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J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2011. július 21-én 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, Tamás Lászlóné, Tóth János képviselık 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı, Dr. Szőcs Andrea aljegyzı 
 
Meghívottként jelen van: Béres Józsefné ÁMK vezetıje, Váradiné Istenes Erzsébet a 
Lengyel Laura Óvoda vezetıje, Fülöp Józsefné és Fülöp József, Margitai Sándor helyi 
lakosok 
 
Polgármesteri Hivatal részérıl jelen van: Pincés Mihályné jegyzıkönyvvezetı 
 
Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. 
 
Nagy Sándor 
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fı képviselıbıl 11 fı jelen van, így a képviselı-
testület h a t á r o z a t k é p e s.   
 
A testületi ülés írásos meghívója megküldése után, újabb két napirendi pont megtárgyalására 
teszek javaslatot. Az egyik a Margitai Sándor támogatásáról szóló elıterjesztés, a másik a  
Lengyel Laura Óvoda hatékonyabb és költségtakarékosabb mőködését szolgáló 
racionalizálásáról szóló elıterjesztés. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e más javaslat? Ki 
az, aki kiegészítésekkel együtt a napirendet elfogadja?  
 
A képviselı-testület a napirendi javaslatot 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
napirendet állapította meg:  

 
N A P I R E N D 

 
1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekrıl, tárgyalásokról 
        Száma:3-163/2011.   
        (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
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     b) Elıterjesztés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 3-157/2011. 
         (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 Önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére tett  
     ajánlatról 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-164/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
3./ Beszámoló a 2010/2011. tanév/nevelési év szakmai munkájának értékelésérıl, az  
     intézményvezetık éves beszámolója alapján  
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-161/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
4./ Beszámoló a civilszervezetek részére 2010.-ben nyújtott pénzügyi támogatások  
     felhasználásáról 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-158/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
5./ Tájékozató az önkormányzat foglalkoztatást elısegítı, munkahelyteremtı intézkedéseirıl 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-159/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
6./ Elıterjesztés Margitai Sándor támogatásáról 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-165/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
7./ Elıterjesztés a Lengyel Laura Óvoda hatékonyabb és költségtakarékosabb mőködését  
     szolgáló racionalizálásáról 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-166/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
8./ Közérdekő bejelentések, kérdések és interpellációk 
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1. napirendi pont megtárgyalása 
1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekrıl, tárgyalásokról 
        Száma:3-163/2011.   
        (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
        Elıadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
 
Puskás László alpolgármester Úr megérkezett az ülésterembe, így a képviselı-testület 
létszáma 12 fıre változott.  
 
Nagy Sándor 
Tájékoztatom Képviselı-társaimat arról, hogy az anyag elkészülte óta a bizottsági üléseket 
követıen, egész héten hol telefonos, hol személyes egyeztetésen voltunk a július 30-án lejáró- 
rövid lejáratú hitel visszafizetésének tárgyában. Errıl még fogok részletesebben szólni. Arról 
is tájékoztatom Önöket, hogy a tegnapi nap folyamán az ÉRFÜ-nél Debrecenben volt egy 
egyeztetés a kerékpárút építés kapcsán a költség átcsoportosítások ügyében. A mai nap 
folyamán Dr. Imre György ügyvéd Úrral tekintettük át az elıttünk álló legfontosabb 
feladatokat. Ezen belül két dologról szeretném tájékoztatni a képviselı-társaimat. Egyrészt 
hogy a 2007-es hıszolgáltatási szerzıdés részleteirıl több alkalommal beszéltünk, ennek 
folyamodványa, hogy a szerzıdés felbontásra került. Folyamatosan a Bíróságon megtámadtuk 
a Közbeszerzési Döntıbizottságnak a korábbi döntését. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Bíróság meghozta a döntést a korábban megállapított 10 millió forintos bírság összegét 
3.900.000.- Ft-ra mérsékelte. Ezzel együtt a mai napi szőkebb körő egyeztetés kapcsán úgy 
döntöttünk, hogy az Ítélıtáblánál a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság döntését 
megfellebbezzük. Meglátjuk- vannak olyan új momentumok, hogy akár még mérlegelhetnék 
az önkormányzat javára. Egy jelentıs momentum, hogy a törvénytelenül elıállt állapot 
fenntartására vonatkozott – ez a július 1-jei határnappal megszőnt, hiszen a történetnek a 
„reperálhatósága”- közbeszerzési kifejezéssel élve- helyreállt, hiszen 40 napon belül a cég el 
fogja vinni a berendezéseit, ha nem fogunk tudni megegyezni. A másik ügy, amirıl 
tárgyalásokat folytattunk az az, hogy meghozta a közvilágítás korszerősítés kapcsán a Döntı 
Bizottságnak a döntését. Részben utasította el a fellebbezést. Egyrészt megbüntetett 
bennünket 500 ezer forintra, másrészt új eljárásra kötelezett bennünket. Ebben az ügyben is 
bírósághoz fordulunk. Úgy gondoljuk, hogy néhány dolgot nem megfelelıen mérlegelt a cég.  
Illetve- sajnos az egyértelmő a Döntı Bizottság jegyzıkönyvébıl, határozatából, hogy a 
büntetés kiszabására a korábbi büntetés kiszabás miatt került sor. Normál esetben egyébként 
nem büntettek volna meg bennünket ebben az esetben, de miután a másik ügy még ott van a 
nyakunkon, ez mindenképpen súlyosbító körülmény. A harmadik dolog amirıl szólni 
szeretnék - de ez majd az igazgatási szünetet követıen lesz érdekes – gyakorlatilag negyedik- 
ötödik felszólítás ment ki a garanciális javítások kapcsán a Szent István úti kerékpárút 
építésével kapcsolatosan. Most a mérnökszervezettıl, illetve a mőszaki ellenırtıl azt kértem, 
hogy tegyék lehetıvé, hogy augusztus elején a cégnek az igazgatójával legyen egy tárgyalás- 
és ha azt követıen sem történnek meg azok a javítások, amelyek a garanciális bejárások 
jegyzıkönyvében szerepelnek, akkor világossá tettem mindenki számára, hogy akkor bírósági 
keresetet fogunk benyújtani a szavatossági igényeink érvényesítése érdekében.  
 
