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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: 6-67/2011.  
 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én du. 16 órai kezdettel-
a P. Dussmann Kft. Étterem (4244 Újfehértó, Eötvös József út 25. sz.) helyiségében 
megtartott zárt ülést követő nyilvános ülésről. 
 
Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Banka Attila, Budainé Veres Ágnes, Elek László, 
Gyermánné Szabó Katalin, Leveleki József, Puskás László, Suhaj István, Szilágyi Péter, 
Szűcs Lászlóné, Tamás Lászlóné, Tóth János képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea aljegyző 
 
Meghívottként jelen van:  Fekésházi Szabolcs rendőr-őrsparancsnok, Béres Józsefné ÁMK 
intézményvezetője, Váradiné Istenes Erzsébet a Lengyel Laura Óvoda vezetője, Szandiné Pál 
Ágnes a Játékvár Bölcsőde vezetője 
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető 
 
Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. 
 
Nagy Sándor 
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 11 fő jelen van, így a képviselő-
testület h a t á r o z a t k é p e s.   
 
Az írásos meghívóban szereplő napirendi pontokhoz még egy plusz napirend megtárgyalásra 
teszek javaslatot, melynek a címe „Előterjesztés a z Európa-kapu Európai Területi Társulás 
létrehozásával kapcsolatos döntésről” szóló előterjesztést, ezt képviselő-társaim a tegnapi nap 
folyamán megküldésre került. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, 
vélemény, más javaslat? Ha nincs, ki az, aki az általam tett kiegészítéssel együtt a napirendi 
javaslatot elfogadja? 
 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
napirendet állapította meg:  
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Napirendi pontok 
 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról 
        Száma: 3-174/2011.   
        (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
 
     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 3-170/2011. 
         (Írásbeli előterjesztés alapján) 
         Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
         (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással) 
          Előadó: Nagy Sándor polgármester és az átruházott hatáskört gyakorló  
                        bizottságok elnökei 
 
2./ Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről  
       Száma: 3-185/2011.   
        (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
3./ Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és végrehatásának szabályairól  
     szóló 6/2011. (II. 05.) rendelet módosítására 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-173/2011.) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
4./ Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-188/2011.) 
      Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
5./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről 
     szóló 11/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-190/2011.) 
      Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
6./ Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól  
     szóló 6/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-189/2011.) 
      Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
7./ Előterjesztés az ifjúságvédelem egyes szabályairól 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-186/2011.) 
      Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
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8./ Előterjesztés a rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-187/2011.) 
      Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
9./ Előterjesztés a Nyírségvíz Zrt-vel kötendő finanszírozási előszerződés jóváhagyására 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-181/2011.) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
10./ Előterjesztés az önkormányzat Észak-Alföldi Regionális ZRT-ben lévő részvényeinek  
       értékesítéséről 
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       (Száma: 3-183/2011.) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
11./ Előterjesztés érpataki tanulók oktatásához való pénzügyi hozzájárulás kezdeményezéséről 
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       (Száma: 3-182/2011.) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
12./ Előterjesztés az iskola védőnői feladatok ellátásának egészségügyi vállalkozási formában  
      való működtetésére vonatkozó vállalkozási szerződések módosításáról 
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-180/2011.) 
      Előadó: Puskás László alpolgármester 
 
13./ Előterjesztés maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezéséről 
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       (Száma: 3-169/2011.) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
14./ Beszámoló a 2011/2012. nevelési/tanév indításának feltételeiről 
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       (Száma: 3-172/2011.) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
15./ Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2010. évi felhasználásáról 
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       (Száma: 3-179/2011.) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
16./ Tájékoztató az Újfehértói SZOSZOK gazdálkodásának első félévi helyzetéről 
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       (Száma: 3-177/2011.) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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17./Előterjesztés a z Európa-kapu Európai Területi Társulás létrehozásával kapcsolatos  
      döntésről 
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Száma: 3-191/2011. 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
18./ Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról 
        Száma: 3-174/2011.   
        (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
 
