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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- 52/2011.  

 
J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2011. június 23-án du. 16 óra 10 perces 
kezdettel-a P. Dussmann Kft. Étterem (4244 Újfehértó, Eötvös József út 25. sz.) helyiségében 
a zárt ülést követı 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,  
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı 
 
Meghívottként jelen van: Margittai Sándor a Szabolcs Takarékszövetkezet részérıl, 
Gyalogné Lovas Irén Bököny Község Polgármester, Dr. Horváth József Bökony Község 
Alpolgármestere, Hibján Zoltán, Dr. Egyed Adrienn az INNO-INVEST KFT képviseletében, 
Hegyi Henrik D. az Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetıje   
 
Polgármesteri Hivatal részérıl jelen van: Pincés Mihályné jegyzıkönyvvezetı 
 
Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. 
 
Nagy Sándor 
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fı képviselıbıl 10 fı jelen van, így a képviselı-
testület h a t á r o z a t k é p e s.   
 
A testületi ülés írásos meghívója megküldése után, újabb két napirendi pont megtárgyalására 
teszek javaslatot. A két új napirend írásos anyagát a bizottsági ülésen kiosztással megkapták. 
Az egyik az önkormányzat és Szilágyi Sándorné közötti csere-megállapodás létrejöttérıl szól, 
a másik a Szabolcs Takarékszövetkezet által nyújtott DÖ109030607 szerzıdés számú éven 
túli lejáratú devizahitel futamidejének meghosszabbításáról és a tıketörlesztés átütemezésérıl 
szól. Van-e ezzel kapcsolatban más javaslat?  
 
Elek László 
Az a javaslatom, hogy a 6. napirendi pontnál titkos szavazással döntsünk.  
 
Nagy Sándor 
Most a napirendek elfogadásáról döntünk, ha a napirend tárgyalására sor kerül, akkor tegye 
meg a javaslatát. Van-e még egyéb? Ki az, aki kiegészítésekkel együtt a napirendet elfogadja?   
 
A képviselı-testület a napirendi javaslatot 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
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napirendet állapította meg:  
 
 

N A P I R E N D 
 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekrıl, tárgyalásokról 
        Száma:3-144/2011.   
        (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
 
     b) Elıterjesztés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 3-143/2011. 
         (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
         Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
         (Írásbeli elıterjesztés alapján, kiosztással) 
          Elıadó: Nagy Sándor polgármester és az átruházott hatáskört gyakorló  
                        bizottságok elnökei 
 
2./ Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal és az Újfehértói ÁMK közötti munkamegosztásra és  
      felelısségvállalásra vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-151/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
3./ Elıterjesztés az „Újfehértó-Bököny szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” elnevezéső  
      KEOP projektben rögzített szennyvíz beruházással kapcsolatos döntések meghozataláról 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-152/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
4./ Elıterjesztés az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.  
      feladattervérıl 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-153/2011.) 
      Elıadó: Puskás László alpolgármester 
 
5./ Elıterjesztés a Városszépítı Újfehértóiak Egyesületével kötött területbérleti szerzıdéssel 
      kapcsolatos döntésrıl 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján, kiosztással) 
     (Száma: 3-150/2011.) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
6./ Elıterjesztés az Újfehértói Roma Kisebbségi Egyesület kérelmérıl 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-146/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
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7./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdasági érdekeltségeirıl 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-145/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
8./ Elıterjesztés az önkormányzat és Szilágyi Sándorné közötti csere-megállapodás  
     létrejöttérıl 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-154/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
9./ Elıterjesztés a Szabolcs Takarékszövetkezet által nyújtott DÖ109030607 szerzıdés számú  
     éven túli lejáratú devizahitel futamidejének meghosszabbításáról és a tıketörlesztés  
     átütemezésérıl 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján, kiosztással) 
      (Száma: 3-155/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
10./ Közérdekő bejelentések, kérdések és interpellációk 
 

 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekrıl, tárgyalásokról 
        Száma:3-144/2011.   
        (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
 
Nagy Sándor 
Három kiegészítést szeretnék még hozzáfőzni az írásos anyaghoz. Július 16-án alpolgármester 
Úrral közösen, Nyíregyháza alpolgármesterénél, Kósa Tímeánál jártunk- elsısorban a 
szilárdhulladék szállítási közszolgáltatási szerzıdés továbbvitelérıl tárgyaltunk. Szintén ezen 
a napon tartotta közgyőlését a köztestületi tőzoltóság. Ennek az állományülésén vettünk részt 
szintén alpolgármester Úrral közösen, ahol Csepely Zsigmond alezredes Úr, a Megyei 
katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója is jelen volt. Június17-én alpolgármester Úr 
megbízásomból Biriben az oktatási referenssel Hoffmann Rózsa Államtitkár Asszony 
tájékoztatóján vett részt. Ugyanezen a napon jegyzı Úrral közösen mi pedig 
Hajdúböszörményben egy – a Hajdú-megyeiek által szervezett közigazgatási konferencián 
vettünk részt – elsısorban a közigazgatás átalakításával kapcsolatban, a várható változásokkal 
kapcsolatosan kaptunk tájékoztatást. Arról szeretném még tájékoztatni Önöket, hogy a 
korábbi testületi döntésünket, amely a közvilágítás korszerősítésre kiírt közbeszerzési 
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról szól, az egyik érintett fél megtámadta és a 
Közbeszerzési Döntıbizottság úlius 4-ére tőzte ki ennek a tárgyalását. A tárgyaláson 
szeretnék személyesen jelen lenni és kifejteni az álláspontunkat ezzel kapcsolatosan. Most 
hétvégén – egyrészt városunkban megrendezésre kerül a gépésztalálkozó, ezen a találkozón a 
várost alpolgármester Úr fogja képviselni. Holnap éjszaka lesz a múzeumok éjszakája, 
odavárunk mindenkit. Vasárnapra kaptunk meghívást Nyíradonyba, ott az egyik asszonykórus 
fog fellépni- ott a várost alpolgármester úr fogja képviselni. Én a holnapi nap folyamán 
Magyardécsére fogok utazni, egy szőkebb négy fıs delegációval, ahol a testvértelepülésünk 
által megrendezett Cseresznyefesztiválon veszünk részt vasárnapig. A napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót 
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tudomásul veszi?  
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 10 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
     b) Elıterjesztés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 3-143/2011. 
         (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
         Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Felhívom a figyelmet, hogy volt egy - a 133/2011. (VI. 08.) számú Földhasználati jogot 
alapító szerzıdés jóváhagyásáról szóló határozat, amelynek a mellékletét képezı szerzıdés 
aláírása kapcsán kiderült, hogy a Therma Kft téves adatot szolgáltatott, a helyes adószáma, 
11152417-2-09, KSH törzsszáma: 11152417. A helyes adatok átvezetésre kerültek a 
határozatban, valamint a szerzıdésben. Továbbá az elıterjesztés mellékletét képezı 
földhasználati jogot alapító szerzıdés 9. pontja 2. sorában a helyrajzi szám szintén tévesen 
1897/2/A.-ként szerepelt, ez helyesen 1879/2/A. hrsz. Ezek korrekciójával írtam alá a 
szerzıdést jegyzı Úrral közösen. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, 
vélemény?  
 
Leveleki József 
A 4. sorban, a 4. határozattal kapcsolatos kiegészítést nem értem teljesen, itt egy határnap 
elírásáról van szó. Konkrétan arról van szó, hogy a Fı tér 3. szám alatt található területben 
kívántunk mi bérelni helyiséget, illetve  helyiség részeket az Ügyfélcentrum mőködtetése 
szempontjából. Megítélésem szerint ebben a tárgykörben határozathozatalra került sor, ennek 
egy alapvetı összetevıje a hatályosulás napja változott. Errıl a képviselı-testület nem 
döntött.- azt én értem, hogy az elıterjesztı szándéka eredendıen a korrigált határnapra 
vonatkozott, de az akkori elıterjesztésben legalább háromszor le volt írva a dátum. Magyarul 
a képviselı-testület ennek a határnapnak az ismeretében hozott határozatot. Ha nem is sok de, 
valamennyi anyagi vonzata van ennek a korrekciónak. A kérdésem azt, hogy ez így rendben 
van-e? Szerintem nincs rendben. 
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
A bizottsági üléseken mi folyamatosan június 1-jérıl beszélgettünk, - amikor elmondtam, 
hogy június 1-jével szeretnénk költözni és minél hamarabb szeretnénk átjönni – 
okmányirodástól együtt, hogy kevesebb bérleti díjat kelljen fizetni. Idıközben ezt nem tudtuk 
sajnos megtenni, mert az okmányrendszernek a költöztetése egy olyan költségbe került volna- 
1,5 millió forintos összegrıl kaptunk tájékoztatást, amit mi megkifogásoltunk és most a 
Belügyminisztérium egyik cégével vagyunk levelezésben, hogy ezt nem tudjuk átvállalni ezt a 
térítési költséget és kérjük térítésmentesen tegyék lehetıvé. Emiatt nem tudtunk Június 1-jével 
átköltözni és így igazából nem is valósult meg, amit mi szerettünk volna eredetileg, ezért az 
eredeti számlázás is a teljes összeggel került júniusban kiszámlázásra a vállalkozó részére. Így 
mindössze a szándéknak megfelelı határnap került volna módosításra. Még egyszer mondom, 
hogy ténylegesen a számlázással nem lett változtatva, mert nem vettük igénybe, nem vettük 
birtokba június 1-jével.  
 
Leveleki József 
Ez egy elterjedt gyakorlat? Csak arra lennék kíváncsi? 
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Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Akkor vettük észre, amikor aláírtuk a kihirdetett határozatot, hogy a július 1., az  valóban nem 
június 1.  
 
Leveleki József 
Attól függetlenül a testület a július 1-jérıl tudott, ezt három perc alatt lehet korrigálni és akkor 
nincs belıle semmi.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Mi úgy gondoltuk, hogy a tájékoztatóban erre teszünk egy megjegyzést, ez nem jelent akkora 
érdembeli változást.  
 
Leveleki József 
A legújabb információk tükrében valóban így van, de bármelyik határozatban lehet korrigálni 
akkor ezt a szisztémát követve. Ha nem így van, akkor tárgytalan a hozzászólásom. A 
képviselı-testület dönti el.  
 
Nagy Sándor 
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
tudomásul vette.  
 
     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
         (Írásbeli elıterjesztés alapján, kiosztással) 
          Elıadó: Nagy Sándor polgármester és az átruházott hatáskört gyakorló  
                        bizottságok elnökei 
 
Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés, észrevétel, 
vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a tájékoztatót?  
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 10 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Elıterjesztés a Polgármesteri Hivatal és az Újfehértói ÁMK közötti munkamegosztásra és  
      felelısségvállalásra vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-151/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja. Szóbeli 
kiegészítésem nincs az elıterjesztéshez. 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 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
 

137/2011. (VI. 23.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

A Polgármesteri Hivatal és az Újfehértói ÁMK közötti munkamegosztásra és 
felelısségvállalásra vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról 

 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 16. § 
(5) bekezdése alapján, - a fenntartásában mőködı - Újfehértó Város Képviselı-testületének 
Polgármesteri Hivatala és az Újfehértói ÁMK közötti munkamegosztásra és 
felelısségvállalásra vonatkozó megállapodást 2011. július 11. napi hatállyal a melléklet 
szerint jóváhagyja. 

 
2./ felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

       
Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
 

Melléklet a 137/2011. (VI. 23.) számú határozathoz 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 

- a Polgármesteri Hivatal és az Újfehértói ÁMK közötti munkamegosztásról  és 
felelısségvállalásról - 

 
amely létrejött  
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) és az 
államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban 
Ámr.), 16. § (4) bekezdésében foglaltak alapján  
az Újfehértó Város Képviselı-testületének Polgármesteri Hivatala (4244, Újfehértó, Szent 
István út 10) önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény (továbbiakban hivatal), valamint  
az Újfehértói Általános Mővelıdési Központ (4244.Újfehértó,…) önállóan mőködı  
önkormányzati intézmény (továbbiakban intézmény) között,. 
mely rögzíti az Ámr. 15. § (2) bekezdés c) pontja szerinti feladatok ellátásának rendjét. 
 
Az intézménynek gazdasági szervezete nincs, ezért az államháztartás mőködési rendjérıl 
szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm16. § (6) bekezdésében elıírt gazdasági szervezeti feladatokat 
az e megállapodásban felsorolt eltérésekkel – a hivatal látja el.  
 
Az intézmény (az elıirányzatok feletti rendelkezés szempontjából részjogkörrel rendelkezı) 
költségvetésében a jóváhagyott elıirányzatok feletti rendelkezési jog az e megállapodásban 
rögzített módon illeti meg a hivatalt és az intézményt. 
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I. Az együttmőködés általános szempontjai 
 
1. A hivatal és az intézmény együttmőködésének célja az, hogy hatékony, szakszerő és 
ésszerően takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit teremtse meg. 
 
2. Az együttmőködés nem csorbíthatja az intézmény, szakmai döntésjogi rendszerét, önálló 
jogi személyiségét és felelısségét. 
 
3. Mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek a szervezeti és személyi feltételei az 
intézménynél nincsenek meg, köteles a hivatal ellátni.  
 
