
 

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- 49/2011.  
 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2011. június 08-án (szerda) de. 8 óra 15 
perces 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, Banka Attila, Elek László, Gyermánné Szabó 
Katalin, 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 
 
Polgármesteri Hivatal részérıl jelen van: Pincés Mihályné jegyzıkönyvvezetı 
 
Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. 
 
Nagy Sándor 
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fı képviselıbıl 10 fı jelen van, így a képviselı-
testület h a t á r o z a t k é p e s.   
 
A meghívóban szereplı napirendi pontot javasolom megtárgyalásra. A javasolt napirendi 
ponttal kapcsolatban van-e más javaslat? Ha nincs, ki az, aki a meghívóban szereplı napirendi 
pontot elfogadja? 
 
A képviselı-testület a napirendi javaslatot 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
napirendet állapította meg: 
 

Napirendi pontok 
 
1./ Elıterjesztés vállalkozási szerzıdés módosítására  
    (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma: 3-140/2011. 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ Elıterjesztés vállalkozási szerzıdés módosítására  
    (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
     Száma: 3-140/2011. 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 



 2 

Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Mennyi kötbér egy hónapra?  
 
Nagy Sándor 
A napi kötbér mértéke 500 ezer forint. Azért nem kellene összemosni a két szerzıdés 
módosítást. Én úgy gondolom, hogy ez az indoklás, amit a cég leírt ez teljes mértékben 
helytálló és elfogadható. Én sem lennék híve egyébként annak, hogy hozzájáruljunk a 
szerzıdés módosításához, de olyan objektív körülmények vannak, hogy hátráltatják a 
munkálatokat, hogy igazából ez nem a cégnek róható fel, ebbıl a szempontból.  
 
Szilágyi Péter 
A talajvíz-süllyesztést azt külön összegbıl finanszírozza, nem nekik kell elvégezni? 
 
Nagy Sándor 
De igen. Ez benne volt a vállalkozási szerzıdésben, ez elıre látható volt nekik, viszont az 
nem volt elırelátható, hogy több mint 90 %-ban minden területen. Ahol a terv szerint úgy volt 
megadva, hogy talajvízszint-süllyesztés nélkül tudják a csatornákat lefektetni, ott is 
talajvízszintet kell nekik süllyeszteni. Egyébként a cég nem kezdeményezte ezzel 
kapcsolatosan a többletköltségeinek az elismertetéseit.  
 
Leveleki József 
Ha a közintézmények tetıfedésére vállalkozott volna pályázat útján ez a cég, akkor azt 
mondom, hogy valóban nem illeszthetı ez a probléma a feladatkörbe és valóban nem várható 
el tıle, hogy ilyen tényezıvel számoljon. De ebben az esetben, mivel csapadékelvezetési 
munkálatokra vállalkozott és İ nyerte meg ennek a projektnek a kivitelezését és ha jól 
emlékszem, valamikor október környékén vizsgálták meg a körülményeket, úgy gondolom, 
hogy ez a tényezı, amire hivatkozik ebben az esetben a cég egy ilyen kivitelezési dolog 
kapcsán szerintem nem helytálló. Én úgy gondolom, hogy ez az ügykörébe tartozó kockázat, 
nem tudom, hogy hány helyen végzett ilyen felmérést, amikor beadta a pályázatát, szerintem 
ezzel neki számolnia kellett. Én nem tudom támogatni ezt a fajta szerzıdés módosítást. Annál 
is inkább nem, mert a napokban kapjuk meg a helyi adók kivetésérıl szóló határozatokat és 
ezekben az esetekben nagyon sok újfehértói is mondhatná, hogy rajta kívülálló okok miatt 
volt erre szüksége. Tudom, hogy nem teljesen stimmel a két dolog, de szerintem abszolút nem 
elfogadható ez a hivatkozás. Én is a kötbéres, illetve abba az irányba mozdulok el, hogy 
részemre semmiképpen nem támogatható.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Amikor elolvastam az elıterjesztést az jutott az eszembe, hogy már annyiszor megkaptuk az 
elızı testület, hogy a Széchenyi úton a kötbér ügyét megszavaztuk, de akkor is én tisztán 
emlékszem rá, hogy akkor azért szavaztam meg, hogy engedjük el a kötbért, mert az volt az 
ígéret, hogy a körforgalomba be lesz építve. Én nem szeretnék még több pofonokat kapni, 
mert túl engedékenyek vagyunk. A másik az, hogy egész nyáron esett az esı, tehát erre 
lehetett számítani, hogy ilyen csapadékos idıjárás és ilyen magas talajvízszint lesz. Szerintem 
is elég nagy harc volt ezzel a közbeszerzéssel, hiszen kétszer rugaszkodott neki az 
önkormányzat, elıször nem döntöttük, és másodszor is beadta ez a cég a pályázatát. Tehát, ha 
nem volt körültekintı, … , mások meg nem kapják meg. Olyan vállalkozások is vannak, aki 
két-három éves munkájuk után nem kapják meg a pénzüket és mégis az adót kifizetik, tehát 
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nem hiszem, hogy olyan nagy kár éri İket az én elgondolásom szerint.  
 