Alpolgármester Úr anyagát nem tudtuk beépíteni az elıterjesztésbe, mert hivatalos 
elfoglaltsága miatt nem volt erre lehetısége, ezt most szeretném kiegészíteni.  
 
Alpolgármester Úr június 24-25-én a Múzeumok Éjszakája rendezvényén, illetve a 
Gépésztalálkozón vett részt. Június 26-án Nyíradonyban a nyíradonyi önkormányzat 
meghívására a SZOSZOK Asszonykórusa közremőködésével képviselték a várost. Június 27-
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én az Egészségügyi Nonporfit Taggyőlésén volt. Június 28-án egy energia-, árdíj 
felülvizsgálatával kapcsolatos megbeszélésen vett részt. Június 30-án megtörtént a Kisrétkör 
átadása. Július 5-én II Rákóczi Ferenc kerékpáros emlékmenet résztvevıit köszöntötte 
megbízásomból. Szintén ugyanezen a napon megbízásomból Tóth Györgyné, Szabados 
Máriát 90. születésnapja alkalmából köszöntötte az önkormányzat, illetve miniszterelnök Úr 
nevében. Átadta azt az emléklapot, melyet a szépkorúak kapnak ebben az esetben. Szintén 
ugyanezen a napon volt egy megbeszélés a Megyei Rendırkapitányság kezdeményezésére, 
mely a rendırség intézkedési terve a kormányhatározatnak megfelelıen az egyházak, 
polgárırségek, önkormányzatok együttmőködése, helyi ırsök együttmőködésére vonatkozott. 
Július 7-én a központi orvosi ügyelet épület mőszaki átadásában mőködött közre. Július 8-án a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás ülésén vett részt a 
testület megbízása alapján, ahol a vagyonkezelıi jogok létesítésével, illetve az egyes 
hulladéklerakók és győjtıkörzetek mőködtetését lehetıvé tevı elvi döntések meghozatalában 
vett részt. Július 14-én újabb Kistérségi Egyeztetı Fórum volt Nagykállóban, itt elsısorban a 
kistérség bőnügyi, illetve közbiztonsági helyzete, a rendırség és az önkormányzatok közötti 
együttmőködés- kiemelten az újfehértói rendırırs és az újfehértói önkormányzat 
együttmőködésérıl volt szól. Július 16-án közösen a lovas napi rendezvényeken vettünk részt, 
ezen jeles vendégeink is voltak: az országgyőlés alelnöke Lezsák Úr, a Megyei 
Kormányhivatal vezetıje Dr. Vinnai Gyızı Úr, illetve az országgyőlési képviselı Úr Dr. 
Budai Gyula is jelen volt, ahol átadásra került a lovarda épülete. Ez egy teljesen –kormányzati 
szándékkal egyezı és tényleg jó döntés volt a korábbi idıszakban, -nem csak az egyesület 
részérıl, hanem a testület részérıl is, hiszen azért hatékonyan közremőködött akkor a testület, 
amikor 5 forintért területet biztosított ehhez. Többen, akik beszédet mondtak, elmondták, 
hogy határozott kormányzati szándék az, hogy a gyógy-lovaglás a gyógy-úszáshoz hasonlóan 
beépüljön a tanmenetbe, illetve órarendszerő menetben kerüljön ellátásra. Ami azért nagy 
lehetıség az újfehértói általános és óvodáskorú gyerekek számára, hiszen nem kell utazni, 
hogy ezt a szolgáltatás igénybe vegyék.  
 
A tegnapi nap folyamán alpolgármester Úr a Munkaügyi Központ vezetıjével egyeztetett a 
közfoglalkoztatás jövıbeni mőködési lehetıségérıl. Kérem a testületet, hogy ebben a 
kérdésben elégedjen meg azzal, hogy eléggé képlékeny jelen pillanatban az ezzel kapcsolatos 
helyzet. Szeptembertıl várhatóan négyórás közfoglalkoztatottak foglalkoztatására mód nyílik, 
ezzel kapcsolatos pályázatokat a kolleganık készítik, benyújtásra kerül. Viszont a hosszú távú 
közfoglalkoztatás átalakított rendszerébıl adódóan augusztus –, most már én úgy gondolom, 
hogy szeptember hónapban sem látom realitását, hogy ebben valami legyen. Leghamarabb 
talán szeptember közepétıl, de nyilván itt azon múlik, hisz ez a fajta tevékenység átkerül a 
belügyminiszter felügyelete alá és még amíg a megfelelı háttérintézmények nincsenek 
kialakítva amiben ez mőködhetne.  
 
Szintén a tegnapi nap folyamán elızetes egyezetés alapján alpolgármester Úr forgalom 
szabályozási kérdésekkel foglalkozott, egyrészt Part utca, Dózsa György út bizonyos 
szakaszainak az egyirányusítása érdekében. Illetve visszatértünk a piac környékének a 
rendırség által folyamatosan szorgalmazott és kifogásolt forgalomszabályozásának a 
helyreállítására, hiszen még az elızı testület idıszaka alatt készült egy rendırség által 
jóváhagyott parkolási rend és közlekedési rend. Ezeknek a részleteit egyeztették és 
reményeim szerint sor kerül a megfelelı engedélyek beszerzését követıen az új forgalmi rend 
kialakítására.  
 