Nagy Sándor 
Az írásos anyagot 2011. augusztus 18-ával zártam, az azóta eltelt – „nem eseménytelen” 
időszakról szeretnék tőmondatokban  tájékoztatást adni. Augusztus 19-én alpolgármester Úr a 
két iskolavédőnővel folytatott megbeszélést, erről egy külön előterjesztés készült. Augusztus 
22-én az intézményvezetőkkel, illetve az iskolatej beszállítójával folytattam megbeszélést, 
ennek kapcsán konkretizáltuk az iskolatej szállítását, elszámolását, technikai kérdéseket. 
Ennek a leglényegesebb eleme, hogy szeptember 5-étől szorgalmi időszakban minden egyes 
általános iskolai tanuló, naponta, heti három alkalommal iskolatejet, két alkalommal kakaót 
fog kapni. Ugyanez igaz az alsó-tagozatosokra abból a szempontból, hogy Ők plusz két almát, 
vagy iskolakörtét fognak kapni a legújabb információm szerint. Ugyanezen a 22.-ei napon a 
történelmi egyházak képviselőivel, illetve a tagintézmény-vezetőivel, óvodavezetőkkel, iskola 
igazgatójával folytattam megbeszélést a hittani oktatás elmúlt évi tapasztalatairól, illetve 
általában megbeszéltük az ez évi hittan oktatás feltételeit azzal, hogy amikor az 
intézményeinkben összeállt az órarend, akkor két-három héten belül újból leülünk és akkor 
konkrétan a helyszínen tisztázni fogjuk a hittan oktatás tárgyi feltételeit. Augusztus 23-án a 
Dél-Nyírségi Többcélú Társulás munkaszervezet vezetőjével, illetve a nagykállói 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével tekintettük át az újfehértói Családsegítő, 
illetve Gyermekjóléti Szolgálat itteni működését. Költségvetési és egyéb helyzetét. Ezzel 
kapcsolatosan szeptemberben a költségvetési rendelet módosítása során konkrét javaslataim is 
lesznek. Ugyanezen a napon alpolgármester Úrral találkoztunk Nyíregyháza polgármesterével 
Kovács Ferenc Úrral, itt aktuális kérdések kerültek sorra, illetve a Nyírségvíz Zrt. 
részvénycsomag értékesítéséről folytattunk megbeszélést. Ugyanezen a napon szintén 
alpolgármester Úrral közösen Nyírségvíz Zrt vezérigazgatójával folytattunk megbeszélést, 
ami kapcsolódik a 9. napirendi ponthoz, erről most külön nem szólok, majd a napirendnél 
elmondom az ezzel kapcsolatos történéseket. Ugyanezen a napon délután a Szabolcs Takarék 
Szövetkezet Elnök-igazgatójával folytattam megbeszélést Nyíregyházán, itt az aktuális 
finanszírozási kérdések voltak a napirenden, illetve segítséget kértem a mai nappal lejáró 
rövidlejáratú hitel visszafizetés meghosszabbítás tárgyában. Augusztus 24-én Trenka Úrral 
folytattam megbeszélést, elsősorban tájékozódó megbeszélésről volt szó, a Bocskai úti óvoda 
korszerűsítésének pályázati előkészítése. Szintén ugyanezen a napon jegyző Úr, 
alpolgármester Úr, illetve az Egészségügyi Nonprofit Kft vezetőjével tekintettük át a 
legfontosabb kérdéseket, aminek a mai nap volt folytatása. Itt elsősorban a tagi kölcsönnel 
kapcsolatos befizetések, illetve a rezsiköltség fizetések elmaradása miatt folytattunk 
egyeztetést két tulajdonostárssal. Én úgy gondolom, hogy a mai nappal megnyugtatóan 
lezárult. Szintén ugyanezen a napon alpolgármester Úrral közösen folytattunk megbeszélést 
Barotha Györggyel a Mélygépterv vezetőjével , aki a korábbi kétütemű kerékpárút tervét 
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készítette. Áttekintettük velük, hogy esetlegesen a következő ütemnél milyen teendőink 
vannak, illetve milyen egyeztetéseket kell lefolytatni. Augusztus 25-én az ÉRFÜ munkatársai 
soron kívüli helyszíni szemlét folytattak a kerékpár út II. ütemhez kapcsolódóan. Itt első 
sorban az átfedett szakasz, ami a csapadékvízzel is érintett volt, illetve a kerékpár út építéssel 
is kapcsolatos, ennek a dolgait próbálták a helyszínen is kibogozni. Azt tudom mondani, hogy 
sajnos jelen pillanatban sincs lezárva megnyugtatóan ez az ügy. Szintén ezen a napon a 
Magyar Államkincstár Kirendeltségén jártunk, menetközben kiderült, hogy a csapadékvíz 
kiépítéséhez megnyert pénzügyi támogatás lebonyolítását fedezeti számlán kellene 
bonyolítani. Felfüggesztette az Ügynökség a kifizetéseket ezzel kapcsolatban. Több 
alkalommal fogom jelezni- legalább négy, öt alkalommal fordultunk meg a Kincstárban, hogy 
