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J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2011. június 06-án (hétfı) de. 8 órai 
kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterem (4244 Újfehértó, Szent István út 10. sz., 
fsz.: 8. sz. ) helyiségében megtartott rendkívüli nyilvános ülésrıl.  
 
Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Elek László, Leveleki József, Puskás László, 
Suhaj István, Szilágyi Péter, Szőcs Lászlóné, Tóth János képviselık.  
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı, Szőcs Andrea aljegyzı 
 
Meghívottként jelen van: Dr. Egyed Adrienn, Horváthné Jászay Ildikó 
 
Polgármesteri Hivatal részérıl jelen van: Pincés Mihályné jegyzıkönyvvezetı 
 
Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. 
 
Nagy Sándor 
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fı képviselıbıl 8 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? Ha nincs, ki az, aki a meghívóban szereplı 
napirendi pontokat elfogadja? 
 
A képviselı-testület a napirendi javaslatot 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
napirendet állapította meg: 
 

Napirendi pontok 
 
1./ Elıterjesztés „Újfehértó Város közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátásra  
    szolgáló berendezések korszerősítése” tárgyú Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerő  
     közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok elbírálására 
    (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma: 3-138/2011. 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester  
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2./ Elıterjesztés Városi tanuszoda, tornacsarnok és Wellness blokk létesítményhez kapcsolódó  
    ingatlanrendezésrıl 
    (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma: 3-139/2011. 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
3./ Elıterjesztés az európai területi társulásról  
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     (Száma: 3-137/2011.) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ Elıterjesztés „Újfehértó Város közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátásra  
    szolgáló berendezések korszerősítése” tárgyú Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerő  
     közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok elbírálására 
    (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma: 3-138/2011. 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester  
 
Nagy Sándor 
Kiírtuk a közvilágítás korszerősítési feladatokat. Öt cég vitte ki a felhívásokat, kettı nyújtott 
be érvényes ajánlatot. Az ajánlatok feldolgozásánál világossá vált, hogy a Mezei-Vill Kft 
ajánlata, ami a megtérülésre vonatkozik – a 82 millió forint – ott valamilyen „nem egyformán 
értelmezett kérdésbıl adódhat”, emiatt a törvény adta lehetıséggel élve kérdeztünk, az elsı 
kérdés is erre irányult, hogy mibıl adódik ez a megtakarítás. İ kimutatta, de nem arra 
válaszolt, amire kérdeztünk, utána még egyszer kérdeztünk, a második kérdésnél rádöbbent, 
hogy mire kérdeztünk rá és akkor tett az önkormányzat számára egy tízmillió párszázezer 
forintos – tíz év alatti tényleges megtérülést. Itt a szakértıkkel konzultálva- úgy gondolom, 
hogy ezt az eljárást most mindenképpen eredménytelenné kellene nyilvánítanunk két dolog 
miatt. Az alapvetı az az, hogy összességében az önkormányzat számára túl hosszú afutamidı 
és a viszonylag kevés tényleges megtakarítási összegre hivatkoznánk. Az látszik, hogy egy új 
kiírásánál jobban ebbe az irányba kell eltolnunk a pontozást. Erre kell jobban odafigyelni, 
hogy minket az kell, hogy jobban érdekeljen már a befektetett pénzeszköz megtérülési 
idıszaka alatt is mennyi az effektív megtakarítás az önkormányzat számára. Én azt javasolom, 
hogy értsenek azzal egyet, hogy ezt most nyilvánítsuk eredménytelennek. Van-e kérdés, 
észrevétel, vélemény? Ha nincs, ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozati javaslatot 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
 

130/2011. (VI. 06.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

„Újfehértó Város közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátására szolgáló 
berendezések korszerősítése”  
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tárgyú  