A mai nap folyamán délelıtt Nyíregyházán a bezárt hulladéklerakók rekultivációs 
lehetıségeirıl tartott tájékoztatón vett részt alpolgármester Úr. Igazából az illetékes 
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szakemberek elképzelése nem egyezik a mi elképzelésünkkel, hiszen İk azt szeretnék, ha az 
önkormányzat visszaszerezné a tulajdonjogot ezeken a területen és az önkormányzat mőködne 
közre a rekultivációban, amire mi halvány reményt sem látunk. Nyilván ezt alpolgármester Úr 
közölte velük és abban maradtak, hogy erre áttekinti a Megyei Fejlesztési Ügynökség a  
lehetıségeket és amennyiben látnak rá valamilyen megoldást, ezt leírják a számunkra és 
segítenek benne.   
 
Végül szeretnék visszatérni a hitelügyre; bizonyára mindenki látta, hallotta, olvasta, hogy az  
elsı körös önhikis pályázat keretében milyen döntések születtek, illetve mekkora 
támogatásban részesült az önkormányzatunk is. Ennek a döntésnek a figyelembe vételével és 
ismerve, hogy július 31-ével a 140 millió forintos rövidlejáratú szállítói hiteltartozásra felvett 
hitel lejár, ennek a rendezése ügyében elkezdtük a tárgyalásokat. Bevontuk a számlavezetı 
pénzintézetünket, a Takarékbankot, mint a hitel folyósítását biztosító pénzintézetet és  
kezdeményeztük, hogy egy 30 napos hosszabbítást kapjuk ennek a hitel visszafizetése 
tárgyában. Hiszen az eredeti testületi döntés szerint is ennek a hitelnek a fedezete a 
részvénycsomag egy részének az értékesítésébıl származó egyszeri bevétel lenne. 
Folyamatosan folynak naponta a különbözı szintő tárgyalások, -ezért késtünk a mai zárt 
testületi ülésrıl is, mert éppen Nyíregyházán tárgyaltunk és a háromórás idıpont helyett 
csúszott a megbeszélésünk. De én azt tudom most jelen pillanatban mondani, hogy a mai 
megbeszélés alapján reális lehetıséget látok arra, hogy augusztus 30-ig olyan szinten 
megoldásra kerüljön ez az ügy, hogy a pénzintézetnek a tartozást ki tudjuk egyenlíteni. Vagy, 
ha az effektív egyenlítésre nem is kerül sor, olyan konkrét döntések lesznek a kezünkben, 
amely alapján a pénzintézettel lehet további egyeztetést folytatni. Még egy dolgot szeretnék 
elmondani; a mai, vagy a legkésıbb holnapi nap folyamán benyújtásra került az Újfehértó-
Bököny Szennyvíz-beruházási Társulás beruházási pályázata. Ez elindul a maga útján, ami azt 
jelenti, hogy a jelenlegi szabályozás szerint 60-90 napon belül ebben döntésnek kell lenni.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki 
az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi? 
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
     b) Elıterjesztés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 3-157/2011. 
         (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
         Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az anyagot írásban megkapták. A napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli kiegészítésem nincs. 
Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a 
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 
         (Írásbeli elıterjesztés alapján, kiosztással) 
          Elıadó: Nagy Sándor polgármester és az átruházott hatáskört gyakorló  
                        bizottságok elnökei 
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Nagy Sándor 
Az anyagot írásban kiosztással megkapták A napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli 
kiegészítésem nincs. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi?  
 
A képviselı-testület a tájékoztatót 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Elıterjesztés Önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére tett  
     ajánlatról 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-164/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A napirendet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság mindkét határozati javaslatot 3 egyhangú igen 
szavazattal elfogadásra javasolja. A 2. számú melléklet szerinti alternatívák közül az „A” 
alternatívát javasolja elfogadásra a képviselı-testületnek a bizottság és én elıterjesztıként is.  
Köszöntöm a kérelmet benyújtó Fülöp házaspárt körünkben!  
 
Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Szilágyi Péter ügyrendiben kér szót 
Javasolom a napirendi pont megtárgyalása kapcsán, hogy ne eladjuk ezt a területet, hanem 
hosszú távú bérleti szerzıdést kössünk a vállalkozóval.  
 
Nagy Sándor  
Nem tudom ügyrendi indítványként kezelni az elmondottakat, normál menetben kellene 
megismételni ezt a felvetést. Nem minısül ügyrendi kérdésnek. Kérem, hogy a tárgyalásnál 
vesse fel ezt újra.  
 
Tehát kérdéseknél tartunk, van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Szilágyi  Péter 
Javasolom, hogy ezt a területet ne vegyük ki a törzsvagyonból, hanem hosszú távú bérleti 
szerzıdéssel bocsássuk a vállalkozó rendelkezésére. Én magam is azt gondolom, hogy lehet 
támogatni egy benzinkutat, mivel ez már eléggé kint van a város határában, de a 
vagyonvesztést nem tudom támogatni. Hiszen ez az összeg, amit a vállalkozó felkínált, 
egyrészrıl én ezt kevésnek tartom, mert egy ilyen értékő építési telket 2- 2,5 millió forintért 
szoktak értékesíteni Újfehértón. Azt gondolom, hogy jobban járunk, ha bérleti szerzıdést 
kötünk.  
 