4. A hivatal gazdasági szervezete útján biztosítja a szabályszerő, törvényes, ésszerő 
gazdálkodás feltételeit. 
 
5. A 4. pontban foglaltakat a hivatal elsısorban érvényesítési, ellenjegyzési jogkörének 
gyakorlásán keresztül biztosítja. 
6. A kötelezettségvállalási, utalványozási, szakmai teljesítési jogkört az intézményvezetı az e 
megállapodásban foglaltak szerint saját hatáskörében gyakorolja. 
 
II. Az együttmőködés területei, feladatai a gazdálkodás során  
 
1. Az éves költségvetés tervezése  
 
A gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások gyakorlati 
végrehajtásában a hivatal segíti az intézményt. 
 

1.1.A hivatal az intézmény rendelkezésére bocsátja azokat a dokumentumokat, 
amelyek alapján  
- az intézmény  elkészíti a saját költségvetési tervét, tervigényét, a költségvetési 
rendelet-tervezet összeállításához,  
- a hivatal elkészíti az önkormányzat költségvetési rendeletében intézmény részére 
jóváhagyott (kiemelt és egyéb rögzített) elıirányzatok szerint a saját részletes 
költségvetését.  
- A hivatal elkészíti a költségvetési tervgarnitúra kitöltéséhez szükséges összesítést, és 
gondoskodik az intézményi költségvetés jogszabályban rögzített határidıig való 
továbbításáról a MÁK. felé.  

 
1. 2. Az intézmény önálló költségvetési tervet készít a Pénzügyminisztérium és a 
hivatal által kiadott tervezési segédletnek megfelelıen. 

 
1. 3. A hivatal összevont költségvetési javaslatot készít.  

 
1.4. A hivatal a költségvetési rendelet megalkotása után intézmény szerinti bontásban 
elıirányzat nyilvántartást vezet, amit folyamatosan egyeztet az intézmény vezetıjével, 
annak nyilvántartásával. 

 
2. Elıirányzat felhasználás, éves költségvetési elıirányzatok megváltoztatása  
 

A hivatal köteles a kiemelt elıirányzatokról intézmény szerinti  elıirányzat - 
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nyilvántartást naprakészen vezetni és errıl információt szolgáltatni az intézmény  
vezetıje számára. 

 
2. 1.Az önállóan mőködı és gazdálkodó hivatal és az önállóan mőködı  intézmény  
azon elıirányzataik esetén, amelyek felett rendelkezési jogosultsággal bírnak, önállóan 
vállalhatnak kötelezettséget és köthetnek szerzıdést. 

 
2. 2 Az intézmény alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz 
kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek elıirányzataival minden esetben, 
rendelkezik. 

 
2. 3. Egyéb elıirányzatokkal e munkamegosztási megállapodásban foglaltak  szerint 
rendelkezik az intézmény. 

 
2. 3. 1. Az intézmény a szakmai feladatai megvalósításához közvetlenül 
kapcsolódó dologi    kiadásai közül a költségvetési rendeletben meghatározott 
mértékben rendelkezik  elıirányzattal. A dologi és egyéb folyó kiadások 
elıirányzata közül az alábbiakkal rendelkezik: 
• készletbeszerzés , 
• kommunikációs szolgáltatások,  
• szolgáltatási kiadások , 
• vásárolt közszolgáltatások,  
• ellátottak egyéb pénzbeni juttatásai( tankönyv) 
• kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások, a tárgyévi költségvetési rendeletben 

elfogadott összeg erejéig. 
 

2. 3. 2. Az intézmény  a számára a  2.2  pont szerint a saját                      
költségvetésében meghatározott elıirányzatok felhasználásáért Ámr  rendelet 
elıírásai szerint felel, ezen felül köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai 
megszervezésérıl oly módon gondoskodni, hogy az biztosítsa az önállóan mőködı 
és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére a 2.3.1.  pont szerint 
megállapított elıirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását. 

 
2.3.3. A 2. 2 , 2.3.1pontban foglaltak be nem tartása esetén az irányító szerv az  
elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultságot visszavonhatja, korlátozhatja, 
illetve elrendelheti a munkamegosztási megállapodás módosítását. 

 
2. 4 Éves költségvetési elıirányzatok megváltoztatása  

 
2.4.1.Az intézmény elıirányzatainak megváltoztatását, csak a meghatározott 
pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végzı, hivatal vezetıje (jegyzı) által 
kezdeményezheti a Képviselı-testületnél.  

 
2.4.2. Az intézmény részére engedélyezett létszámot csak a Képviselı testület 
módosíthat. 

 
2.4.3. A személyi juttatások elıirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-
szervezés érdekében az intézmény, a Képviselı-testület jóváhagyásával dologi 
kiadásokra átcsoportosíthatja. 
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2. 4.4. Az intézményvezetı a tárgyévi  költségvetési rendeletben megállapított 
bevételi és kiadási elıirányzatai felett elıirányzat felhasználási jogkörrel 
rendelkezik azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási elıirányzat mértékéig 
vállalhat, valamint késıbbi évek elıirányzatát terhelı kötelezettséget nem 
vállalhat. 

 
2.4.5. A jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a 
forrásképzıdés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény 
biztonságos mőködésének szem elıtt tartásával – a pótelıirányzati kérelem 
jóváhagyását követıen – vállalhat kötelezettséget az intézmény. 

 
2.4.6 A megállapított kiadások fıösszege csak a Képviselı-testület jóváhagyásával 
módosulhat. 

 
2.4.7 Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti 
átcsoportosítást csak a Képviselı-testület engedélyezhet. 

 
2.4.8. Az elıirányzat-módosítás engedélyezésérıl, illetve amennyiben az 
elıirányzatok módosításra az Országgyőlés vagy a Kormány intézkedése 
következtében kerül sor, a költségvetési rendelet módosítását követıen a 
végrehajtott módosításról tájékoztatja az intézményt. A hivatal az intézmény- 
racionalizálás érdekében tett döntése következtében az elıirányzat 
megváltoztatásáról írásban tájékoztatja intézmény vezetıjét, amelyet az tudomásul 
vesz.   
 
2. 4.9. A költségvetés végrehajtásának szabályait a mindenkori költségvetési 
rendelet  határozza meg. 

 
     3. Kötelezettségvállalás, utalványozás, szakmai teljesítés, érvényesítés ellenjegyzés. 

 A kötelezettségvállalás nyilvántartás mind a hivatalnál, mind az intézménynél azonos       
tartalommal, párhuzamosan történik. A nyilvántartás naprakészen mutatja a 
folyamatban lévı kötelezettség vállalásokat, illetve ezek idıszak végi állományát, amit 
a hivatal és az intézmény a negyedéves zárást követıen egyeztet. 

 
       3.1. A kötelezettségvállalások rendje  
 

3.1.1.  Intézményvezetı az intézményfenntartással kapcsolatos kiadások valamint a 
közmővek kivételével önállóan vállalhat kötelezettséget a jóváhagyott elıirányzatuk 
mértékéig. Az intézményvezetı az áruvásárlásra, vagy szolgáltatás nyújtására irányuló 
megrendeléseit, személyi juttatás kifizetésére irányuló kötelezettségvállalásait 
ellenjegyzés végett megküldik a hivatalnak, (kötelezettség vállalás ellenjegyzése) 

 
  3.1.1.1. Amennyiben a kötelezettség-vállalásra a hivatalnál   
szerint nincs fedezet, „nem teljesíthetı fedezethiány miatt”  
megjegyzéssel visszaküldi az intézmény vezetıjének. 

  
3.1.1.2. Ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor ellenjegyzi  a hivatal 
dolgozója akit elızetesen a jegyzı  meghatalmazott az ellenjegyzésre. 

 
3.1.1.3.A hivatal  a 3.1.1.1 és a 3.1.1.2. pontokban  
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foglaltakról egy munkanapon belül nyilatkozik.  
 

3.1.2. A teljesült kötelezettség-vállalásról az utalványozás útján tájékoztatja  az 
intézmény a hivatalt. 

 
3.1.3. Közüzemi szolgáltatások megrendelése esetén csak a hivatal vállalhat 
kötelezettséget. 

 
      3.2. Az utalványozás rendje  
 

3.2.1. A közmődíjakat és kifizetéseket valamint a bevételeket a polgármester  
utalványozza. 

 
3.2.1.1. Az utalványozás minden esetben írásban, utalványrendelet 
felhasználásával történik.  

 
3.2.1.2. A szakmailag igazolt és a kötelezettségvállalási nyilvántartásban is 
nyilvántartott utalványrendelettel felszerelt számlát, bizonylatot  átadó-átvevı 
könyvvel kell a hivatalhoz  eljuttatni, érvényesítés végett, utalványozás után 
kerül az utalványrendelet ellenjegyzésre.  

 
3.2.1.3. A hivatalhoz  beérkezett számla bizonylat  az intézménynél  is vezetett  
kötelezettség-vállalás nyilvántartásával   történt összevetés után az  
érvényesítésre,  utalványozásra, ellenjegyzésre kerül.  

 
3. 3. Az érvényesítés rendje  

 
3. 3. 1. Az érvényesítést a jegyzı által írásban megbízott, pénzügyi- számviteli 
végzettségő hivatali dolgozó végzi. 

 
3. 3.2. Amennyiben az érvényesítést végzı dolgozó kifogásolja a  jogosultságot, az 
összegszerőséget, a fedezet meglétét, az alaki, formai követelmények betartását 
(csak teljesen felszerelt számlát, utalványrendeletet fogadhat el), vagy a szakmai 
teljesítést, a minıségi-mennyiségi átvételt akkor az utalványrendeletet érvényesítés 
nélkül hiánypótlás céljára, a kifogásolt hiányosság megjelölésével visszaküldi az 
intézménynek. 

 
        3. 4. Az ellenjegyzés rendje  
 

3.4.1.A kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére a jegyzı által        
meghatalmazott hivatali dolgozó jogosult. 

  
  3.4.2. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettség-vállalás ellenjegyzése elıtt 
meggyızıdik arról, hogy a szükséges fedezet rendelkezésre áll-e . Minden 
kötelezettségvállalást ami meghaladja az 100 000 Ft-ot írásba kell foglalni mely 
kötelezettségvállalást ellenjegyzés végett az ellenjegyzınek el kell juttatni. A 100 000 
Ft.-alatti kötelezettségvállalást nem kell írásba foglalni, de nyilvántartásba kell venni  
kötelezettségvállalási bizonylaton és azt ellen kell jegyezni.  

 
3.4.3. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója, amennyiben valamilyen szabálytalanságot 
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tapasztal, megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét, valamint indokait írásban közli 
az intézmény vezetıjével. 

 
3.4.4. Az utalványozás ellenjegyzése a kötelezettség-vállalás ellenjegyzésével azonos 
módon történik. Ha az utalványozás ellenjegyzıje szabálytalanságot tapasztal, vagy 
nincs a kifizetésnek fedezete, megtagadja az ellenjegyzést. Ha az  utalványozó ennek 
ellenére is ragaszkodik a teljesítéshez, felvezeti az utalványra, hogy „az ellenjegyzés 
utasításra történt” és egyúttal írásban értesíti a  hivatalt a részletes indoklás egyidejő 
kifejtésével. 

 
      3.5.Szakmai teljesítés igazolását az intézményvezetı saját hatáskörében gyakorolja. 
 
4. Analitikus nyilvántartás 
 
   A számvitel részét képezı analitikus nyilvántartási rendszer egyes területeit az intézmény 
saját maga, másokat a hivatal összevontan látja el. 
 
    4.1.A személyi juttatásokkal (munkabérekkel) és munkaerıvel való gazdálkodás 
(bérgazdálkodás) szabályai, nyilvántartásai. 
 

4.1.1 Az intézményvezetı önálló bérgazdálkodói jogkört gyakorol. A mindenkori 
költségvetési rendelet figyelembevételével. 

 
4.1.2. A képviselı-testület  által jóváhagyott létszámkereten belül a munkáltatói jogok 
gyakorlása – a külön szabályozott kifizetések és elszámolások kivételével – az  
intézmény vezetıjének feladat- és hatásköre.  

 
4.1.3. Az  intézmény közalkalmazottairól önállóan vezet személyi anyagot és egyéb a 
személlyel, a munkavégzéssel kapcsolatos adott évre vonatkozó  nyilvántartásokat.  
- a közalkalmazotti jogviszony létesítésével (a munkába lépést megelızı  

    napon) és megszüntetésével kapcsolatban teljesített adatszolgáltatásról  
- a  soros elırelépıkrıl  
- a  kreditpontok vagy iskolai végzettség megszerzései miatti elırelépıkrıl  
- a  jubileumi jutalmak kifizetésérıl  
- tárgyhónapot követı hónap 4. napjáig rendszeres jelentés megtörténte  a    
betegszabadság   igénybevételérıl, a táppénzes állományokról, a nem rendszeres 
kifizetésekrıl,   tárgyhónapot követı hó 10 napjáig távollétjelentés a szabadságok 
igénybevételérıl, valamint 2 havi rendszerességgel a változóbérekrıl 
- a jóváhagyott pénzmaradvány, illetve a tárgyévi bérmegtakarítás terhére  
jogszabály szerint jutalmazásra fordítható keret felosztásáról  
- minden egyéb, költségkihatással járó intézkedésrıl (pl. tanulmányi szerzıdés, 
továbbképzések, kiküldetés, megbízási szerzıdések) 
- egyéb adózást érintı esetekben (pl. étkezési utalvány, munkába járás költségei, 
juttatásai)  
- közalkalmazotti jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatban 
(kinevezési okirat, átsorolás, értesítés, jogviszony megszőntetése, elszámoló-  lap ) 
- minden, a „KIR”-rendszer használatát igénylı feladat elvégzése, jelentés és  
könyvelési bizonylat megküldése, adatfeldolgozás, munkáltatói igazoláshoz 
átlagkereset kiszámítása,  változások esetén az elkészített dokumentumokról  
- biztosítottak bejelentésének nyilvántartása illetve törlése az illetményszámfejtı hely 
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felé   
- az okiratok megküldése a Magyar Államkincstár (MÁK) Területi  
 Igazgatóságának  

 
4.1.4. A havi elıirányzatokhoz viszonyított teljesítésekrıl szakfeladatonként, a 
rendszeres személyi juttatások esetében az intézmények  szintjére összesített létszám- 
és bérnyilvántartást vezetnek, mind a hivatal  mind az  intézmények. 