Banka Attila 
Ha kötbéreztetünk egy hónapot, az egy x milliós összeg, utána İ kérhet többletmunkadíjat.  
 
Nagy Sándor 
Természetesen.  
 
A két történet nem hasonlítható össze, hiszen a Széchenyi út esetében egy teljesen más 
dologról volt szó. Ott igazából nem folyt folyamatosan a munka, amikor lehetséges lett volna, 
akkor sem. A másik pedig, nem kapta meg sajnos a vállalkozó- most akar felszámolási 
eljárást kezdeményezni az önkormányzat ellen, mert a közremőködı hatóság még mindig nem 
fizette ki a tavaly júniusban benyújtott Széchenyi úti számla, több mint 50 milliós részét, tehát 
azért nem olyan könnyen jutnak a vállalkozók a pénzükhöz. Direktfinanszírozás van, a 
közremőködı szervezet fizeti a cégnek a számláját. Én fenntartom, hogy teljesen korrekt a 
kezdeményezés a vállalkozás részérıl. Tudomásul fogom venni a képviselı-testület döntését, 
nyilván ez azt fogja jelenteni, hogy egy erıltetett ütemben, de biztos be fogja fejezni a 
vállalkozó a munkát, hogy ennek a minıségre milyen hatása lesz, az egy másik szempont. 
Hiszen technológiailag adott esetben a talajvízszint-süllyesztés, illetve a nyílt-víz tartás az 
nem a vállalkozón múlik, hogy meddig csinálja, hanem addig, amíg a környékrıl nem tudta 
magát a talajvizet eltávolítani.  
 
Leveleki József 
Én nem sajnálom ezt a céget, a másik a minıségbeli problémát nem ez a 20 nap fogja 
jelenteni, mert evvel tisztában kellett lenni, hogy milyen határidıre vállalt, hanem az, hogy 
amit mindenki lát Újfehértón, hogy hogy vannak kiépítve ezek a dolgok. Azért nem hoztam 
ezt elı, mert azt mondtad, hogy várjunk vele, amíg elkészül. Várjuk meg, hogy mőszaki 
átadásra kerül ez a dolog és akkor majd megfogalmazzuk a problémákat ezzel kapcsolatban. 
De hogy milyen csapadékvizet fognak elvezetni ezek a felszíni vízelvezetık, az nagy kérdés. 
Vagy meg fog történni az árkot jelentıs részének a feltöltése? Nem tudom. 30-40 cm-rel 
vannak lejjebb egyébként a ház oldalában az árkok. Ezt az emberek sem értik, sorba kérdezik. 
Mondtam, hogy várják meg az átadást. Vagy forduljatok szakemberhez ebben a kérdésben. Én 
nem tudok erre mit válaszolni. Tehát nem ez lesz az oka, hogy esetleg minıségi, vagy 
funkcionális problémák fognak jelentkezni.  
 
Nagy Sándor 
Tegnap a mőszaki ellenırrel megnéztünk néhány helyszínt, nincs eltérés az engedélyezett 
tervtıl. Egyetlen egy ponton kértem módosítást, a Honvéd út térségében süllyesztettem a zárt 
csapadékvizet majdnem egy méterrel lejjebb, amiatt, hogy a Honvéd út Böszörményi út felıli 
részét gravitációsan be lehessen kötni, mert ennyit engedett a keresztszelvény, feltüntetett 
magassági vonalvezetése. Minden más helyen a vízjogi létesítési engedélyben 
meghatározottak szerint valósítja meg a kivitelezı és ugyanazokkal az elemekkel, 
ugyanazokkal a zárt-nyílt rendszerekkel, magasságvezetési pontokkal. Tegnap épp egy ilyet 
néztünk a Csillag útnál- nem tud eltérni, hiszen így lett benyújtva a pályázat, ezt ellenırzik. A 
múlt héten volt egész napos helyszíni ellenırzés a csapadékvízhez kapcsolódóan. Amirıl a 
képviselı Úr beszél a Böszörményi útnál viszik csatornarészeket és a lakások lejjebb vannak. 
Nem tudják a bizonyos gravitációs vonalvezetés miatt máshogy megoldani. Az a lakosságnak 
a dolga, hogy İ a csapadékvizét belejuttassa ezekbe. Az nem az önkormányzat feladata.  
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Leveleki József 
Most, ahogy kinéznek ott a dolgok, a laikus szemlélı azt gondolja, hogy abba csak annyi víz 
fog belekerülni ami beleesik, meg amit esetleg kivezetgetünk. 
 