Nagy Sándor 
Két dologra szeretném felhívni a képviselı-társam figyelmét, hogy a teleknek a mérete,  
elhelyezkedése önálló beépítésre nem alkalmas. Másrészt én úgy gondolom, hogy az egy 
tisztességes ár egy önállóan be nem építhetı telek esetén, az 1000 Ft/m ár újfehértói 
viszonylatban, amit ezért a vállalkozó ajánlott.  
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Tamás Lászlóné 
Az elıterjesztés elolvasásakor én is meglepıdtem egy kicsit, mert Újfehértó olyan nagy 
területen fekszik, rengeteg telek van. Nem értem, hogy ezt a kutat miért közterületre kell 
tervezni és az nekünk eladni. Amikor ez a közterület bitumennel van lefedve, rendbe rakva. 
Egy szép kis körforgalom van ott. Miért kell ott azt a levegıt elvenni, mikor Minden Szentek 
napján ezt a lakosok, vendégek használják. Tudom, hogy magam ellen is szólok, mert az én 
telkem is értékesebb lenne, ha ott lenne ez a benzinkút, de akkor is, annyi telek van, miért ezt 
a telket kell eladni. Mikor ez Újfehértó városnak nagyon nagy összegbe került, mikor ezt 
kiépítette.  
 
Nagy Sándor 
Nem a város akarja eladni, jelentkezett egy vevı erre a területre, ennek a vevınek nem 
ajánlhatok mást. Azt kellett beterjeszteni, amit kért. Nyilván a hatályos rendezési tervnek 
megfelelıen, egyeztetett formában, egyeztetve a kérelmezıvel, hiszen itt egy jelentısebb 
területet út céljára meg kellett hagyni. Felhívom a képviselı-asszony figyelmét, hogy önállóan 
üzemanyagkút létesítésére ez a terület nem alkalmas. Ehhez szükség van a mellette lévı 
területre is. De ez már nem a mi kompetenciánk. Ezt a vállalkozó mérlegelte, amikor ezt a 
kérelmet benyújtotta. Természetesen egyértelmő a szándék, hogy elsısorban, szerintem nem 
az átmenı fogalomra, hanem a helyi forgalom kiszolgálására irányul. Hiszen a Hajdúdorog 
irányába átmenı forgalom nincs akkora, ami ezt indokolná. Itt elsısorban a mezıgazdasági 
jármővek kiszolgálásához kapcsolódna, amit én meg egyébként abszolút jó szándéknak tartok. 
Természetesen a döntés a képviselı-testületé mind a két esetben. Hiszen a terület 
értékesítésére csak akkor kerül sor, ha ezt elızetesen a testület a forgalomképtelen 
vagyontárgyak sorából kivonta. .  
 
Szilágyi Péter 
Mennyibe kerül ez az önkormányzatnak, hogy forgalomképessé tegye ezt a területet?  
 
Nagy Sándor 
Gyakorlatilag ez az önkormányzati vagyonrendeletben történı átvezetését jelenti ennek a 
területnek, ami effektíven- azon túl, hogy cserélni kell két oldal papírt- ezekben a 
rendeletekben, egyéb többletkiadást nem jelent. Képviselı úr fölvetette, hogy a képviselı-
testület ezt a területet bérbe adja, de ehhez is elıször csak abban az esetben kerülhet sor, ha a 
terület átminısítése megtörténik. Tehát a terület jelenlegi minısítése alapján a bérbeadásról 
nem is tudok szavaztatni, csak ha átminısítjük. Elıször az elıterjesztés 1. számú melléklet 
szerinti határozati javaslatról döntünk, amely a terület átminısítésére vonatkozik. Ki az, aki 
ezt elfogadja?  
 
A képviselı-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
 

145/2011. (VII. 21.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

az Újfehértó 2857. helyrajzi szám alatt nyilvántartott kivett közterület átminısítésérıl  
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A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. a tulajdonát képezı 2857. hrsz-ú, 1191 m2 területő,  kivett közterület mővelési ágú 
ingatlanként nyilvántartott törzsvagyon részét képezı, forgalomképtelen  ingatlanból a 
mellékelt térképmásolat szerinti megközelítıleg 891 m2 területő ingatlanrészt a 
törzsvagyonból kiveszi, és beépítetlen terület megjelöléső, forgalomképes 
vagyontárggyá átminısíti. 

2. felkéri a jegyzıt, hogy az 1. pontban érintett vagyon átcsoportosítását vezesse át a 
vagyonkataszterben és a Földhivatali bejegyzéshez szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 

 
        Határidı: folyamatos 

Felelıs: jegyzı 
 

Nagy Sándor 
A 2. számú melléklet szerinti határozathoz Szilágyi Képviselı Úr részérıl érkezett módosító 
javaslat. A szavazást megelızıen a kérelmezıktıl kérdezem, hogy ebben az esetben is 
érdekli-e ez a terület tehát, hogy csak bérbe adnánk?  
 
Fülöp József 
Nem, csak megvásárolni szeretnénk.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a Szilágyi Képviselı Úr módosító javaslatát, mely egy „C” alternatíva lenne, hogy 
ezt a 891 m2 területet ne értékesítse, hanem bérbe ajánlja fel – ki az, aki elfogadja?  
 
A képviselı-testület 2 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot nem 
fogadta el.  
 
Ki az, aki az eredeti határozat-tervezet „A” alternatíváját elfogadja? 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
 

146/2011. (VII. 21.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

Önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére tett ajánlatról 
 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról 



 9 

szóló 32/2008.(XII.15.) számú rendelet 3.§. (5) bekezdése alapján, az 1/1 tulajdonát képezı az 
Újfehértó belterület, 2857 hrsz-ú, 1191 m2 területő ingatlanból értékesít – a mellékelt 
térképmásolat szerint - megközelítıleg 891 m2 területő ingatlanrészt a FRUKTUS-TRADE 
Kft.  Újfehértó, Kossuth u.144. szám alatti vevı részére, 1.000.- Ft/m2 vételárért. A 
telekmegosztással járó költségeket a vevı viseli. 
 
2./ Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerzıdés aláírására. 
 