 
4.1.5. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során a hivatal biztosítja, hogy a munkaerı 
és bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belsı szabályzatoknak és a képviselı-testület 
döntésének megfelelın történjen 

 
     4. 2. Mőködési feladatok, tárgyi feltételek biztosítása,(dologi kiadások) nyilvántartása 
 

4. 2.1.Az intézmény mőködtetési feladatai közül az intézmény látja el az alábbiakat:  
- gondoskodik a munkaerı foglalkoztatásáról, szervezi, irányítja a foglalkoztatottak 
munkáját,  
- gondoskodik az intézmény üzemeltetésérıl, ezen belül kiemelt feladata a szakmai 
tevékenysége ellátásához szükséges irodaszer, nyomtatvány, könyvek, folyóiratok, 
egyéb információhordozók, a folyamatos intézményi mőködtetést biztosító készletek 
beszerzése, egyéb szakmai készletbeszerzések,  

 
4.2.2 Az  intézmények feladata a szakmai  mőködéshez szükséges tárgyi feltételek 
biztosításával kapcsolatos feladatok elvégzése (szerzıdéskötés, teljesítés, elszámolás,  
nyilvántartások vezetése ) nyilvántartása ilyenek Pl.: 
- kisebb tételő irodaszerek, nyomtatványok, egyéb kis értékő eszközök             
- a költségvetésben – nem az egységes tankönyv-beszerzés keretébe tartozó                          
könyvvásárlásra fordítható elıirányzat terhére szakkönyvek beszerzése, valamint a 
postai kiadások készpénzben történı teljesítése, a távközlési díjak kivételével  
- egyéb eseti szolgáltatások (továbbképzések,,  stb.) megrendelése, kisebb     összegő 
számlák készpénzes kiegyenlítése, a teljesítés igazolása, a számlák      továbbítása 
- összefoglaló nyilvántartás vezetése a meglévı szerzıdésekrıl, amelyekbıl           
másolati példányt eljuttat a  intézmény a  hivatalnak  
- a szakmai célt szolgáló pályázatok nyilvántartása 

 
4.2.3 A közüzemi szolgáltatások beszerzése nem tartozik az intézmény feladati közé, 
de az intézmény vezetıje jogosult és köteles ellenırizni az önálló intézmény 
hatáskörébe tartozó elıirányzat felhasználását is. 
 
4.2.4 A rendszeres közüzemi szolgáltatások (villany, víz- és csatorna, gáz, 
hulladékszállítás ) az intézményfenntartással kapcsolatos kiadások megrendelése, a 
szerzıdéskötés, a kiadás utalványozása, elszámolás a hivatal  feladata.  

 
5. Egyéb nyilvántartások vezetési rendje adatszolgáltatás  
 

5.1.Az intézmény a hivatal  iránymutatása alapján éves leltárt készít. A feleslegesnek vagy   
rendeltetésszerő használatra alkalmatlannak ítélt eszközök hasznosítására, selejtezésére 
kezdeményezés az intézmény vezetıje által történhet a hivatal felesleges vagyontárgyak 
hasznosításának selejtezésének szabályzata alapján. 

 



 13

5.2. A leltárkészítés a leltárkészítési ütemterv alapján készül el  melyet a hivatal által  
megbízott személy készít és azt a hivatal  vezetıje jóváhagyja. A leltározást a hivatal 
leltározási és leltárkészítési szabályzata szerint kell elkészíteni. 

 
5.3. A hivatal vezetıjének az iránymutatása alapján az intézmény a hivatal  által kijelölt 
leltározási bizottságok által végzik a leltárfelvételeket. 

 
5.4. Az intézmény kezdeményezi az esedékes selejtezéseket és gondoskodnak azok 
elıírásszerő végrehajtásáról. 

 
5.5. A nyilvántartási és selejtezési feladatok elıkészítése és végrehajtása a gazdasági 
ügyrend, valamint a leltározási és selejtezési szabályzat alapján történik.  

 
5.6. A tárgyi eszközök és készletek analitikus nyilvántartását – ide értve a munkahelyeken 
használatban levı eszközöket  is – az intézmény vezeti. Ennek során a bevételezések, 
felhasználások és más csökkenések és növekedések alapbizonylatait kiállítják, és 
folyamatosan egyeztetnek a fıkönyvi könyveléssel. 

 
5.7. Az intézmény által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási 
rendszerénél az  intézmény vezetıje a felelıs (elıirányzatok igényléséhez, elszámolásához 
adatszolgáltatás, étkezés nyilvántartása ) míg az egyéb pénzügyi információk esetén az 
önállóan gazdálkodó  felelıs. 

 
6. Beruházás, felújítás, a vagyon használata.  
 
Immateriális javak, földterületek, épületek, építmények, tartozékok, beruházások, tárgyi 
eszközök, adott kölcsönök, felújítások nyilvántartásait a hivatal összevontan vezeti. 
 

6.1. A hivatal és az intézmény beruházási, felújítási tevékenységüket csak a képviselı – 
testület mindenkori költségvetési rendeletében és az önkormányzat vagyonáról és a 
gazdálkodás egyes szabályiról rendelkezı rendeletben foglaltak szerint végezhet, ide értve 
azt az esetet is, amikor a beruházás, felújítás, forrása pályázati forrásból származó 
pénzeszköz. 

 
6.2. Az engedélyezett felújítások és építési beruházások elıkészítése, bonyolítása a hivatal 
feladata. 
 
6.3. Az önálló szakmai célt szolgáló pályázatok benyújtása elıtt az intézményvetetıjének 
kötelessége egyeztetni a hivatal vezetıjével a pályázat benyújtása csak ezt követıen 
történhet meg. 

 
6.4. A tárgyi eszköz felújítás feladatai közül az intézmény kötelessége, hogy jelezze, mely 
vagyontárgy milyen mértékő felújításra szorul. Az intézmény a felújítást akkor végeztetheti 
el, ha arra a költségvetésében jóváhagyott elıirányzat van.  

 
6.5. Az intézmény beruházással kapcsolatos feladatai megegyeznek a tárgyi eszközök 
felújítás esetében ellátandó feladatokkal.  

 
6.6. A vagyonkezelés feladatai külön jelentkeznek  

- az ingatlanvagyon,  
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- az ingóvagyon, tekintetében.  
 

6.7. Az ingatlanvagyon intézmény vagyonkezelési, használati  joga addig terjed, amennyit a  
fenntartó önkormányzat vagyon és vagyongazdálkodásáról szóló rendeletében meghatároz.  

 
6.8. Az ingó vagyonnal kapcsolatban a vagyonkezelési jogokat összevontan a hivatal látja 
el.  

 
6. 9. A vagyongazdálkodás szabályait a vagyonrendelet, vonatkozó magasabb szintő 
jogszabályok illetve ezzel kapcsolatban kiadott helyi szabályok határozzák meg. 
 
6. 10. A vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatokat a hivatal látja el.  
 

7. Pénzellátás, pénzügyi mőveletek, a készpénzkezelés rendje  
 
A hivatal összevontan látja el a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat mind a bankszámla, 
mind pedig a készpénzforgalom tekintetében.  
 
   7.1 Az intézmény bankszámlával nem rendelkezik.  
 

7.2. A pénzellátás a pénzforgalmi ütemterven alapul, melyet a hivatal dolgozója készít el és  
tart nyílván. 

 
7.3. A bankszámlán és az ahhoz kapcsolódó alszámlákon aktív banki mőveleteket csak a 
hivatal pénzügyi mőveletek lebonyolításával megbízott dolgozója végezhet. 

 
7.4. Az intézménynél pénztár nem mőködik. Azoknak a készpénzes kiadásoknak a 
teljesítésére, melyek e megállapodás szerint az intézmény hatáskörébe tartozik és célszerően 
helyben teljesíthetık a hivatal   pénztárából elszámolási elılegként felvett összeg szolgál. 
Az intézmény vezetıje legfeljebb 100 000Ft elıleget vehet fel, mellyel szükség szerint, de 
legalább havonta köteles elszámolni. A mérleg fordulónapján a  intézménynél elszámolatlan 
elıleg nem maradhat. 

 
7.5. A készpénz kifizetések szabályszerőségéért az intézményvezetı felelıs és egyúttal 
gondoskodik a pénz biztonságos tárolásáról is. 

 
7.6. A készpénzben beszedett bevételek a kiadások teljesítésére nem fordíthatók, azt az 
intézmény naponta köteles a hivatal bankszámlájára feladni vagy pénztárába befizetni a 
hivatal pénzkezelési szabályzata szerint kezelni. 

 
 
8. Könyvvezetés, beszámolás, adatszolgáltatás  
 
A számvitel keretén belül a hivatal összevontan látja el a könyvelési feladatokat, összevontan 
állapítja meg az intézmények számviteli rendjét.  
A számviteli rendnek azonban tartalmaznia kell az intézmény sajátosságait. 
 

8.1. A fıkönyvi könyvelést a hivatal vezeti, és gondoskodik arról, hogy a számvitelben 
kellıen elkülönüljenek az intézmények gazdasági eseményei egymástól. 
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8.2. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat az 
intézmény és a hivatal  között úgynevezett bizonylat átadás-átvételi könyvvel kell 
kézbesíteni, amelybıl megállapítható, hogy a keletkezett iratot melyik intézmény mikor és 
kinek adta át ügyintézésre. 

 
8.3. Az intézmény vagyoni és pénzügyi helyzetével kapcsolatos könyvvezetési, valamint a 
költségvetési beszámolóra vonatkozó kötelezettség, továbbá a gazdálkodással kapcsolatos 
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a hivatal  feladata. A feladat ellátása a hivatal 
számlarendje szerint történik. 

 
8.4. Az  intézmény  köteles a feladat ellátásához szükséges adatokat a jogszabályban 
meghatározott, illetve a fenntartó által kért idıpontban a feladatokat végzı hivatal  
rendelkezésére bocsátani. 

 
8.5. A hivatal és az  intézmény költségvetésében jóváhagyott elıirányzatok nyilvántartását, 
módosítását és felhasználását oly módon köteles vezetni, hogy abból bármikor 
megállapíthatók legyenek az intézményre vonatkozó adatok. 

 
8.6. A hivatal  az intézményvezetı  kérésére bármikor, de legalább havonta tájékoztatást ad  
(pénzforgalmi jelentés megküldése) az intézmény  bevételi és kiadási elıirányzatainak 
felhasználásáról, valamint a felügyeleti szerv költségvetést érintı intézkedéseirıl. 

 
9. A folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE)  
 
9.1. Az intézményvezetı mindazon folyamataiknál, ahol az elıirányzataik felett rész 
jogkörrel rendelkeznek az ellenjegyzési munkafolyamatig önállóan látják el a folyamatba 
épített ellenırzési kötelezettségüket. Az intézmény önállóan készít FEUVE szabályzatot és 
ellenırzési nyomvonalat. 

 
9.2. A hivatal érvényesítési ellenjegyzési jogkörével tölti be ellenıri szerepét az 
intézményeknél. 

 
9.3. A hivatal vezetıje bármikor elrendelheti a belsı ellenırzést az intézménynél, az 
intézményvezetıje köteles együttmőködni  
 - a belsıellenırzést végzı személy – feladatainak maradéktalan ellátása érdekében- 
 - az ellenırzött intézmény  illetve szervezeti egység bármely helyiségbe beléphet, 
- számára akadálytalan hozzáférést kell biztosítani valamennyi irathoz, adathoz és 
informatikai rendszerhez,  
- kérésére az ellenırzött intézmény bármely dolgozója köteles szóban vagy írásban 
információt szolgáltatni.  
A belsıellenırzést végzı személy az ellenırzött intézménynél illetve szervezeti egységnél 
- államtitkot, szolgálati titkot, üzleti tikot tartalmazó iratokba  és más dokumentumokba is 
betekinthet, azokról másolatot kivonatot kérhet, illetve személyes adatokat kezelhet, a 
jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi elıírások betartásával. 
 
10. Az információáramlás-szolgáltatás 

 
Az információáramoltatás az intézmény illetve a hivatal között a megállapodás alapján 
mindkét fél feladata.  
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   10.1 Az információszolgáltatás 
 

A különbözı szintő jogszabályokban elıírt információszolgáltatási kötelezettség       
továbbítása, a továbbítást megelızı adategyeztetés, adatgyőjtés a hivatal feladata.  