 
egyszerő közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról 

 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
az „Újfehértó Város közigazgatási területén a közvilágítási feladatok ellátására szolgáló 
berendezések korszerősítése” tárgyú Kbt. VI. fejezete szerinti általános, egyszerő 
közbeszerzési eljárást a Kbt. 92.§ c) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja. 
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Elıterjesztés Városi tanuszoda, tornacsarnok és Wellness blokk létesítményhez kapcsolódó  
    ingatlanrendezésrıl 
    (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
    Száma: 3-139/2011. 
    Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Ez gyakorlatilag végigkísér engem a beállásom óta, hiszen folyamatosan folytak egyeztetések 
a jellegi üzemeltetıvel, én úgy gondolom, hogy igazából az izgalmas része az maga a 
Wellness résznek a földhasználata, hiszen a másik két terület esetében voltak korábbi testületi 
döntések, hiszen úgy szólt a PPP-s kiírás is, hogy az önkormányzat ingyenes földhasználatot 
biztosít. Ere meg is született a döntés, csak a Földhivatalnál, valamilyen szerkesztési – egyéb 
dolog miatt nem került átvezetésre. Nyilván amiatt, hogy folyamatosan folynak a tárgyalások 
a Kormány és az üzemeltetık között a PPP-vel megvalósult létesítmények megvalósulása 
vonatkozásában. Fontos lenne, hogy annak a földhasználati kérdése is rendezve legyen, hiszen 
egy esetleges vásárlásnál ez akadályt képez majd. Ami érdekes ebbıl a szempontból és kérem, 
hogy értsenek egyet vele, hogy eredetileg az üzemeltetı elıször három részre szerette volna 
megosztani az ingatlant, hogy külön hrsz-ra kerüljön a sportcsarnoknak a része. Ezt mi Jegyzı 
Úrral nem támogattuk, hiszen úgy van megépítve az egész, hogy üzemeltetés szempontjából 
egybefügg és emiatt nem is támogattuk. De az üzemeltetı elfogadta ezt a javaslatot. Azt sem 
szerettem volna elhallgatni, hogy az üzemeltetı a Welness-hez kapcsolódó földterületet 
szerette volna megvásárolni. Én a mostani helyzetben úgy látom, és el is mondtam neki, hogy 
a vásárlást nem fogom támogatni- a földhasználatot igen. Ha majd rendezıdött az uszodának 
a sportcsarnoknak a sorsa, akkor utána visszatérhetünk a Welness-hez kapcsolódó 
területeladáshoz. Az alapszabály az azért mégis csak az, hogy ilyen esetben a felépítmény 
esetében- sokkal magasabb értékő a felépítmény, tehát jogosan kérné az alatta lévı területet 
is. Egy a lényeg benne, hogy leegyeztettük Gál Úrral, İ ezt el tudja fogadni, és ha a testület 
jóváhagyta, akkor ezt az összeget a Wellness után megfizeti, ebben benne van egy évenkénti 
inflációemelkedés is. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Leveleki József 
Számomra sok hiányérzet van, igazából akkor tudnék ebben állást foglalni, ha látnék más 
szerzıdéseket, amit nyilván nem zártak el elılem- biztos megnézhettem volna korábban, ha 
akartam volna. Van egy olyan érzésem, hogy itt valami nem volt rendezve a maga idejében. A 
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másik az, hogy enyhén szólva az üzemeltetı szájíze szerint van ez a földhasználatot alapító 
jogról szóló szerzıdés megszerkesztve. Azért volna fontos megismerni az alapszerzıdés 
néhány pontját is, hogy esetleg el tudnánk dönteni, hogy ez az 500 ezer forint +ÁFA reális-e. 
Illetve a megállapodás 8. pontját nézve egy kicsit az az érzésem, hogy a teljes területre alapít 
jogot, amit igazából megszüntetni nem lesz kis attrakció még 2030-ban sem. Tehát itt az 
ingatlanok fennállását is- és nem veszik külön, nem nevezi meg külön a Wellness épületet, 
hanem gyakorlatilag az egész 1879-es hrsz-ú ingatlanról beszél az azon létesített 
építményekrıl beszél. Tehát nem is igazán értem, hogy hogy jöhetett létre ez az objektum 
csoport ebben a formában és miért most kell nekünk ilyen hirtelen ezzel foglalkoznunk. A 
kérdésem az, hogy nem látja-e értelmét polgármester Úr, hogy ezet egy kicsit jobban 
megnézzük?  
 