ez megtörténjen. Ennek a lényege, hogy a tegnapi nap folyamán sikerült az ÉRFÜ-hez 
bejuttatni a fedezeti számlát, illetve a hozzákapcsolódó dokumentációt. Ezzel együttesen a 
kifizetések felfüggeszttését feloldották és a mai nap folyamán újból felfüggesztették, de menet 
közben már újból feloldották. Itt hadd tájékoztassam képviselő-társaimat, hogy már korábban 
szóltam róla, hogy a csapadékvízhez kapcsolódó háttérszerződés kapcsán szabálytalansági 
eljárás lefolytatására került sor, a múlt hét pénteken kaptam meg a szabálytalansági eljárás 
lezárásának a jegyzőkönyvét és gyakorlatilag eggyel magasabb kockázati osztályba sorolták 
az önkormányzatot- mint támogatást igénybe vevőt. Ez elég súlyos probléma, hiszen így is 
elég nehezen lehet a megítélt támogatásokhoz hozzájutni. Ezekben az esetekben pedig ahol 
kiemelt vizsgálgat tárgyát fogja képezni minden egyes kifizetés, ami több hónappal meg fogja 
nyújtani a pénzhez való hozzájutását elsősorban a kivitelezőknek. A konkrét büntetési 
tételünk pedig az, hogy a projekt-menedzsmenti költségekből 193 ezer forintra eső támogatási 
összeget zárolta, ez összességében 173 ezer forint. Saját hatáskörben úgy döntöttem, hogy 
„nagyon nem akarok fellebbezni” ebben az ügyben és tudomásul vettük az eljáró hatóságnak a 
ebben a döntését. Augusztus 26-án Nyíregyháza alpolgármester Asszonyával Kósa Tímeával 
folytattam egy rövid megbeszélést, itt elsősorban a szilárdhulladék-szállítási szerződés  
felülvizsgálatával kapcsolatosan kértem segítséget. Erről, ha aktuális lesz a téma, akkor zárt 
ülésen szeretnék majd részletesebb tájékoztatást nyújtani. Ugyanezen a napon Nyíradonyban 
voltam munkatársammal, amit gyakorlatilag plusz napirendként fölvettünk az Európa Kapu 
Területi Társulás megalakításával kapcsolatos egyeztetéseket folytattuk le az alapító 
önkormányzatok képviselőivel. Ugyanezen a napon még újra a MÁK-nál jártam. Augusztus 
27-én, szombaton alpolgármester Úrral közösen Kállósemjénben, Biriben Falunapi 
rendezvényen vettünk részt. Este, a nap zárásaként a Vidor Fesztivál tájolási rendezvényei 
kapcsán a debreceni Kuckó Színház művészei tartottak előadást a múzeumkertben. Néhányan 
jelen voltunk és ezt tekintettük meg. A hétfői nap folyamán egy újabb egyeztetés volt a 
csapadékvíz továbbépítéséhez szükséges pályázat benyújtás előkészítéséről, illetve konkrétan 
az ehhez szükséges adatsorok összeállításával kapcsolatos volt. Ugyanezen a napon a 
Takarékbankkal egyeztettem a hitelszerződés ügyében. Ezen a napon jártunk jegyző Úrral 
közösen a MÁK-ban, a délután folyamán bizottsági ülések voltak. Augusztus 30-án még 
egyszer a MÁK-ban jártunk, valamint Ügyrendi Bizottsági ülés volt a délelőtt folyamán. 
Délután Nyíregyházán egy német cég képviselőjével folytattam megbeszélést, elsősorban 
inkább rehabos munkahelyek létrehozása tárgyában. A Munkaügyi Központtal történt  
egyeztetést követően fogom a képviselő-társaimat a részletekről tájékoztatni. Ezen a napon 
alpolgármester Úr a temetőben dolgozó sírkövesekkel, műkövesekkel, illetve a temető 
üzemeltetőjével folytatott megbeszélést. Több észrevétel hangzott el a temető üzemeltetésével 
kapcsolatban, ezek pontosítására került sor, úgy gondolom, hogy a következő testületi ülésre 
rendelet-módosítás formájában találkozunk ezzel az üggyel. A mai nap folyamán 
Debrecenben jártunk alpolgármester Úrral, a TRV- vezérigazgatójával folytattunk egy 
tájékozódó megbeszélést elsősorban ahhoz kapcsolódóan, hogy várhatóan az őszi időszakban 
fogja a Parlament elfogadni az új vízgazdálkodási törvényt, vízszolgáltatással, szennyvíz-
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üzemeltetéssel kapcsolatos törvényt. Ezzel kapcsolatosan kaptunk néhány információt, ami 
nekünk a közeljövőben érdekes lehet. Több bejelentés érkezett és a Kormányhivatalhoz is 
érkezett bejelentés, a szennyvíz szállítással kapcsolatban. Konkrétan azzal kapcsolatban, hogy 
a jelenlegi szolgáltató az űrgödrös árnyékszékek ürítését miért nem végzi el? Megkérem a 
kolléganőt, hogy tájékoztasson bennünket erről. Ez elég komoly feszültséget fog okozni a 
városban. 
 