Az intézmény azonban köteles azon dokumentumokat, illetve nyilvántartásokat 
vezetni, és azokat rendelkezésre bocsátani, melyek lehetıvé teszik a hivatal  
 - közös, összevont adatokat tartalmazó – információ- szolgáltatását 
A pénzügyi jellegő információ-szolgáltatás fıbb területei:  
- költségvetési terv,  
- féléves és éves beszámoló,  
- negyedéves pénzforgalmi jelentés.  
Ezen információk teljes körőségéért, a költségvetési kapcsolatok bemutatásának 
valódiságáért az intézmény tekintetében is a hivatal  tartozik felelısséggel. A 
felelısség kiterjed a szolgáltatott adatok valódiságára, a számviteli szabályokkal és a 
statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezıségekre is. 

 
11. Egyebek  
 
    11.1. Az  intézmény az e megállapodásban nem szabályozott tevékenységeit saját 
hatáskörben látja el. A tevékenységek ellátásához kapcsolódó kötelezettségvállalás joga az 
intézmény vezetıjét  illeti meg. 
 
    11.2. Olyan kötelezettségvállalás érvényességéhez, amely költségvetési forrás  
   felhasználásával vagy önkormányzati vagyon használatával jár  az intézményvezetı által     

megbízott a hivatal dolgozójának ellenjegyzése szükséges. 
 

11.3. A megállapodásban foglaltakat a felek tudomásul veszik és kötelezik magukat arra,     
hogy a leírtak szerint járnak el 

 
A megállapodásban foglaltakat az érintettek tudomásul vették, és kötelesek ennek 
megfelelıen eljárni. 
 
A korábban kötött - Újfehértó Város Képviselı-testület 198//2009.(VII. 24.)határozatával 
jóváhagyott -Megállapodás jelen Megállapodás hatálybalépésével hatályát veszti.  
 
A megállapodásban foglaltakat Újfehértó Város Képviselı-testülete a 137/2011. (VI. 23.) 
számú határozatával jóváhagyta. 
 
Újfehértó, 2011-06-16  
 
………………………………..                                 ……………………………………….. 
   Polgármesteri Hivatal, mint    önkormányzati intézmény, mint 
önállóan mőködı és gazdálkodó                                          önállóan mőködı   
    költségvetési szerv                  költségvetési szerv 
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3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Elıterjesztés az „Újfehértó-Bököny szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” elnevezéső  
      KEOP projektben rögzített szennyvíz beruházással kapcsolatos döntések meghozataláról 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-152/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Tisztelettel köszöntöm a naprendhez érkezett Bököny Polgármester Asszonyát, valamint 
Alpolgármester Urát! Továbbá Dr. Egyed Adriennt, valamint Hibján Zoltánt az INNO-
INVEST Kft. részérıl! 
 
Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy még az utolsó pillanatban is folytak a számszaki adatok 
pontosításai. Ahhoz, hogy a pályázat benyújtható legyen, itt elsısorban az újfehértói projekt 
kapcsán merültek fel problémák, hiszen nincs telep, nem kapcsolódik a fejlesztéshez és így 
elég nehezen lehetett összerakni azokat a számokat, amelyekkel a pályázat benyújthatóvá 
válik. A testületi ülés elıtt kiosztással az asztalon volt még egy anyag, aminek egy része 
változott és emiatt egy új anyagot kapnak most kiosztással. Ez a forrásösszetételre 
vonatkozott. A forrástáblában felcserélésre került Bökönynek és Újfehértónak a számsora. 
Hibján Úrtól kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítése?  
 
Hibján Zoltán 
Különösebb kiegészítésem nincs, ha a testület részérıl van valamilyen kérdés, észrevétel  
akkor szívesen válaszolok.  
 
Nagy Sándor 
A kiosztott anyagban van egy forrás tábla, az ami legutolsóként van besötétítve- igazából ez 
az érdekes, hiszen ott összességében látszik, hogy a tervezett beruházási költség 3.288.185 
ezer forint, ebbıl az újfehértói költség 1.680.460 ezer forint, Bököny esetében egy 81 %-os 
támogatási intenzitással tudunk számolni, Újfehértó esetében 81,91 %-os. Ennek megfelelıen 
konkrétan Újfehértóra vonatkoztatva a saját forrás 303.932.000.-Ft, ez a gyakorlatban három 
forrásból tevıdik össze. Felhívom a figyelmet, hogy ez a fejlesztés megvalósítása azt jelenti, 
hogy 2012-ben és 13-ban Újfehértó esetében közel 40 %-os szennyvíz-díjemelésre kell, hogy 
sor kerüljön. Benne van a táblázatban a számítások alapján, hiszen a beruházásnak meg kell 
térülni. Ez a CBA – költséghatékonyság számítás arról szól, hogy milyen formában fog 
megtérülni ez a fejlesztés. Ennek az anyagnak a második oldalán van egy díjkiválasztott 
verziója, amely azt mutatja, hogy Újfehértón a 231 Ft-os szennyvíz 2015- évre 353 Ft-ra kell 
hogy emelkedjen majd. Bökönyben, ha elindul 2014-re 423 –Ft, os csatornahasználati díjat 
jelent majd.  
 
Hibján Zoltán 
Annyit főznék hozzá, hogy a Nyírségvízzel a legutolsó pillanatig konzultáltunk errıl a 
díjakról. İk azt mondták, hogy most a nyíregyházi beruházás, meg rengeteg más településen 
is folyik beruházás, emiatt a jelenleg egységes díjpolitikától el fognak térni a továbbiakban. 
Tehát İk azt mondták, hogy amúgy is, a mostani árak nem tarthatók- ez alapvetıen 
Nyíregyházának köszönhetı. İk úgy látják, hogy most, ha csak önmagában nézzük akár 
Újfehértót, akár más kisebb település üzemeletetését- tulajdonképpen İk önköltségi ár alatt 
üzemeltetnek. Ha nem valósuln meg a fejlesztés, akkor is díjemelésre kell, hogy sor kerüljön. 
A nyíregyházi beruházás miatt ennek az egységes árrendszernek vége lesz, úgy tőnik.  
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Nagy Sándor  
Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja. Az 
elıterjesztéshez kapcsolódó határozatban szereplı pontokat még lenne egy kiegészítés, amely 
arról szól, hogy: „A képviselı-testület kijelenti, hogy Újfehértó Város Önkormányzata az 
„Újfehértó-Bököny víziközmő fejlesztési projekt” elnevezéső KEOP 1.2.0 jelő projekt 
költség-haszon elemzésében szereplı 303.932.000.-Ft saját forrást az erre elkülönített 
forrásból kívánja finanszírozni. „. 
Ez kerülne a 4. pontba és az ötödik lenne a korábbi negyedik.  
 
Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Elek László 
A Bökönybıl beérkezett tisztított szennyvíz milyen útvonalon menne? Merre menne? 
 
Nagy Sándor 
Teljesen külön áll a története Bökönynek, önálló telepe van. Többször tájékoztattam a 
testületet, hogy ugyan közös társulásban megvalósuló fejlesztésrıl van szó, de a két település 
önállóan valósítja meg és fizikálisan a két rendszer nem lesz összekötve. Újfehértón csak 
hálózatépítés és különbözı átemelıknek az építésére kerül sor, addig Bököny esetében 
komplett telepépítés és hálózatépítés. Egyébkén a bökönyi telep az Geszteréd alá, újfehértói 
közigazgatási területhez viszonylag közelebb kerül kialakításra. Itt kapta meg a jogerıs 
vízjogi létesítési engedélyt a Bökönyi Önkormányzat és saját területén valósul meg. 
 
Elek László 
Nekem csak a kérdésem, hogy hol megy el ez a tisztított szennyvíz? Bejön Újfehértóra?  
 
Nagy Sándor 
Belemegy a VIII-as csatornába.  
 
Elek László 
Akkor csak érinti Újfehértót is.  
 
Nagy Sándor 
Ugyanúgy a Lónyai csatorna a befogadója. Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. 
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a kiegészített határozati 
javaslatot?  
 
A képviselı-testület a kiegészített határozati javaslatot 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  

 
138/2011. (VI. 23.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
 

az "Újfehértó-Bököny szennyvízelvezetési és tisztítási projekt" 
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elnevezéső KEOP projektben rögzített szennyvíz beruházással kapcsolatos  
döntések meghozataláról 

 
 A KÉPVISELİ-TESTÜLET  

1. kijelenti, hogy Újfehértó Város Önkormányzata az „Újfehértó-Bököny 
szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” elnevezéső KEOP projektben 
megvalósuló elemek üzembe helyezésétıl számított 5 (öt) évig az új elemekre 
vonatkozóan csatornadíj támogatást nem igényel. 
 

2. kijelenti, hogy a projekt Megvalósíthatósági Tanulmány költséghaszon elemzésében 
szereplı díjképzési elvek és díjszintek alkalmazására – az 1. számú  melléklet szerint - 
kötelezettséget vállal. 
 

3. kijelenti, hogy a következık szerint vállalja a projekt által érintett lakásokra vetítve a 
csatlakozások számát és arányát. 

 
  Szennyvíz 

projektben érintett 
lakások száma (db) 

Csatornahálózatra 
csatlakozott  

lakások száma (db) 

Csatornahálózatra 
csatlakozott lakások 

aránya (%) 
Megvalósítás éve 2014. 2050 1538 75,02 

2015. 2050 1579 77,02 
2016. 2050 1624 79,21 
2017. 2050 1685 82,19 
2018. 2050 1789 87,26 

Fenntartási 
idıszak 

2019. 2050 1886 92,00 
 
4. kijelenti, hogy Újfehértó Város Önkormányzata az „Újfehértó-Bököny víziközmő 
fejlesztési projekt” elnevezéső KEOP 1.2.0 jelő projekt költség-haszon elemzésében 
szereplı 303.932.000.-Ft saját forrást az erre elkülönített forrásból kívánja finanszírozni.  

5. felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakkal tartalmilag megegyezı 
nyilatkozatokat aláírja. 

Felelıs: polgármester 
Határidı: azonnal 
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Díjak kiválasztott verzió 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

Újfehértó       418          423          427          431          435          440          444          449          453          458          462          467          472          476          481     

3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

Bököny       613          632          651          670          690          711          732          754          784          816          848          882          918          954          992     

  

 Átlagos díj 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Újfehértó  273,52 326,05 386,08 427,06 428,95 430,85 432,76 434,68 435,71 437,74 439,77 441,82 445,92 450,07 454,26 

Bököny 
      484,10 497,17 510,67 524,56 538,78 551,90 567,24 583,04 599,31 616,07 633,34 651,12 

Összesen 
      436,20 440,08 444,04 448,11 452,46 455,67 459,98 464,38 468,87 475,15 481,55 488,08 

  

Átlagos díj 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Újfehértó  458,50 462,77 467,09 471,45 475,86 480,31 484,80 489,34 493,92 498,55 503,23 507,95 512,72 517,54 522,40 

Bököny 669,44 688,30 707,73 727,75 748,36 769,59 791,46 813,99 844,92 877,10 910,56 945,35 981,54 1019,18 1058,33 

Összesen 494,73 501,51 508,43 515,48 522,66 530,00 537,48 545,10 554,21 563,57 573,19 583,08 593,25 603,71 614,46 

  

 

Díjak kiválasztott 
verzió 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Lakossági díjak 5,00% 21,21% 20,00% 15,00% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 1,00% 1,00% 1,00% 

Újfehértó       231          280          336          386          388          390          392          394          396          398          400          402          406     
     
410          414     

  5,00% 21,21% 20,00% 28,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

Bököny       231          280          336          430          443          456          470          484          499          514          529          545          561     
     
578          595     
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39.táblázat: A támogatás számítása 1 millió EUR feletti 
jövedelemtermelı nem nagyprojektnél- Bököny   

Pénzügyi beruházási költség tartalék nélkül PV (DIC) 1 386 323 472 

Pénzügyi bevétel PV (a) 604 159 931 

Mőködési költség PV (b) 401 558 483 

Pótlás PV ( c ) 165 861 043 

Maradványérték PV (d) 138 938 954 

Nettó pénzügyi bevétel PV (DNR=a-b-c+d) 175 679 360 

Elszámolható ráfordítás maximuma (MaxEE=DIC-DNR) 1 210 644 113 

Finanszírozási hiány ráta (R=(DIC-DNR)/DIC) - a KEOP 1.2.0 kiírás szerint legfeljebb 85% 87,33% 

Elszámolható költség (EC) 1 607 725 563 

Döntési összeg (DA=EC*R) 1 366 566 728 

Kedvezményezett hozzájárulása 241 158 834 

 

39. táblázat: A támogatás számítása 1 millió EUR feletti 
jövedelemtermelı nem nagyprojektnél- Újfehértó   

Pénzügyi beruházási költség tartalék nélkül PV (DIC) 1 452 641 127 

Pénzügyi bevétel PV (a) 848 423 055 

Mőködési költség PV (b) 596 991 144 

Pótlás PV ( c ) 107 236 337 

Maradványérték PV (d) 150 747 810 

Nettó pénzügyi bevétel PV (DNR=a-b-c+d) 294 943 385 

Elszámolható ráfordítás maximuma (MaxEE=DIC-DNR) 1 157 697 742 

Finanszírozási hiány ráta (R=(DIC-DNR)/DIC) - a KEOP 1.2.0 kiírás szerint legfeljebb 85% 79,70% 