Nagy Sándor 
Az hozzá lesz igazítva. Ezt nem értettem, hogy erre gondoltál. Ahol meg voltak korábban a 
kiszélesített árkok, azok be lesznek töltve. Az út felıl ez ki lesz képezve. Ennek az úton 
keletkezett csapadék-vízelvezetés a funkciója.  
 
Puskás László 
Elég nehéz lesz megvédeni a Mályváskertiek irányába azt, hogy miért módosítjuk ezt a 
szerzıdést és miért engedjük, hogy a határidı hosszabbodjon. Hiszen, ha emlékeztek rá 
szeptember elsı napjaiban adtuk át a munkaterületet nagy csinnadrattával annak idején. És 
akkor nem volt ilyen belvizes helyzet, de sokan azt mondják, ha elindulhatott volna és 
megépülhetett volna akkor egyes részeken nem lett volna ilyen komoly probléma, mint ami a 
téli idıszakban volt. Én nem fogom támogatni ezt a módosítást.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Amikor ezek az építkezések folynak, nagyon megszenvedjük utána, ha valami nem úgy 
készül el. A Széchenyi úton az ott lakó látja, hogy az İ házához viszonyítva mit kellene 
csinálni és nem kérhet, nem szólhat hivatalosan. Nem tudom, hogy egy tervezı annyira 
pontosan tervez, hogy az tévedhetetlen? Akkor annak csak úgy kell megvalósulni, mert utána 
tetemes összegeket költünk arra, hogy azt kiigazítsuk, ami nem jól készül el. Az összesnek az 
a lényege, hogy mi hogy van megépítve. Nem az a lényeg, hogy papíron hogy szerepel? Meg, 
hogy ki mit mondott, hanem az a lényeg, ha elkészül, jó legyen. Tudom, hogy nem itt fogjuk 
eldönteni, de a valós dolgok ott dılnek el, amikor valakinek a háza van. A   Széchenyi úton is 
úgy készült el, hogy a szomszédé befolyt a háza alá. Aki ott lakik az nem fogja hagyni. 
Mielıtt még az átadás megtörténik, ezekre oda kell figyelni. Meggyızıdésem, hogy sok 
mindenben a józan paraszt észnek is érvényesülni kell.  
 
Nagy Sándor 
Nekem meggyızıdésem Képviselı Asszony, hogy „Isten ments” azt az építkezést, ahol az 
utca lakói fogják megmondani, hogy milyen nyomvonalvezetéssel, meg hogy fog megépülni. 
A Széchenyi útnál egy ponton van ilyen, amit felvetettél, - van az egy éves garanciális 
bejárás.  
 
Szilágyi Péter 
A Széchenyi útnál, ez korábbi testületi döntés volt ennek a felújítása, egyrészt nagyon jó hogy 
megcsinálták, de ha végigmentek azon az úton, nem tudom, hogy hányfajta csapadékvíz-
elvezetés van, amire én is azt mondom, hogy az egy nulla. Nem értem, hogy mi értelme van 
annak a sokfajta variációnak.  
 
Nagy Sándor 
Adott esetben az fogja meghatározni, hogy hogy lehet elkerülni azt, hogy átemelı 
rendszereket építsenek a csapadékvízre, mert az egy nagyon költséges üzemeltetést jelent 
utána. Ezeknek a felszíni folyókáknak a kivitelezése gyakorlatilag azt váltotta ki, hogy 
bizonyos pontokra belejtették és onnan alatta mélyvezetéssel hozták el ebbe az irányba, hogy 
be lehessen kötni direktbe a kanálisba. Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, 
aki a határozati javaslatot elfogadja?  
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A képviselı-testület a határozati javaslatot 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 
tartózkodással nem fogadta el.  
 
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester a 
rendkívüli nyilvános ülést 8 óra 35 perckor bezárta. 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

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

 


