdett képzés esetén: 
 

- színjáték tanszak                                       240 fı 
Csoportok száma      12  

- bábjáték tanszak                                         60 fı 
   Csoportok száma        3 

 
A 2011/2012. tanévben megkezdett képzések esetén felmenı rendszerben: 

 
-színjáték tanszak            120 fı 
   Csoportok száma:  6 
-bábjáték tanszak    60 fı 
   Csoportok száma:  3 

 
15.3. Szakiskola:  
Erdészeti szakmunkás, kertész, gazda, panziós falusi vendéglátó szakképesítés esetén: 

elméleti  képzés:  max. 35 fı/osztály – 16 osztály: összesen: 560 fı 
 - gyakorlati képzés: max.:12 fı/csoport- 48 csoport: összesen: 560 fı 
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Szakács szakképzés esetén:  
- elméleti képzés:  max. 35 fı/osztály – 5 osztály: összesen: 175 fı 
- gyakorlati képzés: max. 12 fı /csoport – 15 csoport összesen: 175 fı 

 
 
2. / az alapító okirat e határozat 1./ pontjával nem módosított egyéb pontjait változatlan 
tartalommal hatályban tartja. 
 
3./ felkéri a jegyzıt, hogy az alapító okiratot e határozatban foglalt módosításokkal foglalja 
egységes szerkezetbe és  a jogszabályban meghatározott határidıben továbbítsa a MÁK 
részére a törzskönyvi nyilvántartásba történı bejegyzés végett. 
 

Határidı: 2011. szeptember 01. 
Felelıs: jegyzı, polgármester  

 
4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Elıterjesztés Helyi közösségi közlekedés normatív támogatási kérelem benyújtásáról 
    (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma: 3-133/2011. 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolta. 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 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  

 
129/2011. (V. 31.) számú 

 
határozata 

 
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatási kérelem  

 benyújtásáról 
 

 
A KÉPVISELİ-TESTÜLET 
 
1. támogatás igénylést nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Miniszter  a „Helyi közösségi 

közlekedés  támogatásáról” szóló 23/2011. (V. 20.) számú NFM rendelete alapján.  
 
2. nyilatkozik, hogy a helyi közlekedés mőködtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és 

eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz)  2010. évben 
8.000.000 Ft összegő saját forrásból származó, vissza nem térítendı önkormányzati  
támogatással járult hozzá, mely a helyi önkormányzati költségvetésbe beépítésre került.  
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3. nyilatkozik arról, hogy a helyi közlekedést 2011. január 1.-jétıl 2011. december 31.-éig 
folyamatosan fenntartja. 

 
4. nyilatkozik, hogy a közszolgáltatási szerzıdés a szolgáltatóval a közszolgáltatással 

közvetlenül megbízva, pályázati eljárás nélkül került megkötésre 2004. novemberében. 
 

Határidı: 2011. június 06. 
 Felelıs: polgármester 
 

Elek László elhagyta az üléstermet, így a képviselı-testület létszáma 11 f ıre változott.  
 
5. napirendi pont megtárgyalása 
5./ Elıterjesztés a Roma Kisebbségi Egyesület kérelmérıl 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján, a május 26-ai ülés elıterjesztése szerint) 
     (Száma: 3-124/2011.) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Korábban a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta és 2 egyhangú igen szavazattal 
elfogadásra javasolta, a Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 
tartózkodással nem támogatta. Azért kezdeményeztem az újratárgyalását, mert úgy gondolom, 
hogy a jelenlévı képviselı-testületi tagok mindegyike tisztában volt a határozat tervezetnek a 
szó szerinti értelmezésével, hiszen még utána is elég sok polemizálás ment a közmeghallgatás 
elıtt, hogy mirıl is akartam szavaztatni. A határozat-tervezet nagyon egyértelmő, nem ingyen 
szeretnénk a kisebbségnek odaadni egy ingatlant, arról van szó, hogy ezt az ingatlant akkor 
kapja meg – a Böszörményi úti óvodáról van szó- amennyiben eredményesen pályázott és 
eredményesen felújította az ingatlant. Amennyiben a felújításra nem került sor, akkor nem 
kapja meg használatra az ingatlant. Ezt az egyesület vezetıjével is tisztáztuk már a korábbi 
idıszakban, hogy ilyen feltételekkel terjesztem a testület elé. Van-e kérdés, észrevétel, 
vélemény?  
 