Elszámolható költség (EC) 1 680 459 782 

Döntési összeg (DA=EC*R) 1 339 260 234 

Kedvezményezett hozzájárulása 341 199 548 
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39. táblázat: A támogatás számítása 1 millió EUR feletti 
jövedelemtermelı nem nagyprojektnél   

Pénzügyi beruházási költség tartalék nélkül PV (DIC) 2 838 964 599 

Pénzügyi bevétel PV (a) 1 452 582 986 

Mőködési költség PV (b) 998 549 627 

Pótlás PV ( c ) 273 097 379 

Maradványérték PV (d) 289 686 764 

Nettó pénzügyi bevétel PV (DNR=a-b-c+d) 470 622 745 

Elszámolható ráfordítás maximuma (MaxEE=DIC-DNR) 2 368 341 855 

Finanszírozási hiány ráta (R=(DIC-DNR)/DIC) - a KEOP 1.2.0 kiírás szerint legfeljebb 85% 83,42% 

Elszámolható költség (EC) 3 288 185 345 

Döntési összeg (DA=EC*R) 2 743 094 078 

Kedvezményezett hozzájárulása 545 091 267 
 

  2011 2012 2013 Összesen 

Beruházási költség 7 756 800 2 349 519 546 930 908 999 3 288 185 345 

Támogatás 6 470 935 1 960 033 415 776 589 728 2 743 094 078 

Önerı 1 285 865 389 486 131 154 319 271 545 091 267 

Üzemeltetıi hitel 428 622 129 828 710 51 439 757 181 697 089 

Viziközmő társulati hitel 857 244 259 657 420 102 879 514 363 394 178 

 
Díjak kiválasztott verzió  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Lakossági díjak 5,00% 21,21% 20,00% 4,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 
Újfehértó  231 280 336 349 353 356 360 364 367 371 375 378 382 386 390 

 5,00% 21,21% 20,00% 26,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 
Bököny  231 280 336 423 436 449 463 476 491 506 521 536 552 569 586 
 
Díjak kiválasztott verzió  2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 
Újfehértó  394 398 402 406 410 414 418 422 426 435 444 452 462 471 480 

 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 
Bököny  604 622 640 660 679 700 721 742 772 803 835 868 903 939 977 
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Átlagos díj 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Újfehértó  273,52 326,05 386,08 389,11 392,62 396,17 399,75 403,36 406,19 409,95 413,74 417,56 421,43 425,33 429,28 
Bököny       477,15 490,02 503,31 516,99 530,98 543,91 559,01 574,56 590,58 607,08 624,08 641,58 
Összesen       403,23 408,52 413,87 419,36 425,16 429,85 435,55 441,36 447,28 453,32 459,47 465,75 
 

Átlagos díj 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Újfehértó  433,26 437,28 441,35 445,45 449,60 453,78 458,01 462,28 466,60 475,31 484,20 493,26 502,51 511,94 521,56 
Bököny 659,61 678,18 697,31 717,01 737,30 758,20 779,73 801,90 832,36 864,03 896,96 931,22 966,84 1003,89 1042,42 
Összesen 472,14 478,66 485,31 492,10 499,02 506,07 513,27 520,62 529,42 542,08 555,10 568,49 582,26 596,44 611,03 
 
 

Település  
  

Beruházási 
költség 

Támogatási  
intenzitás 

Támogatás  
összege 

Saját 
forrás 

Vizi közm ő 
társulati hitel  

Üzemeltet ıi 
forrás 

Bököny 1 607 726 85,00% 1 366 566 241 159 160 773 80 386 

Újfehértó 1 680 460 81,91% 1 376 528 303 932 202 621 101 311 

Összesen 3 288 185 83,42% 2 743 094 545 091 363 394 181 697 
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4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Elıterjesztés az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.  
      feladattervérıl 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-153/2011.) 
      Elıadó: Puskás László alpolgármester 
 
Nagy Sándor 
Köszöntöm Ügyvezetı Urat! 
 
A napirendet a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 3egyhangú igen szavazattal elfogadásra 
javasolja az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja. A 
Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadásra 
javasolja. A bizottsági üléseken elhangzottakat figyelembe véve Ügyvezetı úr ígéretet tett 
arra, hogy számszaki dolgokban korrekciót fog tenni. Errıl kapunk tájékoztatást.  
 
Hegyi Henrik 
Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Testület! 
 
Amikor egy hónappal ezelıtt volt egy testületi ülés, akkor az volt a kérés, hogy tegyünk le 
egy olyan feladattervet, amiben be lehet mutatni, hogy ennek az egészségháznak mi lesz a 
jövıje. Én azt gondoltam, hogy egy feladattervet úgy lehet elkészíteni, amikor megnézzük a 
jelenlegi állapotot, illetve megnézzük azt az utat, ahogyan eljutottunk idáig. Én ezt ebben a 
feladattervben leírtam különbözı pontokba szedve. Azt is bemutattam Önök részére, hogy 
ebbıl a jelenlegi állapotból milyen veszélyek fakadnak. Ebben az anyagban megtalálható. Egy 
számszaki hiba volt, amit képviselı Úr jelzett felém. Egy tizedespontnak a helye rossz helyre 
került, ezért a tetıtér beépítésénél nem 6.240 ezer, hanem 62.400 ezer forintról van szó. 
Elnézést kérek a tévedésért ezt javítottam az anyagban. A jövıbeni lehetıségekrıl, amikor 
polgármester Úrral tárgyaltunk az egészségház jövıjérıl, akkor abból indultunk ki, hogy 
legyen egy olyan központ Újfehértón, ami az egészséget és az egészségkultúrát össze tudja 
fogni. Ehhez most már egy egyszintes épület, amelyben háziorvosi rendelı, védınıi szolgálat, 
különbözı szakrendelık mőködnek. Ahhoz, hogy a jövıben ezt teljesen kompletté tudjuk 
tenni,- még van egy felsı szint, amelyen 348 m2 terület nem került beépítésre. A jövıben 
arról kell döntenünk, hogy a feladatterv alapján, amit elkészítettem, hogyan tudunk 
továbblépni. Jelen pillanatban még az önkormányzatnál a háziorvosi ügyelet, a fizikoterápiás 
szolgáltatás, illetve a vérvételi helyiség mőködtetése- mint feladatok- megjelennek. 
Polgármester úr részérıl egy olyan igény hangzott el, hogy ezeket a feladatokat vegyük át, a 
Kft mőködtesse ezeket a feladatokat. A részünkrıl nincs is akadálya, a feltételeket kell 
megteremteni hozzá, hogy ezek ÁNTSZ által is bírhatóan mőködjenek, tehát hogy 
szabályosak legyünk a jövıben. Jelen pillanatban még a forrását nem találtuk meg és nem 
tudjuk megmondani. Ahhoz is forrást keresünk, hogy magának a Kft-nek a mőködtetése 
hogyant történjen. Ebben az anyagban különbözı lehetıségeket írtam le, amelyekben benne 
van a most meglévı feladatok átvétele és bizonyos térítési díjjal való hozzárendelése. Olyan 
új eszközöknek a beüzemelése, megvásárlása, amelyet az itt lakók egészségügyi ellátását 
szolgálja. Illetve azt egészíti ki, amely jelen pillanatban is megtörténik. Valamint olyan egyéb 
üzleti lehetıségek, - itt hirdetési felületek, befektetık bevonására gondolok- amely még jelen 
pillanatban nem mőködnek. Az nagyon fontos és szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, 
hogy jelen pillanatban ezek a szolgáltatások közül egyelten egy sem OEP finanszírozott. Bár a 
Jósa András Kórházon keresztül történik a labor-eredményeknek az elszámolása, abból sem 
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az önkormányzat, sem a Kft. semmilyen visszatérítést nem kap. Tehát itt a helyiséget a 
közüzemi díjak kifizetését az önkormányzat vállalta magára. Annak a hölgynek a bérét, aki 
ezt a munkát végzi az önkormányzat vállalta magára. A fizikoterápia sem OEP által 
finanszírozott egészségügyi ellátás. Azt gondolom, hogy volt egy olyan történelmi pillanat a 
pályázat során, amikor uniós forrásból fel lett újítva ez a ház, amikor ezt meg lehetett volna 
tenni- sajnos ezen már túl vagyunk. A jövıben sem várható, hogy az OEP általi befogadása 
megtörténjen. Ennek a történelmi elızménye régre nyúlik, még 1995.-ben szüntette meg az 
OEP a megyében a fizikoterápiáknak a finanszírozását és ehhez kapcsolódóan a 
szülıotthonoknak a finanszírozását. Jelen pillanatban olyan egészségügy- politikai törekvést 
nem látok, amely lehetıvé tenné azt, hogy kihelyezett szakrendelıkön keresztül pld. 
Újfehértón ezt nekünk finanszírozná. Azt gondolom, hogy amirıl döntenünk kell, hogy 
ezeknek az ellátásoknak a helye hol legyen. Maradjon önkormányzati keretek között, vagy 
maradjon a létrejött Egészségügyi nonprofit Kft. keretein belül. De ahhoz, hogy ez 
megtörténjen, s ne törvénytelenül, vagy szabálytalanul mőködjön az ÁNTSZ feltételit meg 
kell teremteni. Tehát én abban kérem mindenkinek a segítségét, hogy gondolkodjunk együtt 
és ezeket a forrásokat kutassuk fel. És tegyük lehetıvé, hogy szabályosan mőködjünk. Ha 
valakinek van kérdése, akkor állok rendelkezésre.  
 
Nagy Sándor 
Az elıterjesztınek szóbeli kiegészítése nincs. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Amikor olvastam, hogy 6 millióba kerül a tetıtér fejlesztése, - a 62 millió számomra 
érthetetlen, mit terveznek, mi a terv, mit valósítanak meg az emeleten? . 
 
Hegyi Henrik 
Az emeleti részen a fizikoterápiának már egy kialakított rendszere van a terv szintjén, illetve 
az ehhez kapcsolódó szakrendelık, három db szakrendelı kialakítása van és van egy vérvételi 
helyiségnek a kialakítása, amelyhez kapcsolódóan még mozgáskorlátozott WC van. Ennyi 
van a fölsı szintre betervezve, csak ennek nem volt meg a forrása akkor sem.  
 
Leveleki József 
Jeleztem a bizottsági ülésen, hogy tetszett ez a történet, mert egységesnek láttam a 
megközelítését ennek az egész problémahalmaznak. Azt is jeleztem, hogy az idıbeni 
hozzárendelését hiányoltan. Tehát anélkül, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mit mikorra 
tervezünk megvalósítani, úgy roppant módon veszít az értékébıl a dolog. Erre kaptunk egy 
választ, egy féléves intervallum az, amit szükségesnek ítél az ügyvezetı Úr. Az új ügyvezetés 
felállása óta úgy gondolom, hogy eltelt annyi idı, - és ezt hallottuk is, hogy a  jogkövetı 
környezet kialakítására talán volt lehetıség az elmúlt másfél, két hónapban. Ha ezen sikerül 
átlendülnünk én azt javasolom, hogy az ügyvezetı Úr, vagy alpolgármester Úr, ha segít ebben 
a történetben- célszerő lenne a polgárjogi igények valamifajta formába öntése. Tekintettel 
arra, amelyek felmerültek már több hónappal ezelıtt, aminek a következménye a folyamatban 
lévı büntetı eljárások. Azzal nem vagyok tisztában, hogy a büntetı eljárások kapcsán a jogi 
igény érvényesítése szóba került-e. De ettıl függetlenül elırébb járunk, vagy elırébb járnánk 
abban az esetben, ha ennek a polgári jogi igény elıkészítése elkezdıdhetne, mert ehhez 
szakértıi vélemények, hasonló álláspontunkat alátámasztó iratoknak a beszerzése szükséges.  
Ez egy fontos dolog lenne. Ez tisztázhatná azokat a kérdéseket, amelyek megmérgezik a 
mindennapokat ebben a témakörben, pld, hogy milyen szintő teljesítés történt, akár a 
kivitelezés során. Van-e helytállási kötelezettség, van-e olyan mőszaki jellegő mulasztás, 
minıségbeli problémák, amelyet orvosolnia kell pld a kivitelezınek. Ha ilyenek vannak akkor 
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nyilván ezt célszerő megtenni azt megelızıen, mielıtt a végszámlát tisztáznánk ezzel a 
kivitelezıvel. Azért beszélek feltételes módban, mert nincsenek számomra olyan információk, 
amelyek ezt alá tudnák támasztani. Ezek nagyon fontosak a jövıben. A bevételek 
vonatkozásában, ami fel van vázolva, ha azok egy része teljesül, nyilván generál egyfajta 
bevételt, de nagyságrendjük- attól tartok olyan, hogy a kitőzött célok mellé állítva óriási 
optimizmusra igazán okot nem szolgáltat. A következı javaslatom van a forrásbevételeket 
növelıen. Ha a képviselı-testületnek az a törekvése, hogy a Kft. tevékenységét bıvítése 
amennyire csak lehetséges, akkor szerintem nem kéne halogatni megvizsgálni azt a kérdést, 
hogy Újfehértó egészségügyi területén a házi beteggondozás, vagy az ehhez kapcsoló dolgok, 
mennyiben vihetık át a legrövidebb határidın belül és milyen feltételekkel a Kft-hez. Ha 
ennek nincsen különösebb akadálya, akkor ez egy aktuális téma, ezt fel kéne vetni, meg 
kellene vitatni és ebben állítólag az egy rentábilisan finanszírozott történet. Akkor miért ne a 
Kft-nek nem képezne bevételt, megoldaná pld a foglalkoztatási kötelezettséget. Ezeknek a 
hátterét meg kellene vizsgálni, foglalkozni kellene ezzel. Ha ebben elıre tudnánk lépni, akkor 
lenne még javaslatom ezeknek a tevékenységeknek az átvétele kapcsán. Hogy ennek a 
végrehajtása az milyen módon- direkt szolgáltatási szerzıdés, vagy egy áttételes megoldással 
jöhetne létre, mert az önkormányzat érdekeit szolgálnánk ebben a történetben. De úgy 
gondolom, hogy ezen túlmenıen, ha még hozzá tudnánk tenni akkor én támogatnám ezt az 
irányt és el kell követni mindent, hogy Újfehértón az egészségügyi történet, ne a botrányokról 
szóljon, hanem végre arról szóljon, hogy egy színvonalas szolgáltatásban részesüljön a 
település erre rászoruló lakossága. Nyugvópontra kellene ennek a történetnek jutni. Úgy 
gondolom, hogy nem egyedül vagyok aki naponta kapok impulzusokat, pro-és kontra 
merıben ellentétes tartalommal. Nem hiszem, hogy nem lehet közelíteni ezt a két véglelet 
megközelítı állásfoglalás halmazt. Annyit még hozzáteszek, hogy hajtóvadászt folyik az 
ellátottak felderítésére, az idısebb emberek kiskapujában csoportosulások jönnek létre. 
Próbálnak ellátottakat keresni, olyanokat is, akik már kétszer-háromszor mondják, hogy nem 
tartanak igényt. Nap mint nap találkozom ilyennel, hogy idıs emberek mondják, hogy most ez 
volt, az volt. Kivel írhat alá? Kivel nem írhat alá?  
 