Határidı: folyamatos 
 Felelıs: polgármester 

 
 
3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Beszámoló a 2010/2011. tanév/nevelési év szakmai munkájának értékelésérıl, az  
     intézményvezetık éves beszámolója alapján  
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-161/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az elıterjesztést tárgyalta a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, 3 egyhangú igen szavazattal 
elfogadásra javasolja. Felhívom a figyelmet, hogy magát az intézmények részletes szakmai 
beszámolóját CD formájában bocsátottuk rendelkezésre. A napirendi ponttal kapcsolatban 
van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Köszöntöm Intézményvezetı Asszonyokat! 
 
Tóth János 
A hiányzással kapcsolatban két tanuló van, aki az 50 órát meghaladta, mindkét tanulónak 
különbözeti vizsgát kellett tennie. İk más tagintézménybıl, más településrıl jöttek át 
hozzánk, az a gyerek, amelyik elsı osztálytól kezdve az ÁMIPSZ-ba jár, ezt a normát 
megszokta, alkalmazkodik hozzá. Ezzel kapcsolatosan kerestük az illetékes jegyzıket, és ez 
meg is szőnt. A következı dolog az úszás, ami nagyon jó dolog. Ehhez új szemlélet kell, 
javasolom, hogy alsó tagozattól induljon ez el. Mert olyan dolgok voltak, hogy 7-8-os leányok 
nem nagyon akartak átöltözni, de ha megkapják az ingyenes belépıt akkor éljenek ezzel. A 
pályázatokkal kapcsolatban - egyrészt az önkormányzatnál dolgozó pályázatírók munkáját 
szeretném megköszönni- ugyanakkor azt is hadd hangsúlyozzam, hogy emellett rengeteg 
pedagógus munka van. Június hónapban a pedagógusok bent voltak és ezeket a pályázatokat 
tették rendbe. Ami nagyon jó dolog, és ezt mindenhol elmondjuk, hogy az ÁMK informatikai 
termei nagyon jól felszereltek. Az, hogy ott vannak az interaktív táblák, az  versenyhelyzetet 
teremt, jelenthet. A beszámoló tükrözi, hogy magas színvonalú és nagyon jó nagyon jó munka 
folyik az iskolában. Az intézményvezetı Asszonynak is hadd mondjam, hogy a légkör más, 
más az iskolavezetés légköre, mint a korábbi években. Ma már bármelyik pedagógus kolléga 
bemehet az irodába - bárki, bármikor, anélkül, hogy „letépnék a fejét. Lényegesen más a 
hangulat, más a légkör.   
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Errıl a tanévrıl beszéljünk és ne mutogassunk visszafelé, fıleg ne másnak a háta mögött.   
 
Az intézmények beszámolója részletes, minden tagintézmény nagyon alaposan és részletesen 
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elkészítette a beszámolóját. Az meglepett, hogy minden tagintézményben külön volt. 
Bizottsági ülésen felvetettem, de választ kaptam rá, hogy az iskoláknak az önálló arculata 
jobban megjelenik és jobban rálátunk az apróbb részletekre is. A táblázatokban feltőnı volt, 
hogy az a tanulólétszámok fele 2-3 H-s. Ezzel korábban is egyetértettünk, hogy ez a törvény 
nem annyira állja meg a helyét, mert attól, hogy 8 általános iskolai végzettsége van a 
szülınek, attól még nem hátrányos helyzető egy gyerek, attól még nagyon tisztességes és 
nagyon jó képességő gyerekeket tudnak nevelni. Nem is tudom, hogy ez miért alakult így 
törvényi szinten. Sok programot szerveztek, sikerek vannak sportban, versenyekben nagyon jó 
eredményeket érnek el a gyerekek. A minıségi programok nagyon valósak, konkrét és 
elıremutató feladatokat határoznak meg. Nagyon részletesen odafigyelnek a szülık, a 
pedagógusok. Mindenképpen elfogadásra javasolom a beszámolót és jónak tartom.  
 
Leveleki József 
Valóban részletes anyagot volt szerencsém átnézni. Egy tendenciát illetı kérdésem lenne, 
mivel nem ismerem sem az elızıt, sem az azelıtti anyagot ezzel kapcsolatban. Ha jól 
emlékszem, hogy a mostani elsısök létszám  a 130 egynéhány fı  a végzısöké pedig olyan 
180 fı környékén van. Így volt-e ez korábban is, ennyire nagy a rés a bejövı és a kimenı 
végekhez képes. Ez erre az évre vonatkozik kimondottan, vagy pedig ez megfigyelhetı 
tendencia?   
 
Nagy Sándor 
Van egyfajta ilyen tendencia is, de az abból a szempontból sajátos, hogy egy osztályra való 
elsıs gyerek, az most a Görög egyház iskolájában kezdett. Igazából a most kimenı 
osztályokból komplett osztályok az egyházi iskola indításánál nem kerültek át. Azzal együtt, 
hogy van egy természetes,- kb. most vagyunk a demográfiai hullám alján ebbıl a 
szempontból. Most már nem lenne szabad, hogy kevesebb gyerek kerüljön az általános 
iskolába nálunk. Egy érdekes dolog lesz, hogy Érpatak elindította a maga általános iskoláját, 
és jelen pillanatban 97 Érpatakon lakó általános iskolás korú gyerek van különbözı 
osztályokban nálunk. Tehát nyilván ennek most is már egy része visszament. Tendenciájában 
az vélelmezhetı, hogy kevesebb elsı osztályos érpataki gyerek fog ide Újfehértóra 
beiratkozni. De alapvetıen ez nem fogja átstrukturálni ezt a dolgot.   
 
Béres Józsefné 
A demográfiai mélyponton vagyunk. A bejövı és kimenı elsısök között 20-30 fı a 
különbség.   
 
Gyermánné Szabó Katalin 
2010-ben van a mélypont a demográfiai hullámban, mert 111 gyerek született 2010-ben és 
eddig még soha nem született ennyi kevés gyerek. 150-160 gyerek szokott születni. Az 
iskolánkba pedig 45 gyerek iratkozott be elsı osztályba.  
 