Szilágyi Péter 
A korábbi testületi ülésen elmondtam, amit most csak meg tudok ismételni, hogy annak a 14 
ezer embernek az arcul köpése ez, akik tisztességesen fogják most fizetni a helyi adókat, a 
kommunális, és építményadókat. Láthattuk a korábban tárgyalt napirendnél, hogy az 
építményadó tekintetében tetemes összeg fog hiányozni. Én azt gondolom, hogy ilyenkor egy 
képviselı-testület aki fiskális politikát akar folytatni, akkor minden tekintetben folytasson 
fiskális politikát, és egyetlen egy forintot ne engedjen ki a kezébıl. A polgármester Úr azt 
mondta, hogy fel lesz újítva az épület, és tekinthetı bérleti díjnak. Mindenkinek a figyelmébe 
ajánlom a nem túl régi döntést, amikor a kultúrház lett bérbe adva, ott fizetnek bérleti díjat, és 
úgy újítják fel a kultúrházat. Én azt gondolom, hogy itt is látni kellene bérleti díjat, vagy 
pedig, ha ilyen hajlandóság nincs a kisebbségi önkormányzat részérıl, akkor jobbnak látnám, 
ha értékesítésre kerülne. Bár azt nem szeretjük mi Jobbikosok, hogy ha a település 
megszabadul vagyonától. A másik az, hogy akkor született egy testületi döntést, aminek az 
eredményét mindenki ismeri, hogy milyen volt, nekem az jutott az eszembe, hogyha ma itt a 
képviselı-testület más döntést fog hozni, mint a múlthét csütörtökön, akkor valaki, valakiket 
kilóra megvett.  
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Nagy Sándor 
Úgy látom Tisztelt Képviselı úr, hogy átmegyünk akkor politizálásba. Ha tudomása van arról, 
hogy bárki bármely testületi tagot kilóra megvett, akkor lesz kedves feljelentést tenni az 
ügyben és a megfelelı hatóságok eljárnak ebben az ügyben. Másrészt szeretném határozottan 
elmondani, hogy nem a város vagyonának elkótyavetyélésérıl van szó, hiszen ha azt az 
ingatlant a jelenlegi állapotában értékesítené az önkormányzat, akkor töredékét kapná meg 
annak amit, ha egy felújítás után az 5 éves használat lejártát követıen mégis értékesítené. 
Elmondtam az elızı testületi ülésen is Önnek, hogy azt nagyon nem szeretem, ha csúsztatunk. 
Ez csúsztatás, hogy ingyen akarja odaadni a testület ezt az ingatlant, hiszen az ellenértéke az 
az épületnek a felújítási értéke. Ebben lehet vitatkozni, hogy utána még kérjünk bérleti díjat, 
vagy nem, én jó szívvel és meggyızıdéssel terjesztettem be. Még egyszer mondom, hogy  
senkit nem köpünk képen, hiszen pontosan arról van szó, hogy azt javasolom, hogy 
körültekintıen járunk el, hiszen ha ezt a vagyontárgyat felújítják, akkor ez akár fedezetként  is 
bármilyen ingatlanügy kapcsán természetesen továbbra is az önkormányzaté, hiszen csak egy 
használati jog van az adott szervezetnek rajta.  
 
Leveleki József 
Nem túl régen volt a mővelıdési ház bérbeadásával kapcsolatosan az  anomália, amikor 
megvilágosodtunk itt mindnyájan – kicsit megkésve- hogy mennyivel szerencsésebb lett 
volna az indulásnál egy megállapodás-tervezetet mellékelni az elıterjesztéshez. Ebben az 
esetben sem lett volna ez egy rossz dolog. Ha feltételezzük azt, hogy létrejön ez az 
együttmőködés, akkor nem igazán láttam volna annak akadályát, hogy a feltételeket rögzítsük 
és  annak ismeretében megalapozott döntést hoztunk volna. A másik dolog, hogy fenntartom 
azt a véleményemet, hogy érzek ebben egy kis cinizmust. Van egyfelıl a Csabáék irányába 
egy szolgálatkészség a szó jó értelmében, másfelıl azért nagyon sokan tisztában vannak azzal, 
hogy kb. mennyi esély van most az évnek ebben a szakában pályázati pénzeket elnyerni. 
Nyugodtabb helyzetet teremtett volna az, hogyha ezt a megállapodás tervezetet is láthattuk 
volna- tehát a feltételeket tartalmazó elképzeléseket.  
 
Nagy Sándor 
Amiatt van akadálya, hogy egy ilyet elkészítsünk, hogy nem ismerjük a pályázati 
felhívásokat, jelen pillanatban nincs nyitott pályázat. Viszont a második félévben  
kimondottan a kisebbségek számára fognak megjelenni pályázatok. Abban teljesen 
egyetértünk, hogyha nem tudják megteremteni a sajáterı dolgát, akkor „így jártak” – azt is 
mondhatnám. De minden esély meg van arra, hogy meg tudják teremteni. Én partner lennék 
abban, hogy visszavonom, hiszen hétfın újra rendkívüli testületi ülésünk lesz.  
 
Szilágyi Péter 
Emlékeztetni szeretném Önöket arra, amikor a mővelıdési ház bérbeadását tárgyaltuk, hogy 
felhívtuk a figyelmet, hogy törvénytelen volt az eljárás, illetve javasoltuk, hogy vegyük le 
napirendrıl. A képviselı-testület mégis hozott egy határozatot, amit néhány nap múlva vissza 
kellett vonni és én arra szeretném kérni Önöket, hogy most ugyanazt a hibát ne kövessék el. 
Mindent csak megfontoltan, ha odatették a nevüket, akkor azt késıbb vállalják.  
 
Nagy Sándor  
Elıterjesztıként az elıterjesztést visszavonom a hétfıi testületi ülésen az óhajtott szerzıdés-
tervezetet mellékelni fogjuk. Ki az, aki elfogadja, hogy az elıterjesztést vegyük le a 
napirendrıl?  
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A képviselı-testület a javaslatot 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és levette a 
napirendrıl az elıterjesztést.  
 

 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor a rendkívüli 
nyilvános ülést 16 óra 50 perckor bezárta.  
 
 

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