Nagy Sándor 
A házi-gondozással kapcsolatban,- nyilván meg kell vizsgálni. Én is azt mondtam a bizottsági 
ülésen, hogy akár ebbe az irányba is lehet gondolkodni. Azt is vizsgálni kell akkor az 
önkormányzatnak, hogy jelen pillanatban a szociális szolgáltató központhoz telepített, 
ugyanilyen jellegő feladat mennyire mőködtethetı ott tovább. Tekintettel arra, hogy a Görög 
Egyház elég nagyléptékben indul július 1-jével ebben a tevékenységi körben. Azok az 
ellátandó, gondozásra szorulóknak a köre azért le fog szőkülni, akiket lehet ellátni. Egyébként 
összességében még egy harmadik szolgáltató is megjelenhet, hiszen az önkormányzat által 
befolyásolt SZOSZOK esetében, az elmúlt testületi ülésen – módosítottuk, hogy 90 fıben 
határoztuk meg az ellátandó létszámot. Ettıl – paróchus Úr- arról tájékoztatott- hogy 
magasabb lesz az egyház szervezésében ellátottaknak a száma. Ez most folyik. A 
csoportosulásra annyit- hogy van egy sajátos dolga, hiszen egy új szolgáltatás elindulásánál – 
egyrészt van egy majdnem 40 fı többletigény az önkormányzat fenntartásában mőködı 
intézménynél- tehát İk is mennek. Hiszen arról van szó, hogy azok, akik ezt a feladatot el 
fogják látni és megpróbálják meggyızni az ellátandót, hogy velük kössön szerzıdést. Errıl 
megbeszélést folytattam a paróchus Úrral és a jövı héten a SZOSZOK intézményvezetıjével 
le fogunk ülni és azt a fajta kicsit erıszakos magatartást amire utaltál szeretném visszaterelni 
a mederbe. Remélem elfogadják, hogy oda kell bízni az igénybe vevıre, hogy kivel szeretné 
ezt a szolgáltatást elláttatni.  
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Szőcs Lászlóné 
Ez inkább szociális terület, nem annyira beteggondozás, tehát szociális gondozó-ápolók 
végzik. De természetesen a Kft- felvállalhatja – vannak célcsoportok, szenvedélybetegek, akik 
kimondottan egészségügyileg is odatartoznak.  
 
Puskás László  
Leveleki képviselı Úr felvetésére szeretnék reagálni. A polgárjogi ügyekkel kapcsolatban, a 
kivitelezési hibákkal kapcsolatban a mai nap érkezett meg az a jegyzıkönyv az ügyvezetı úr 
részérıl, amiben igyekeztek kezelni ezen problémák jogosságát. A jegyzıkönyvbıl én azt 
olvastam ki, hogy szinte minden felvetett problémával kapcsolatosan a kivitelezı vállalta a 
hibák kijavítását és errıl készült egy jegyzıkönyv. Van még egy dolog, amit világosan kell 
látni, hogy a legnagyobb problémáról nem beszéltünk, csak a bizottsági üléseken. Komoly 
problémát jelent az ügyvezetésnek a napi likviditási probléma. Azok a tulajdonosok, akik 
ebben a kft-ben részt vesznek, teljesen érthetı módon mindenkinek más-más érdeke és más- 
más lehetıségei vannak. Attól félek a legjobban és attól tartok a legjobban, hogy ezek az 
érdekek nehezen összeegyeztethetıek és ha már egy tulajdonostárs is „keresztbe tesz”, vagy 
nem tudja teljesíteni azokat a vállalásokat, elsısorban a pénzügyi vállalásokra gondolok- 
akkor lehetetlen helyzetbe kerül a kft. Vannak pillanatok, amikor kikötik a szolgáltatók a 
közüzemi szolgáltatatók a szolgáltatásaikat. Én itt látom a legnagyobb problémát, hogy ezeket 
az érdekeket kellene összehozni a kft-n belül.  
 
Hegyi Henrik 
Egyfajta béketeremtésre van szükség, és nem is tudok jobb szót mondani erre, hogy ebben a 
kft-ben bent lévı tagok között olyan feszültségek gyülemlettek fel az elmúlt években, hogy 
helyére kellene tenni. Azt gondolom, hogy – bár az anyagot, amit leírtam és úgy kezdıdtek, 
hogy „helytelen” és három fırészben soroltam föl, azok nem azért történtek, mert azok 
munkáját, cselekedeteit én akartam volna megítélni, hanem azért, hogy végre jussunk el arra a 
pontra, hogy ezeket tisztába tesszük. Ha ezt mindenki látja, hogy a problémák halmaza ebben 
a három fıpontban generálódott, abból mire van ráhatásunk, most pld. kft vezetésnek a 
jogszerő útra visszaterelésére, arra, hogy a projektet a pályázatot hogyan találták ki korábban 
és abban milyen hibák voltak, abban már nem tudunk lépni, hanem próbálunk valamilyen 
megoldás felé elmenni. Ott van egy 30 millió forintos hitel, ezt valahogy vissza kell 
fizetnünk, tehát ezeket szeretném rendezni. Ha a tagok között létrejönne egyfajta nyugvópont, 
akkor majd lehet elindulni, építkezni ebben a dologban. Azt gondolom, hogy már olyan 
lépések megtörténtek, hogy az egyéves bejárásra én már felkértem a kivitelezı céget és itt volt 
három héttel ezelıtt. Végignéztük az összes szóba jöhetı problémát, azt gondolom, hogy az a 
fajta híresztelés, hogy ez a ház rosszminıségben készült el, ez nem igaz. Ez a ház nagyon-
nagyon szép ház és nagyon jó minıségben készült is el. Vannak Kivitelezési problémák, 
amelyek egy része már meg is oldódott, pld. a gázkazán javítása, a festések már megtörténtek, 
az aljzatjavítás már folyamatban van. Ami nagyobb probléma számomra az ajtók, nyílás-
záróknak az alsó részén elhagytak egy –egy-két centiméteres hézagot, ami elfogadhatatlan. Ez 
talán a legnagyobb probléma az egész rendszerben ebben a pillanatban. De azt gondolom, 
hogy ez rendben van. Próbáltam annak a tagnak is a kedvére tenni, akinek a rendelıjét ez 
érintette és ezt kifestették, rendbe rakták. Meglátjuk a továbbiakban, hogy azok a hibák, amik 
benne vannak a házban azok elıjönnek újból, vagy pedig rendezıdtek. Tehát azt gondolom, 
hogy olyan dolog készült el itt, amire csak azt lehet mondani, hogy ez egy jó minıségő 
kivitelezés. Aztán a többit meglátjuk a késıbbiek során. Azt gondolom, hogy mindenféle 
egészségügyi ellátásra nyitottak vagyunk, amit meg lehet oldani, de valóban likviditási 
problémák halmazával kell szembenéznünk. Tehát bármilyen beruházást befektetést akarunk 
tenni- néha még az az összeg, ami most 3.000.Ft-ért kérünk köztartozás mentességi igazolást, 
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hogy a VÁTI utolsó részletét kifizessék, még idınként még ez sem áll rendelkezésre. Tehát 
ilyen szintő a probléma ebben a kft-ben. Nagyon nehéz úgy beruházást csinálni és fejleszteni, 
hogy ezekre nincs pénzügyi megoldás. Azt gondolom, hogy ezek a tervek, amik összeálltak 
indulásnak teljes egészében alkalmasak. Azt, hogy mit lehet kihozni belıle utána, akik itt 
vannak azoknak az egyik felelıssége, akik a kft-ben tagok azoknak a másik felelıssége, 
illetve akik abban a házban, mint egészségügyi személyzet dolgozik, szintén az övéké. 
Ugyanis bármilyen szintő egészségügyi szolgáltatást viszek oda, hogyha az az orvos, aki ott 
dolgozik a házban nem hajlandó – pld. egy moffettakabinba egy beteget odaküldeni, akinek 
pld le kell vágni a lábát egy év múlva érszőkület miatt, -ez egy nagyon élı példa- akkor én 
hiába próbálom ezeket kitalálni, egyedül, ügyvezetıként nem fogom tudni megváltani a 
világot. Tudok egy olyan irányt adni és egy olyan környezetet adni, amikben ezek 
mőködıképesek. De azt gondolom, hogy ezt csak együtt fogjuk tudni megtenni.  
 
Nagy Sándor 
Én teljesen komolyan gondolom, egy platformon vagyunk ügyvezetı Úrral, hogy ezt a 3 
alapszolgáltatást, amelyek jelen pillanatban önkormányzati mőködtetésben vannak a feltétel 
megteremtését  követıen át kell adni a kft-nek és mőködnie kell. Azzal kellett volna 
kezdenem, hogy ne legyenek hiú ábrándjai a képviselı-testületnek, ezt a nonprofit kft-t 5 évig 
minimum mőködtetni kell. Mert ha ez a kft beborul- én nagyon nagy problémát látnék, hiszen 
nincs lehetıség arra, hogy azokat a támogatásokat, amelyeket a fejlesztéshez felvett, azt bárki 
is visszafizesse. Ott van még egy 30 milliós hitel is, és annak vannak kamatai és annak elindul 
a tıketörlesztése is- azzal, hogy az ott mőködı feladatok 90 %-a önkormányzati kötelezı 
feladat, hiszen a felnıttorvosi ellátás biztosítása – még akkor is, ha ez vállalkozási formában 
történik- akkor is önkormányzati feladat. Azt is próbáltuk világossá tenni a tulajdonostársak 
számára, hogy amennyiben nem fogunk partnereket találni abban, hogy ennek a kft-nek 
nyugvóra kerüljön a sorsa, és normálisan mőködjön, tudja teljesíteni az esedékes 
kötelezettségeit, akkor élni fogok minden olyan eszközzel, ami mint törvényben kötelezett 
kezében benne van, hogy ezt a feladatot megfelelı szinten és megkövetelve olyan szinten 
lássák el az ott dolgozók, ahogyan ez elvárható lenne. Megkaptam azt az elmúlt idıszakban, 
hogy fenyegetızök ebben a kérdésben. Nem fenyegetızök és azért mondom, hogy benne 
legyen a jegyzıkönyvben is lehessen olvasni, hogy én teljesen komolyan gondolom, hogy 
mégiscsak nonszensz lenne, hogy korábban belemennek egy fejlesztésbe és utána arról szól 
most a történet, „hogy egyszerő, vegye meg most az önkormányzat.” Azt is szeretném 
világossá tenni, hogy az önkormányzatnak most sem és én úgy gondolom, hogy 5 év múlva 
sem lesz annyi pénze, hogy bárkinek a meglévı tulajdonrészét megvásárolja bármilyen áron. 
Nyilván alakulhat a tulajdonosi összetétele a Kft-nek. De az önkormányzat ebbe a kft-be, 
ilyen jogcímen nem fog tudni egy forintot sem betenni. Én polgármesterként nem is fogom 
támogatni, hogy bárkinek az üzleti részét ebbıl a szempontból kivásároljuk.  
 
Puskás László 
Világos, hogy az önkormányzatnak jelen pillanatban az az érdeke, hogy a kft- tovább 
mőködjön és alapvetıen az is érdeke, hogy a tulajdonostársak, akik ebben partnerek és részt 
vettek továbbra is korrekt együttmőködés legyen.  
 