Dr. Velkeszi Zsanett 
Köszöntök minden Képviselő-testületi Tagot! 
 
Valóban több ilyen bejelentés érkezett a Hivatalhoz, illetve a Kormányhivatalhoz, amelyben 
kifogásolták az egyéni vállalkozónak az eljárását, mely szerint az űrgödrös árnyékszékeket 
nem szippantja ki. Az egyéni vállalkozónak egy közszolgáltatási szerződése van az 
önkormányzattal, amely alapján települési folyékonyhulladék-szállítására jogosult. A 
települési folyékonyhulladék fogalmát a hulladékgazdálkodási törvény taxatíve felsorolja, 
amelyben kizárólag a vízzáró-réteggel, vagy esetlegesen a régi típusú nem vízzáró réteggel 
rendelkező szennyvízülepítő aknákat nevesíti a jogszabály. Ennek alapján az árnyékszékek –
ezek a kerti illemhelyek nem tartoznak ebbe a körbe, ennek alapján nem is szippanthatja ki a 
szolgáltató, tekintettel arra, hogy ezeknek a jellege, illetőleg az abban lévő anyagnak a 
határérték szerinti koncentrációja olyan magas, hogy amennyiben kivinné a szennyvíztelepre, 
abban az esetben az ott előírt határértéket jelentősen túllépné és a vizek, mezőgazdasági 
nitrát-szennyeződéséről szóló jogszabályi határértékek alapján a tisztított víz a felszíni vizeket 
szennyezné. Ennek alapján Tőle be sem  fogadják.  
 
Nagy Sándor 
Korábbi időszakban volt gyakorlat, hogy szeptembert követően ezeknek a kiszállítása 
megtörtént, most írásban tájékoztatta a telep üzemeltetője a hulladékszállítást végzőt, hogy 
ilyen jellegű anyagot meg se próbáljon kivinni, mert abban az esetben az általuk kiadott 
befogadó engedélyt, ami a folyékonyhulladék befogadására vonatkozik megszünteti- ez 
alapján nem tudunk eleget tenni a lakosság felé a ténylegesen folyékonyhulladék szállításnak 
sem. Kérem, hogy ezt a tájékoztatást vegyék tudomásul. Akit részletekben érint Dr. Velkeszi 
Zsanett szívesen áll a rendelkezésre, a jogszabályi hátterek nála megtekinthetők.  
 