Nagy Sándor 
Az elızı testület az uszoda és a csarnok esetében nincs mirıl vitatkozni, hiszen az a része 
abból a szempontból így valósult meg. A másik vonatkozásában volt a korábbi testületnek 
döntése a földhasználatra, illetve magára erre az 500 ezer forintos éves bérleti díjra is, hiszen 
akkor már az elızı testület tárgyalta a Thermának azt a beadványát, amelyben İ szerette 
volna megvásárolni azt a területet néhány millió forintért, már a korábbi testület is úgy 
döntött, hogy nem szeretné eladni a Thermának azt, hanem azért fizessen bérleti díjat. Akkor 
még úgy volt, hogy a., b., c, részre lesz osztva a terület, önálló helyrajzi számot kap külön a 
sport-csarnok és az uszoda. Ez a javaslat gyakorlatilag hármunknak a javaslata- Jegyzı úrnak, 
ügyvéd Úrnak és nekem, mi úgy gondoljuk, hogy a késıbbi tárgyalásoknál ez egy lényeges 
elem, hogy ne kapjon a csarnok külön helyrajzi számot, hiszen nekünk kötni kell hozzá ezt a 
történetet. A másik esetében- kényszerpályán van az önkormányzat, hiszen a Wellness részre 
lett bepakolva gyakorlatilag az összes üzemeletetı technika. Tehát nem véletlen, hogy úgy lett 
megalkotva és azért mondjuk, hogy mi nem akarjuk eladni a területet. Már mióta én vagyok a 
polgármester a Gál Úr is megkeresett, hogy szeretné megvásárolni a Wellness-hez tartozó 
részt, hiszen akkor İ 100 %-ig birtokában van ennek a dolognak. Az építmény alatt lévı 
földterület sorsa az osztja általában a Ptk. szerint a felépítménynek a sorsát. Az azért köt 
bennünket, hogy addig, amíg ha a 100 évig a Wellness központ fenn fog állni, akkor 100 évig 
az önkormányzat azzal a területtel nem tud mit csinálni, mint vagy eladja, vagy bérleti díjat 
szed érte. Én úgy gondolom, hogy ebbıl a szempontból ez egy teljesen korrekt ajánlat. Ha 
megnézzük és a piaci viszonyokat nézzük is az a hatszáz - pár m2 területet, azt a központban 
lévı földterületként akarod értékesíteni, akkor is 15 év bérleti díjat számolva, inflálódva is 
közel 10 millió forint körüli az az összeg, amit bérleti díj formájában tudunk tıle beszedni. 
Még egyszer mondom, hogy számomra most az a fontos, hogy ezt a területet se adja el az 
önkormányzat, de rendezni meg rendezni kell, mert abban meg teljesen igaza van az 
üzemeltetınek, hogyha İ ezt perre viszi, akkor nem kétséges – mivel többszöröse a 
felépítmény értéke az alatta lévı területnek- a bíróság ki fogja mondani neki. Csak akkor már 
egy hosszabb peres folyamat, amibe én nem szeretnék belemenni, mert itt egyértelmő a 
kimenetele ennek a történetnek. Én úgy gondolom, hogy az 500 ezer egy korrekt ebben az 
esetben, azzal hogy ez évente emelkedik.  
 
Leveleki József 
Jól értem, hogy ezt eddig is fizették?  
 
Nagy Sándor 
Nem fizettek, mert nem volt megkötve a szerzıdés.  
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Leveleki József 
Továbbra is azt gondolom, hogy ismerve nagyjából azt a rendelkezésre állási díjat, amit mi 
fizetünk neki én elgondolkodnék azon, hogy ez az 500 ezer forint mennyire korrekt. Soha 
többé nem lesz ilyen lehetıségünk.  
 
Nagy Sándor 
Egy biztos, hogy ettıl magasabbat nem fog elfogadni.  
 
Leveleki József 
Nem ismerem a háttéranyagokat.  
 
Nagy Sándor 
Gyakorlatilag október óta folynak a tárgyalások.  
 
Szilágyi Péter 
Szeretném, ha kifejtenéd bıvebben- utaltál már rá- mit jelent az, hogy önkormányzaton kívüli 
okok miatt nem kerültek a Földhivatalnál átvezetésre. Ha jól értem, akkor 2009. december 8-
ától már elvileg át kellett volna vezettetni. Ki volt a hunyó? 
 
Nagy Sándor 
Magát az elkészítetett vázrajzot a testületi döntés után úgy volt, hogy azt a Thermának kell 
elkészítteni. İk csináltak már 2-3 féle vázrajzot, ami Földhivatali bejegyzési szempontból 
nem vezette át egy alkalommal sem. Az 500 ezer esetében pedig azért jött létre a szerzıdés, 
mert nem írta alá eddig a Therma, nem fogadta el, túlzónak tartja.  
 
Szilágyi Péter 
Gyakorlatilag az átvezetést az gátolta meg, hogy nem volt egy ilyen? Nem volt 
szabályszerően megcsinálva? 
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs  
Én úgy tudom, hogy itt volt három határozat, két határozat ingyenes földhasználatról szólt, a 
harmadik pedig egy 500 ezer forintos bérleti díjról. A Therma nem fogadta el, mert Tóth 
Andrással megromlott a viszonyuk és İk arra hivatkoztak, hogy nem volt egyeztetve. İk ezt 
így nem fogják aláírni. Emiatt, hogy ezt a harmadikat nem írták alá, a többit sem nyújtották be 
a Földhivatalhoz. Igazából nekik kellett volna 30 napon belül ezt a földhasználati jogot 
bejegyeztetni, ez elmaradt, így a késıbbiekben már nem tudták megtenni.  
 