Nagy Sándor 
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja? 
 
A képviselı-testület a határozati javaslatot 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
 

139/2011. (VI. 23.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

 
az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. feladattervér ıl 

 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ( 4244. Újfehértó, Bartók 
Béla u. 20.) feladattervével – a Társaság ügyvezetıjének tájékoztatójában foglaltak 
figyelembe vételével - a melléklet szerint egyetért. 
 

Határidı: azonnal 
                    Felelıs: alpolgármester 

 
Melléklet a 139/2011. (VI. 23.) számú határozathoz 

 
Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.  

Feladatterve 
 

 Lehetıség Feladat Erıforrás igény 
1.  Ügyelet átvétel Jelenlegi hely 

minimumfeltételeknek 
való megfeleltetése 

Tervezı, 
kivitelezéshez 
pénzeszköz, 
kivitelezı, végleges 
ÁNTSZ engedély 
megszerzése 

  Feladat ellátási szerzıdés 
megkötése a Kft és az 
önkormányzat között 

Testületi döntés, 
taggyőlési döntés, 
szerzıdéskötés 

  Közremőködıi 
szerzıdés megkötése a 
Kft és az ügyeletet ellátó 
orvosok között 

Jogász a 
szerzıdéskötéshez 

2.  Vérvételi hely Jelenlegi hely 
minimumfeltételeknek 
való megfeleltetése 

Tervezı, 
kivitelezéshez 
pénzeszköz, 
kivitelezı, végleges 
ÁNTSZ engedély 
megszerzése 

  Feladat ellátási szerzıdés 
megkötése a Kft és az 
önkormányzat között 

Testületi döntés, 
taggyőlési döntés, 
szerzıdéskötés 
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  Térítési díj szedése az 
igénybevevıktıl 

Elszámolás 
kidolgozása, 
kommunikációs terv 

3.  Fizikoterápia Feladat ellátási szerzıdés 
megkötése a Kft és az 
önkormányzat között 

Testületi döntés, 
taggyőlési döntés, 
szerzıdéskötés 

  A hely 
minimumfeltételeknek 
való megfeleltetése 
 

Tervezı, 
kivitelezéshez 
pénzeszköz, 
kivitelezı, végleges 
ÁNTSZ engedély 
megszerzése 

  Térítési díj szedése az 
igénybevevıktıl 

Elszámolás 
kidolgozása, 
kommunikációs terv 

 Egyéb, kiegészítı 
tevékenységek 

  

4.  Gyógy masszázs Masszázs hely kialakítása Felszerelések 
megvásárlása 

  Humán erıforrás 
biztosítása 

Gyógymasszır 
alkalmazása 

  Marketing tevékenység a 
megismertetésére 

Hirdetési felületek 

5.  Ceragem ágy Forrásbiztosítás Hitel, törzstıke 
emelés, 

  Kezelı hely kialakítása Helység kijelölés 
  Ceragem ágy 

megvásárlása 
Kezelı személy 
betanítása 

6.  Mofetta kabin Forrásbiztosítás Hitel, törzstıke 
emelés, 

  Kezelı hely kialakítása Helység kijelölés 
  Mofetta kabin 

megvásárlása 
Kezelı személy 
betanítása 

7.  Támogató-mecénás 
rendszer 

Támogatói rendszer 
kiépítése 

Támogatói fal 
kialakítása 

8.  Hirdetési felületek 
értékesítése 

Tarifa rendszer 
kidolgozása, marketing 
terv összeállítása 

Hirdetı táblák 
beszerzése 

9.  Diszpécser szolgálat 
helyiségében üzlet 
kialakítása. 

Engedély beszerzése  

  Helyiség kialakítás Pénz 
  áru beszerzés Pénz 
10.  Befektetı keresés Informális tárgyalások 

meglévı 
kapcsolatrendszeren 
keresztül 

Pénz 
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5. napirendi pont megtárgyalása 
5./ Elıterjesztés a Városszépítı Újfehértóiak Egyesületével kötött területbérleti szerzıdéssel 
      kapcsolatos döntésrıl 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján, kiosztással) 
     (Száma: 3-150/2011.) 
     Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az elıterjesztést tárgyalta az Ügyrendi Bizottság és mindkét határozati javaslatot 3 egyhangú 
igen szavazattal elfogadásra javasolja, a Pénzügyi Bizottság mindkét határozati javaslatot 4 
egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja. Szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés, 
észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki az elıterjesztéshez 
kapcsolódó 1. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselı-testület az 1. melléklet szerinti határozati javaslatot 10 egyhangú igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
 

140/2011. (VI. 23.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

A Városszépítı Újfehértóiak Egyesülete támogatásáról 
 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ a Városszépítı Újfehértóiak Egyesületét támogatásban részesíti az alábbiak szerint:  
 

Támogatás összege Elszámolható költségek 

565 084.- Ft 
A Kisrét térítésmentes átadásával 

kapcsolatos ÁFA befizetés 
 
2./ a támogatás kifizetéséhez szükséges forrást a 2011. évi költségvetési rendeletében az 
általános tartalék terhére biztosítja. 
 
3./ felhatalmazza a polgármestert a civilszervezettel kötendı támogatási szerzıdés aláírására. 
 

Határidı: folyamatos 
 

Ki az, aki az elıterjesztéshez kapcsolódó 2. számú melléklet szerinti határozati javaslatot 
elfogadja?  
 
A képviselı-testület a 2. melléklet szerinti határozati javaslatot 10 egyhangú igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
 

141/2011. (VI. 23.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

A Városszépítı Újfehértóiak Egyesületével kötött területbérleti szerzıdés  
megszüntetésérıl  

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ az Újfehértó Város Önkormányzata és a Városszépítı Újfehértóiak Egyesülete között, 
2000. január 15.-én aláírt Újfehértó 3641 és 3638 hrsz-ú, ténylegesen Újfehértó Kisrétkör 
által határolt ingatlanok bérbeadása tárgyában keletkezett területbérleti szerzıdés bérlı 
részérıl történı rendkívüli felmondását 2011. június 30. napjával tudomásul veszi azzal, hogy 
a szerzıdés megszüntetésével a bérlı az önkormányzattal szemben semmilyen igényt nem 
támaszthat. 
 
2./ az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 32/2008.(XII. 15.) számú rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján, a Városszépítı 
Újfehértóiak Egyesülete által az önkormányzat részére térítésmentesen felajánlott – az 1. 
számú melléklet szerinti -  vagyont elfogadja. 
 
3./ felhatalmazza a polgármestert a térítésmentesen felajánlott vagyon átadás-átvétele 
tárgyában keletkezı szerzıdés aláírására. 
 
4./ az 1./ pontban megjelölt ingatlan átvételéhez, fenntartásához szükséges forrást a 
költségvetési rendelet módosításával az általános tartalék terhére biztosítja. 
 
5./ felkéri a jegyzıt, hogy az átadás-átvételrıl készítsen vagyonleltárt és az átvételhez 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Határidı: azonnal 
Felelıs: jegyzı 

 
Nagy Sándor                  Dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester                                                             jegyzı 

 
Melléklet a 141/2011. (VI. 23.) számú határozathoz 

 
A Városszépítı Újfehértóiak Egyesülete által térítésmentesen felajánlott és az 

Önkormányzat által elfogadott vagyon 

 

 

1./ Az átadó Városszépítı Újfehértóiak Egyesülete által nyilvántartott eszköz nyilvántartás 

szerint: 
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Tárgyi eszköz megnevezése 
 

Beszerzés ideje: 
 

Üzembe helyezés 
idıpontja: 
 

Játszótér (fa játékok, hinta, 
csúszda, mászóka). 

2001 2001 

Teniszpálya és labdarugó 
pálya  
 

2003-2004 2004 

Terület vízrendezése, tározó 
építése, csatornázás, 
mőtárgyak építése, komplex 
tereprendezés 

2002-2003 2003 

 

 

2./ A bérelt területen a Városszépítı Újfehéróiak Egyesülete tulajdonában lévı valamennyi, 

leltározás során átadott-átvett vagyon. 

6. napirendi pont megtárgyalása 
6./ Elıterjesztés az Újfehértói Roma Kisebbségi Egyesület kérelmérıl 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-146/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az elıterjesztést tárgyalta az Ügyrendi Bizottság és a határozati javaslatot 1 igen szavazattal, 
2 ellenszavazattal nem javasolja elfogadásra, a Pénzügyi Bizottság 1 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal, 2 tartózkodással nem javasolja elfogadásra. 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 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 3 
tartózkodással nem fogadta el.  
 
7. napirendi pont megtárgyalása 
7./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdasági érdekeltségeirıl 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-145/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Csak arra szeretnék utalni, hogy bizottsági ülések kapcsán felmerült a gazdasági társaságok 
felsorolásánál a második pontban az Észak-kelet Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. 
esetében, hogy ezzel kapcsolatosan volt korábban a képviselı-testületnek egy döntése. Ez így 
teljesen rendben van, ugyanakkor az önkormányzat jelen pillanatban még nem kapta meg a 
110 ezer forint ellenértéket, tehát ezért így még mindig szerepeltetni kell, hisz ez az 
érdekeltség még jelen pillanatban fennáll. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, 4 egyhangú igen 
szavazattal tudomásul vételre javasolja. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés? Ha 
nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
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A képviselı-testület a tájékoztatót 10 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
8. napirendi pont megtárgyalása 
8./ Elıterjesztés az önkormányzat és Szilágyi Sándorné közötti csere-megállapodás  
     létrejöttérıl 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-154/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Két bizottság tárgyalta, az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja. A 
napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki az elıterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatot 
elfogadja?  
 
A képviselı-testület a határozati javaslatot 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
 

142/2011. (VI. 23.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

- az önkormányzat és Szilágyi Sándorné közötti csere- megállapodás létrejöttérıl - 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ Csere ajánlatot tesz Szilágyi Sándorné, -az ingatlan-nyilvántartás szerint - 4244 Újfehértó, 
Böszörményi u. 207. szám alatti lakos tulajdonát képezı, Újfehértó, külterület, 0424/23 hrsz-
ú,  az ingatlan-nyilvántartásban szántó mővelési ágú területként nyilvántartott, összesen 1 ha 
2927 m2 területő ingatlanból 1257 m2 területő ingatlanrészre. Cserébe felajánlja – 
csereértéken - az önkormányzat a tulajdonát képezı 0424/10 hrsz-ú ingatlanból 2507 m2 
területet. A csereérték: 353 000.- forint. 
 
2./ Csere ajánlatát a határozat kézhezvételétıl számított 30 napig tartja fenn. 
 
3./ felhatalmazza a polgármestert a csereszerzıdés aláírására. 
 
4./ amennyiben a tulajdonos a határozat kézhezvételétıl számított 30 napon belül nem fogadja 
el a csere ajánlatot, illetve arra nem nyilatkozik, a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. 
törvény  2.§. c.) valamint l.) pontja alapján vízelvezetı árok létesítése céljából, az Újfehértó 
belterület 0424/10. hrszú ingatlanból 1257 m2 nagyságú terület kisajátítását kezdeményezi. A 
Képviselı-testület a kisajátítási eljárás lefolytatásához szükséges intézkedések megtételére 
felhatalmazza a polgármestert. 
 
5./ a kisajátítási eljárás esetére, nyilatkozza, hogy a kártalanításhoz szükséges pénzügyi 



 35

fedezet rendelkezésre áll, amelyet a 2011. évi költségvetés terhére biztosít.  
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
9. napirendi pont megtárgyalása 
9./ Elıterjesztés a Szabolcs Takarékszövetkezet által nyújtott DÖ109030607 szerzıdés számú  
     éven túli lejáratú devizahitel futamidejének meghosszabbításáról és a tıketörlesztés  
     átütemezésérıl 
      (Írásbeli elıterjesztés alapján, kiosztással) 
      (Száma: 3-155/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A napirendi pontot a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal 
megtárgyalásra javasolja, az Ügyrendi Bizottság közérdekő napirend kertében kapott róla 
tájékoztatást, a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra javasolja.  
 
A leírtakon túlmenıen szeretném indokolni röviden, hogy mindenképpen két alapvetı indok 
az amely miatt én kérem, hogy értsen egyet ezzel a testület, az egyik, nyilvánvalóan és 
kézzelfogható ez a jelenlegi 225 Ft.- fölötti CHF, a másik legalább ilyen súlyú probléma az 
az, hogy két dologban nem született döntés. Nem született döntés még az önhikis támogatás 
nagyságáról, ami alapvetıen befolyásolja egyrészt a likviditási helyzetünket, másrészt a 
mozgásterünket. Nyilván ez azt is jelenti, hogy menetközben van egy 140 milliós hitel-
visszafizetési kötelezettsége július 30-ával az önkormányzatnak, amelynek a sorsáról nyilván 
nem a takarékszövetkezettel, hanem a hitel kibocsátójával folytak tárgyalások. Nyilván az 
alapvetı probléma ebben témakörben az, hogy a betervezett kötvényértékesítés jelen 
pillanatban nem realizálódott és ez mindaddig probléma, amíg arra sor nem kerül, vagy az 
önhikivel részben ki nem tudjuk váltani. Nyilván a bank minden mögé fedezetet akar kérni  és 
amit már egyszer fedezetként megkapott azt újból fedezetként az újabb történet mellé is kéri. 
Tehát arról van szó, hogy a határozat-tervezetben a korábban fedezetként felajánlott két 
ingatlan mellé a volt okmányiroda épületét kéri. A bank képviselıjének a testületi ülést 
megelızıen átadtam az ingatlanforgalmi szakértıi értékbecslést, amely 25 millió forintban 
határozta meg ennek az ingatlannak az érékét. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, vélemény? 
 