Nagy Sándor  
Csak árnyalja a helyzetet a ki-be költözıknek, illetve az érpataki gyerekeknek az aránya ebbıl 
a szempontból és emiatt van az, hogy átcsúszik erre az idıszakra. Van-e egyéb? Ha nincs a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a beszámolót elfogadja?  
 
A képviselı-testület a beszámolót 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
 

147/2011. (VII. 21.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

a 2010/2011. tanév/nevelési év szakmai munkájának értékelésérıl szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 
A KÉPVISEL İ TESTÜLET 
 
1./ a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) 104. § (5)-(6) bekezdése alapján,  a 
fenntartásában mőködı Lengyel Laura Óvoda és az Újfehértói Általános, Mővészeti Iskola,  
Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola 2010/2011-es nevelési/tanítási évrıl szóló 
beszámolóját a melléklet szerint megtárgyalta és elfogadja. 
 
2./ a közoktatási intézményekben a 2010/2011-es nevelési/tanítási évben folyt szakmai 
munkát, és a nevelési/pedagógiai programban foglaltak végrehajtását eredményesnek ítéli. 
 
3./ felkéri a jegyzıt az értékelés Kt. szerinti nyilvánosságra hozatalára. 

 
Határidı: azonnal 

        Felelıs:  jegyzı 
 
4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Beszámoló a civilszervezetek részére 2010.-ben nyújtott pénzügyi támogatások  
     felhasználásáról 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-158/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A beszámolót tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, 3 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 a beszámolót elfogadja?  
 
A képviselı-testület a beszámolót 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

 
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  

 
148/2011. (VII. 21.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
a civil szervezetek részére 2010.-ben nyújtott pénzügyi támogatások felhasználásáról szóló 
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elszámolások elfogadásáról 
 
 
A KÉPVISEL İ TESTÜLET 
 
a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló 23/2006.(XI.27.) 
önkormányzati  rendelet 15.§.-a alapján,  a Családjaink Jövıjéért Újfehértón Egyesület és 
az Összefogás Újfehértóért Kulturális Egyesület civil szervezetek  részére nyújtott 2010. 
évi önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló elszámolásokat - az elıterjesztésben 
foglaltak szerint - elfogadja. 
 

Határidı: azonnal 
        Felelıs: polgármester 
 
5. napirendi pont megtárgyalása 
5./ Tájékozató az önkormányzat foglalkoztatást elısegítı, munkahelyteremtı intézkedéseirıl 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-159/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az elıterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, 3 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
Van-e kérdés?  
 
Tóth János 
Eddig voltak iskolatitkárok. Tudom, hogy elég képlékeny ez a közfoglalkoztatás. 
Szeptembertıl lát-e polgármester Úr lehetıséget, hogy a tanintézményekben egy-egy 
iskolatitkár legyen.  
 
Nagy Sándor 
Jelen pillanatban még a két héttel késıbbi dolgokat sem látom, a szeptemberit pedig abszolút 
nem. Ha a közfoglalkoztatás keretében megoldható, akkor igen, ha nem, akkor ez egy picivel 
bonyolultabb történet lesz, de még akkor sem reménytelen, hiszen akkor át kell gondolni, 
hogy a rövid távú foglalkoztatás keretében hogy tudjuk áthidalni ezt a problémakört. Ha 
egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki tudomásul veszi a tájékoztatót? 
 
A képviselıt-testület 12 egyhangú igen szavazattal a tájékoztatót tudomásul vette.  
 
6. napirendi pont megtárgyalása 
6./ Elıterjesztés Margitai Sándor támogatásáról 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-165/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az elıterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra 
javasolja. A kérelemhez szóbeli kiegészítésem nincs.  
 
Üdvözlöm a napirend keretében Ifj. Margitai Sándort, a kérelmezıt! 
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Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a 
határozatot elfogadja?  
 
A képviselı-testület a határozati javaslatot 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
  

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
 

149/2011. (VII. 21.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

Margitai Sándor támogatásáról 
 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 
1./ Margitai Sándor kérelme alapján egyszeri támogatásban részesíti, az alábbiak szerint: 
 

Név 
 

Lakcím Támogatás 
összege 

Támogatás jogcíme 

Margitai Sándor 
 

4244 Újfehértó, İz 
u 8 

100.000.-Ft Nevezési díj 

 
2. a szükséges pénzügyi fedezetet a 2011. évi költségvetési rendelet módosítása során, 
átcsoportosítással, az általános tartalék terhére biztosítja. 
 
3. Felkéri a jegyzıt, hogy a döntés kiértesítésérıl, valamint a támogatási szerzıdés 
megkötésérıl gondoskodjon. 
 
        Határidı: azonnal  
        Felelıs: polgármester 
 
 
7. napirendi pont megtárgyalása 
7./ Elıterjesztés a Lengyel Laura Óvoda hatékonyabb és költségtakarékosabb mőködését  
     szolgáló racionalizálásáról 
     (Írásbeli elıterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-166/2011.) 
      Elıadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság, illetve az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, a Pénzügyi 
Bizottság a határozati javaslatot 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja, a  rendelet 
módosítást 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja. Az Ügyrendi Bizottság a 
határozati javaslatot 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadásra 
javasolja. A rendelet módosítást 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  
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elfogadásra javasolja. A napirendi ponttal kapcsolatban 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 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
 

150/2011. (VII. 21.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

A  Lengyel Laura Óvoda hatékonyabb és költségtakarékosabb mőködését  
szolgáló racionalizálásról 

 
 

A KÉPVISEL İ-TESTÜLET 
 

1. A Lengyel Laura Óvodánál az óvodapedagógusi közalkalmazotti munkakörben 
foglalkoztatottak által ellátandó feladatok megfelelı ellátására a csökkentett létszámot 
is elegendınek tartja. A feladatok hatékonyabb és költségtakarékosabb mőködését 
szolgáló racionalizálást a 2. pont szerint kívánja biztosítani. 