Nagy Sándor 
Az még akkor a csarnokot- azért három határozatról van szó, mert ott még akkor a csarnok 
külön hrsz-t kapott volna ebbıl a szempontból.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs  
İk arra hivatkoznak, és igazából nekünk a garancia ez az 500 ezer forint. Egy hosszas 
alkudozás után tudtuk azt elérni, hogy benne szerepeljen az a kiemelt szöveg, mert İk arra 
hivatkoznak, hogy a PPP-s szerzıdést úgy írta alá mind a három fél, hogy az önkormányzat 
ingyenesen biztosít földhasználatot.  
 
Leveleki József 
De az a Wellness rész kívül esett a beruházáson? 
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Nagy Sándor 
Sajnos nem esett kívül. İk ott rontották el, hogy azonnal be kellett volna jegyeztetni az 
ingyenes földhasználati jogot. Az egy külön megállapodás volt a polgármesterrel, hogy ezt 
még megengedte, hogy odaépítse ezt.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Emiatt ment itt az egyeztetés, mert mi nem akartuk ingyen adni, és idıközben felgyorsultak az 
elmúlt idıszakban az Önkormányzati Minisztériumnak az ilyen jellegő tárgyalásai, hogy 
kivásárolja, vagy átvegye állami fenntartásba. Ezért mi szerettük volna kötni a tornacsarnokot 
az uszodához mindenképpen, ezért ragaszkodtunk a fönnmaradó Wellness központ épületnél 
egy 500 ezer forint körüli összegre. Úgy néz ki, hogy most ezt hajlandó aláírni, mert neki ez 
létkérdés, komoly hitele van az épületen és azt addig a Földhivatalnál a bank nem tudja 
ráterhelni, mert nincs rajta úgymond tulajdona- földhasználata.  
 
Suhaj István 
Jól értelmezem, hogy minden, ami az uszodához és a tornacsarnokhoz kell az be van építve a 
Wellness alá?  
 
Nagy Sándor 
Nem minden, mert az uszoda alatt is vannak eszközök, de mőködıképesség szempontjából ez 
lényeges.  
 
Suhaj István 
Akkor ezt nem szabad eladni. Sıt egy esetleges tárgyalás, ha oda kerül sor, hogy perre viszi, 
akkor a bíróság felénk is jöhet, mert nekünk nagyobb értékő az épület.  
 
Nagy Sándor 
Meg fogja vívni a kis maga harcát a kormány, meg a beruházó, mert amikor ott voltunk a 
Jegyzı úrral, amikor volt a kormány részérıl a kijelölt szakértıknek a helyszíni szemléje, İk 
is osztották azt a véleményt, amit én elsı perctıl kezdve hangsúlyoztam, hogy ugyan papíron 
elvileg három önállóan mőködtethetı létesítményrıl beszélünk, ugyanakkor az effektív 
mőködtetés gyakorlatilag,- már az is nehezen valósítható meg, hogy az uszoda- és a 
sportcsarnok külön mőködtetés alatt legyen. Nyilván megoldható pótlólagos ráfordításokkal. 
Jelen pillanatban meg vagyok gyızıdve, hogy nagy nehézségek árán mőködtethetı önállóan. 
Ezzel akkor szembesültünk, amikor lenn voltunk és végig néztük, mert korábban is arról volt 
szó, hogy a három létesítmény az önállóan mőködtethetı. Ha egyéb nincs a napirendi pont 
vitáját lezárom. Két döntés szükséges, az egyik a Jegyzı Úr által említett három korábbi 
határozat visszavonása. Ki az, aki elfogadja?  
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással nem fogadta el.  
 
Nagy Sándor 
Ez azt jelenti, hogy a testület nem fogadta el, mivel minısített többségi szavazat szükséges 
hozzá. Ezért a következı határozati javaslatot nem tudom feltenni szavazásra, mivel nem 
vonta vissza a korábbi határozatokat.  
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3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Elıterjesztés az európai területi társulásról  
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     (Száma: 3-137/2011.) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Ez azért került most napirendre, mert a múlt hét végig kaptunk egy felkérést, én nem akarom 
szóban kiegészíteni, az elıterjesztésben le van írva. Többlet saját forrást nem igényel. Ha 
valami újabb döntések szükségesek hozzá a késıbbiek során, akkor a testület elé fogom hozni 
újra. Ez amiatt ilyen gyors, hogy nem mindegy, hogy a határon átnyúló kapcsolatokban 
alapítóként veszünk részt, vagy csatlakozóként. 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 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
 

131/2011. (VI. 06.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

Az európai területi társulásról 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./  európai területi társulás létrehozását határozza el. 
 
2./ felhatalmazza a polgármestert az európai területi társulás létrehozásával kapcsolatos 
tárgyalások lefolytatására. 
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester a 
rendkívüli nyilvános ülést 8 óra 40 perckor bezárta. 
 
 

K. m. f.  
 

Nagy Sándor             Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Polgármester              jegyzı 
 
 