Margittai Sándor 
Tisztelettel köszöntöm a képviselı-testületet! 
 
Köztudott, hogy mi mindig azon igyekeztünk, hogy az önkormányzat a likviditásával a 
magunk erejénél fogva segítsünk. Én délelıtt a megfelelı döntést hozó fórum elé bevittem ezt 
a javaslatot, hogy véleményt tudjak mondani a testületi ülésen. A helyzet az, hogy a 3 éves 
hosszabbítást támogatjuk, de mi úgy gondoljuk, hogy a 3 éves tıketörlesztési moratórium az 
túlságosan fellazítaná azt a megállapodást, amit tavasszal nagy nehezen összehoztunk a szoros 
gazdálkodásra. Mi azt tudjuk támogatni, hogy féléves tıketörlesztési moratórium legyen, 
tehát a júniusban ne kelljen megfizetni, de decembertıl a meghosszabbított három év alatt 
újraszámolva a törlesztı részletet, egyenlı részletekben írjuk ennek a törlesztését, hiszen ne 
hagyjuk az utódainkra. Tehát ezt azért el kellene kezdeni törleszteni. Természetesen, ha 
változik az árfolyam helyzete, vagy az önkormányzat likviditása javul- akkor saját érdekben- 
mivel ez egy mőködési, éven túli hitel- akkor ezt lehet hamarabb is visszafizetni.  
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Nagy Sándor 
Az az önkormányzat érdeke, hogy amennyiben pénzügyi lehetıségei engedi, ezt megtegye. 
Én nem szeretném módosítani jelen pillanatban a határozat-tervezetet. Ehhez képest a 
cenzúrabizottság hozhat döntést, de nem vagyunk abban a helyzetben, hogy a 
cenzúrabizottság döntését felülvizsgáljuk. Én az ülést megelızıen jeleztem, hogy amennyiben 
úgy fogom látni, novemberben úgy is fogom – ha a cenzúrabizottság olyan döntést hozott, 
hogy akkor novemberben újból kopogtatni fog a testület a hitelezı pénzintézet ajtaján. Nem 
azért, mert jókedvbıl csinálja, csak hogy érezzétek  a problémának a súlyát, most június 30-
ával megközelíti a 27 millió forint pénzügyi mőveletekkel kapcsolatos esedékes törlesztés 
úgy, hogy ebben nincs benne a Takarékszövetkezetnek jelen pillanatban még fizetendı CHF 
alapú tıketörlesztés, amely itt az árfolyammozgás kapcsán 18-20 millió forint közötti pluszt 
jelentene. Realitása nincs, hogy ezt most tudjuk fizetni. Azzal együtt, hogy ebben a hónapban 
sajnos az elızetesen megkapott MÁK jelzés alapján durván kétmillió forinttal fogunk több 
forrást kapni, mint ami a bér- és járulékok fizetésére szükséges. Ezt a többlet kettımillió 
forintot viszont hozzá kell tenni az esedékes segélyek mellé, mert ott viszont több mint 
kétmillióval kevesebben kaptunk. Ez a 28-30.-ai idıszak közötti pénzintézetekkel szemben 
fennálló fizetési kötelezettség.  
 
Leveleki József 
Milyen jó lett volna, ha ugyanezt mondja a Margittai Úr az elmúlt idıszakban, amikor nem mi 
ültünk itt, hogy ne terheljük az utánunk következıket ilyen problémákkal. Ez nagyon jó lett 
volna, ha úgy tudnánk most itt ülni és munkát végezni, hogy esetleg nem kapunk a nyakunkba 
olyat, hogy nem is látjuk a végét. A másik- nem tudom polgármester Úr, hogy az a durván 
360 millió forintos lyuk - ami megmarad a költségvetésünkben, ami most adminisztratíve 
ugye még nem jelentkezik, de a gyakorlatban szerintem igen. Akkor mit fogunk majd 
november és december környékén tenni. Mit fogunk átvariálni, hogy egyáltalán teljesíthetı 
legyen a történet? Gondolok itt a 300 millióra és a 60 betervezettre, ami a Mályváskerti régiót 
érintette volna. Az az érzésem, hogy próbáljuk amit csak lehet, de valahol amit tolunk 
magunk elıtt, az egyre nagyobb.  
 
Nagy Sándor 
Ha a tıketörlesztésre nem tudunk sort keríteni, akkor nyilván ez a fennálló adósságállomány 
folyamatosan növekedni fog. Hiszen ha át fogjuk értékelni kötelezıen a devizaalapú 
hiteleinket, akkor azért az anélkül, hogy egy fillér többlethitelt fel vettünk volna növelni fogja 
az adósságállományt. Én azt tudom mondani, hogy nyilván nem látja teljes 
keresztmetszetében senki a Kormány szándékokat az önkormányzatok esetében, de ha igaz, 
hogy az önkormányzatok esetében 2013. környékére nem szeretnék, ha mőködési hiánnyal 
lehetne tervezni önkormányzati költségvetést, akkor én úgy gondolom, hogy mindent el kell 
követni, hogy addig talpon tartsuk az önkormányzatot és valamilyen szintő kezelését ennek a 
problémának meg kell hogy oldja a mindenkori pénzügyi kormányzat. Hiszen ez nem csak 
újfehértói jelenség- és most nem akarok én mutogatni a környezetünkre- és nem öröm 
számunkra, hogy olyan önkormányzatok, akiket én úgy gondoltam, hogy abszolút stabil 
lábakon állnak – sokkal nagyobb problémák elıtt állnak. Ez az egyik része, a másik része azt, 
hogy talán eljutunk oda, hogy az uszoda történet június 30-ával lezárul, az azért egy jelentıs 
megtakarítást jelenthet az önkormányzat számára. Ott 6 hónap alatt kb. egy 20 millió körüli 
megtakarítás lehet, mert ha megtörténik a Kormány általi kivásárlás- és nyilván természetesen 
azon agyalunk, hogy mi az a megoldási lehetıség, amivel egyensúlyban tudjuk tartani a 
költségvetést. Azt el tudom mondani, hogy a mai nap folyamán összes szállítói tartozása az 
önkormányzatnak 46 millió forint, amiben 30 napon túli szállítói tartozás- az uszoda és 
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sportcsarnokon kívül nincs. Az uszoda és sportcsarnokkal kapcsolatos 46 millióból közel 30 
millió forint, az ezzel a két történettel kapcsolatos, az összes többi gyakorlatilag – vannak 30 
naphoz közeli ki nem fizetett tartozások, nyilván ez most a negyedéves kamatfizetés miatt én 
úgy gondolom, hogy meg fog ugrani egy 20-25 millió forinttal. De úgy gondolom, hogy a 
korábbi idıszakhoz képest úgy, hogy tudta az önkormányzat a megállapodás szerinti 
kötelezettségeit forintra teljesíteni, ez azért nem egy kistörténet volt. Összegezve, nem egy 
könnyő történet- megértem a Bank magatartását ebbıl a szempontból, azért is mondtam picit 
viccesen, hogy nyilván, ha azt fogjuk látni, hogy az az érdekünk novemberben, vagy olyan 
pénzügyi helyzetünk van, hogy kell valamit kezdenünk, akkor nyilván a banknak is az az 
érdeke, hogy kezdjünk vele. Ugyanez igaz a Takarékbankkal, hiszen már volt egy egykörös 
tárgyalás, lejött ide Újfehértóra, hogy a 140 milliós visszafizetés sorsát hogy tudjuk 
megoldani. Megtettük a javaslatokat, várjuk a banknak a bólintását. Úgy gondolom, hogy egy 
bólintása lehet, hogy tudomásul veszi. Hiszen, ha nem kapja meg a 140-et, de valamennyit 
megkap, akkor a maradékról tudunk beszélni, hogy ezt késıbb kapja meg. Az nagymértékben 
befolyásolja az összes mozgásterünket, hogy a mostani önhikis pályázatunkat, amit tegnapi 
telefoninterjú alapján úgy néz ki, hogy a jövı hét végéig, most már végérvényesen le kell 
zárni, tehát 30-áig megszületnek a döntések. Ha ott az az összeg jön be, amirıl mi úgy 
gondoljuk, hogy egy olyan 100 milliós nagyságrend körüli, akkor van egy lélegzetvételi idınk 
és akkor lehet azon gondolkodni, hogy második körön mit tudunk csinálni majd az önhikivel. 
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselı-testület a határozati javaslatot 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  

 
143/2011. (VI. 23.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
 

Szabolcs Takarékszövetkezet által nyújtott DÖ109030607 szerzıdés számú éven túli 
lejáratú devizahitel futamidejének meghosszabbításáról, és a tıketörlesztés 

átütemezésérıl 
 

 
A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. a Szabolcs Takarékszövetkezettıl felvett DÖ109030607 szerzıdés számú éven túli 
lejáratú devizahitel futamidejének 3 évvel történı meghosszabbítását, és 3 évi 
tıketörlesztési moratóriumát kezdeményezi 2011. június 30. napjával, változatlan 
kamatfizetés mellett. 

 
2. biztosítékul ajánlja az Újfehértó belterület 218/1 hrsz-ú, kivett, irodaház, Okmány és 

Anyakönyvi Hivatal megnevezéső tehermentes ingatlanát, az Újfehértó belterület 
4772/2 hrsz-ú, kivett, Sporttelep megnevezéső ingatlanát, valamint az Újfehértó 
belterület 269. hrsz-ú, kivett Civilház megnevezéső ingatlanát. 

 
3. felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerzıdés 
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aláírására. 
 

Határidı : folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
10. napirendi pont megtárgyalása 
10./ Közérdekő bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
Nagy Sándor 
Az 1. napirendi pont keretében nem tájékoztattam Önöket arról, hogy tegnapi nappal az 
ügyeleti orvosi ellátás bekerült ideiglenes jelleggel a fıépületbe, hiszen július 1-jére meg kell 
csinálnunk azt a fajta átalakítását az ügyelet átalakításának, amely alkalmassá teszi, hogy 
mőködési engedélyt kapjunk. .  
 
Suhaj István  
Az Újfehértói Lovasbarátok Egyesülete nevében szeretettel meghívom a VIII. Fogathajtó 
versenyünkre, ami július 8-án lesz. Valamint a fedeles Lovardának az átadása is a rendezvény 
megnyitására kerül sor.  
 
Nagy Sándor 
Vasárnap Bökönyben Falunap van a hétvégi programokhoz kapcsolódva ezt is szeretném 
megemlíteni.  
 
Szilágyi Péter  
Szeretném meghívni mindenkit magam, mint rendezvénytulajdonos, illetve az Ipartestület 
nevében a szombaton megrendezésre kerülı Gépész- és Kovács Találkozóra. Lesz 
gyerekprogram is, a Városi Múzeum is kapcsolódott a rendezvényhez és a múzeum kertben 
lesz megrendezve a gyerekprogram. Lehet gızmozdonyozni, kenyérlángost fognak sütni, stb. 
Kérdésem lenne polgármester Úr irányában, hogy megkerestek a mályváskerti és a Kökény 
úti iskola gyerekek szülei, hogy állítólag nincsenek nyitva és nem tudnak bemenni a gyerekek 
– van-e arra lehetıség, hogy kinyissuk. Azt mondják, hogy az Erkel Tagintézménybe lehet 
feljönni- mert az talán nyitva van- de az nekik veszélyes, a közlekedés miatt-  játszótér nekik 
a környéken nincs.  
 
Nagy Sándor 
Amennyiben a szülık vállalják a felügyeletét a gyerekeknek akkor igen, ellenkezı esetben 
nem, hiszen mindenkor az intézmény tulajdonosa a felelıs az intézményben bekövetkezett 
balesetekért. Magyarul, felügyelet nélkül az Erkel sem lesz nyitva.  
 
Pappné Sármány Antónia 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Szeretettel meghívok mindenkit a holnapi Múzeumok Éjszakájá, amit 8 órától fogunk 
megnyitni alpolgármester Úr segítségével, illetve Szilágyi Péter képviselı úr fogja megnyitni 
a benti kiállításunkat, a múzeum udvarán szabadtéri színház lesz, illetve szabadtéri zene és 
fızési lehetıség is lesz. Szeretettel várunk mindenkit. 
 
Illetve, szeretném megköszönni, hogy erre a három hónapra bizalmat szavaztak nekem, 
remélem senkinek nem okoztam csalódást. Köszönöm szépen. 
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Nagy Sándor 
Mi köszönjük azt a munkát, amit az elmúlt idıszakban tett, én úgy gondolom, hogy ez azért 
lehetett egy pici jelzés abba az irányba, hogy ilyen formában is lehet ezt a fajta intézményt, 
még ha nem is önálló keretek között, megfelelı szakemberek biztosításával mőködtetni.  
 
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor a nyilvános ülést 17 
óra 50 perckor bezárta.  
 
 
 

K. m. f.  
 

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