 
2. Az önállóan mőködı költségvetési szervnél az ide vonatkozó hatályos  munkaügyi 
jogszabályokban meghatározott határidık figyelembe vételével 2011. augusztus 31. 
napjától a Kjt. hatálya alá tartozó  1 álláshelyet  s z ü n t e t  m e g. 
   
3. A  Kjt. hatálya alá tartozó jogviszony megszüntetésével jelentkezı kifizetések forrását 
a  2011. évi költségvetési rendeletében biztosítja, figyelembe kívánja venni azt a 
központi  költségvetési hozzájárulást, amely az idevonatkozó törvény szerinti kifizetések 
 teljesítéséhez  igényelhetı. 
 
4. Nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél és a Polgármesteri 
 Hivatalnál meglévı üres   álláshelyeken, az elıreláthatólag megüresedı álláshelyeken 
vagy  a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás 
következtében az  önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett 
munkavállaló –  munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli 
–  foglalkoztatására nincs lehetıség. 
 

Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 

 
Nagy Sándor 
Ki az, aki az elıterjesztéshez kapcsolódó 2. számú melléklet szerinti rendeleti javaslatot 
elfogadja?  
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadta és az 
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alábbi határozatot hozta: 
 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
  

17/2011. (VII. 22.)  
 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  
 
 

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

 
 

 
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. LXV törvény 1.§ (6) bekezdés b) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:  

 
 

         1.§. 
 

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

 
2.§. 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2011. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2011. 
(VI.01.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 
Nagy Sándor                 dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester                   jegyzı 
 
 
A rendeletet kihirdettem: 
 
Ú j f e h é r t ó n, 2011. július 22.-én. 
 
                Dr. Mátyás B. Szabolcs  
               j e g y z ı  
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1. melléklet a 17/2011. (VII. 22.) önkormányzati  rendelethez
                                          

5. melléklet a 6/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelethez             
 
 
 

K I M U T A T Á S 

Az önkormányzat 2011. évi nyitó és engedélyezett létszámáról 
 
 
 

 A B C D E F G H 
 

1 
Intézmény  
megnevezése 

2011.évi 
nyitó 

létszám 

01.31-i 
változás 

+/- 

03.31-i 
változás 

+/- 

07.10-i 
változás 

+/- 

07.11-i 
változás 

+/- 

08.31- i 
változás 

+/- 

Változást 
Követı 
létszám 

2 
 

„Játékvár” 
Bölcsıde 

9      9 

3 
 

Lengyel Laura 
Óvoda 

45     -1 44 

 
4 
 

Újfehértó-i 
Általános 
Mővelıdési  
Központ 

 
107 

 
 

  
 

 
+4 

  
111 

5 
 

Zajti Ferenc 
Kulturális 
Központ 

5  -1 -4   0 

6 Eü. ellátás 
egyéb 
feladatai 

2      2 

7 
 

Polgármesteri 
Hivatal 

107 -30     77 

8 Létszám 
mindösszesen 

275 - 30 - 1 -4 +4 -1 243 

 
8. napirendi pont megtárgyalása 
8./ Közérdekő bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
Nagy Sándor 
Engedjék meg, hogy két dologban én kezdjem a bejelenteni valómat. Jó szereplést szeretnénk 
kívánni Margitai Úrnak a jövı hétre, hiszen ha itt egy eredményes szereplés lesz, akkor nem 
kizárt, hogy a magyarországi csapatot a fogathajtó világbajnokságon csapattagként még  
Margitai Úr is erısítheti. Ehhez még egyszer jó szereplést, jó utat és balesetmentes 
versenyzést kívánunk.  
 
Ezen túlmenıen a két testületi ülés óta történt eseményekrıl szóló tájékoztató kapcsán egy 
információt szeretnék megosztani Önökkel, ami arról szól, hogy a benyújtott négy  
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napkollektoros pályázatunk közül három elbírálása megtörtént- ezeket pozitívan bírálták el. 
Reményeim szerint ugyanerre a sorsra fog jutni a negyedik is ebben a témakörben.   
 
A következı, amit szeretnék elmondani, hogy a csapadék-vízhálózat építési munkálatainak 
mőszaki átadás-átvétele jövı hét csütörtökön, azaz  26-án került sor. Ha a képviselıknek  van 
valamilyen észrevétele az építkezés kapcsán, akkor Tisztelettel kéretik a holnapi nap 
folyamán a hivatalban Suga Ferenc kollégánknak eljuttatni, hiszen İ az, aki közremőködik 
ebben. Még egy dolog, amit szeretnék jelezni, hogy a jelenlegi Szervezeti és Mőkodési 
Szabályzatunknak megfelelıen hétfıtıl – két hét idıtartamig két héti igazgatási szünet lesz a 
hivatalban, amely azt jelenti, hogy csak sürgıs és a hirdetménynek megfelelı esetekben 
történik ügyintézés. Legközelebb augusztus 8-tól, reggel 8 órától van lehetıség az 
állampolgároknak az ügyei intézésére.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A Farkasnyári úton elkezdıdött az árkok tisztítása, - örülök neki, de a Puskin úton be van 
szakadva az oldalfal. Nem tudom, hogy ebben milyen segítséget lehet kérni?  
 
Nagy Sándor 
Ebben az esetben biztos, hogy nem tudunk, ha nem teljesen akadályozza a víz lefolyást. A 
Rákóczi úton teljes hosszában be vannak szakadva a nyílt csapadékelvezetı árkok.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Lényegében ez anyagiakkal nem járna, ha a közmunkaprogramban- az elıbb elhangzott-, ha 
lenne közmunkás, velük meg lehetnek javíttatni. Akkor én fogok igénnyel jelentkezni. A 
szünetre jó pihenést kívánok a köztisztviselıknek!  
 
Budainé Veres Ágnes 
A Farkasnyári úton a csapadékvíz-elvezetıvel valamit kellene csinálni. Ma megint a 
Kutatóhoz ment be a víz, akik kiértek reggel térdig vizesen tudtak csak bejönni és ide 
idegenek is jönnek. Megrettennek attól a nagy víztömegtıl, ami ott fogadja İket. Még délután 
is volt belıle bıven, tehát azzal menthetetlenül valamit csinálni kell. Vagy fel kell szólítani az 
ott lakókat, aki betemették ott az árkokat. 
 
Nagy Sándor 
Jegyzı Úrék intézkedni fognak a felszólítás ügyében. Egyébként ez okozza a problémát, hogy 
az ott lakók engedély  nélkül feltöltötték, betöltötték, leburkolták az árkokat, emiatt keletkezik 
ott az a jelentısebb mennyiségő csapadék. Ráadásul – érdekességként szeretném 
megjegyezni, hogy amikor a tőzoltók közremőködését kérték és sor került arra a tél folyamán, 
még azt sem engedték meg, hogy a kertjeiken keresztül ezt a vizet a kanálisra benyomjuk.  
 
Szilágyi Péter 
A Lujza utcáról a hordalék kifolyt a Szent István utcára, nagyon balesetveszélyes. Ezzel 
kellene kezdeni valamit.  
 
Nagy Sándor 
A jelenlegi jogszabályoknak megfelelıen sárrázóval kiépítettel lehetne csak csatlakozni a 
Szent István útra, jelen pillanatban nem látok rá reális lehetıséget, hogy ez a sárrázó 
kiépüljön.   
 
 



 18

Gyermánné Szabó Katalin 
Amit Budainé Képviselı Asszony fölvetett azzal kapcsolatosan szeretném megjegyezni, hogy  
az árkok ki lesznek ásva, az akkor sem lehet megoldás, mert ott akkora mennyiségő víz van.  
Egyetlen megoldás lenne, ha ott a kanálisba lehetne vezetni a vizet. Ez az én körzetemben 
van, én korábban megvettem azokat a betongyőrőket, hogy bevezetjük a Farkasnyári úttól a 
meglévı árkokba, de nem lehetett, mert mélyebben van a terület és nem folyt volna onnan ki. 
Ott Szabó Miklósék mögött volt egy kis dőlı út, ha az még létezik akkor ott nagyon jól le 
lehetne vezetni. Úgy tudom, hogy nincs beépítve.  
 
Nagy Sándor 
Felhívom a figyelmet, hogy polgármesterként nem szeretnék magamnak további nem 
szabályos és törvénytelen csapadékvíz elvezetési és egyéb ügyeket kreálni. Éppen ezért 
bármilyen ilyen jellegő munkához a Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség által 
jóváhagyott tervek alapján lehet hozzákezdeni- kivéve ezeket a szikkasztóárkos 
„történeteket”. Sajnos újabb és újabb ilyen ügyek kerülnek elı, amely százezrekbe kerül az 
önkormányzatnak, hogy a korábbi idıszakban nem lett elrendezve. Nem látok rá reális 
lehetıséget, hogy meginduljunk és árkot ássunk rajta, hiszen ennek az utólagos 
engedélyeztetése- és csak az engedélyezése- a büntetéssel nem számolva – többszázezer 
forintba kerül. Itt szeretnélek benneteket tájékoztatni, hogy ezen a héten, az elmúlt napokban 
nagyon jelentıs halpusztulás történt a VIII/7-1-es oldalágon- ez a Farkasnyári úti 
csatornaszakasz. Ennek a felderítése a Környezetvédelmi Felügyelıség a Nyírségi 
Vízgazdálkodási Társulat, a Vízügyi Igazgatóság, illetve a Nyírség-víz közremőködésével 
jelenleg is folyamatban van. Egyrészt volt egy jelentıs szennyvízelöntése ennek a 
csatornaszakasznak, másrészt olyan illegális befolyások vannak, aminek a vízminıség-
vizsgálata is jelenleg folyik. Nagyon erıs lúgos hatású víz található ezen a szakaszon. Egy 
dolog kizárt- ezt nem oxigénhiány okozta ezen a csatornaszakaszon, a kollegák tájékoztatása 
szerint több mint 4 mázsa haltetem eltávolítására került sor a mai napig. Jegyzı Úr 
tájékoztatása szerint a mai nap még mindig jelentek meg. Érdekes, hogy ez csak a Szent 
István  út és torkolat közötti szakaszra igaz, már nem jelenik meg még nyomokban sem a 
bérlakástól fölfelé a Farkasnyári út irányába. Elég jól behatárolható, lokalizálható volt az a 
terület, ahol a szennyezıdés történt. Külön felhívtuk az állattartók figyelmét, hogy 
vigyázzanak arra, hogy az állatok abból a vízbıl ne igyanak, hiszen nem lehet tudni, hogy 
milyen mértékő a szennyezıdés ebben a vízben. A nyári szünetre jó pihenést kívánok 
mindenkinek! Egy esetben kénytelen leszek megzavarni a megérdemelt pihenését képviselı-
társaimnak, hogyha a hitelrendezés ügyében valamilyen formális képviselı-testületi döntés 
meghozatalára kell, hogy sor kerüljön. De errıl elızetesen egyeztetni fogunk mindenkivel.  
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester Úr a nyilvános 
ülést 17 óra 20 perckor bezárta.  
 
 

 
K. m. f.  

 
 

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