Tóth János 
Az iskolatejjel kapcsolatban nagyon jó dolog, mert nagyon sok gyereknek ez a reggelije. Ha 
mód és lehetőség lenne, nem lehetne-e a választékot bővíteni? Egy idő után unják. 
 
Nagy Sándor 
Sajnos a szabály nem teszi lehetővé, hogy Túró Rudit, vagy egyéb tejterméket belevonjuk, 
csak a kakaót engedi meg. A cég ennyit tudott bevállalni. 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A csapadékvíz-elvezetés most a Mályváskertben került megvalósításra- Pacsirta út környékén. 
Olvasom, hogy a hiányosságok kijavítása megtörtént. A városban jön-megy az ember, 
megszólítják, - nekem állnak, hogy „Ő hogy fog kiállni a kapuján, mert amióta megcsinálták a 
csapadékvíz elvezetőt, nem tud bemenni.” Nem tudom, hogy ott az emberekkel lett-e 
egyeztetve, hogy hogyan történt meg a hibák kijavítása. Az embert csak szidják úton- útfélen. 
A másik kérdésem pedig az, hogy a csapadékvíz-elvezetésre mennyit költött eddig a város? 
Polgármester Úr a kiegészítőben elmondta, hogy hol zárolják a számlát, hol visszavonják- 
gondolom én, hogy akár azzal is összefüggésben van,  hogy a csapadékhelyzet olyan, 
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amilyen. A téli belvízhelyzet nem tett jót a városnak, mert egyetlen házat sem lehet eladni, 
nem jön senki ebbe a városba.  
 
Nagy Sándor 
Kedves képviselő-társam, én úgy gondolom, hogy nem azért nem jönnek a városba lakást 
venni, hanem azért, mert Magyarországon áll az ingatlanpiac jelen pillanatban, hisz azért a 
város túlnyomó többségében nem volt belvíz, nem hiszem, hogy ez a probléma. A nagyobb 
probléma az, hogyha még most rá fog szabadulni az a néhányszáz ingatlan a városi piacra, 
ahonnan a kiköltöztetések megtörténnek, akkor tényleg abszolút semmilyen 
ingatlanforgalmazás nem lesz. A belvízzel kapcsolatban – jelen pillanatban a megkötött 
kiviteli szerződés alapján két végszámla és egy részszámlára benyújtására jogosult a 
kivitelező. A kivitelező márciusban nyújtotta be az első részszámláját, ennek a részszámlának 
az önkormányzat a sajáterejét, és a fordított Áfáját befizette. Jelen pillanatban ennek a 
kifizetése volt felfüggesztve, illetve újra feloldva. Ha minden igaz, akkor a jövő hét elején az 
erre eső uniós támogatott részt a fedezeti számlán keresztül – még mindig nem a kivitelező 
fogja megkapni, hanem a Magyar Állam Kincstár-, és majd a MÁK fogja utalni ezt az 
összeget. Be van nyújtva egyébként a második résszámla is, be van nyújtva a végszámla is- 
hiszen megtörtént a műszaki átadás-átvétel. A második számla esetében a fordított Áfa 
befizetésére került sor, a sajáterő megfizetésére még nem került sor, hiszen közben a 
finanszírozó pénzintézet a fejlesztési hitel folyósítását felfüggesztette arra hivatkozva, hogy az 
MFB Zrt-vel kötött rendelkezésre tartási időtartam lejárt. A holnapi nap folyamán fogom a 10. 
egyeztetést lefolytatni ebben az ügyben, hiszen a 118 millióból eddig negyven-akárhány 
milliót vettünk igénybe. Tehát a többségét még nem vettük igénybe. A végszámla, ahogy 
indulnak a kifizetések - jó esetben- ha szerencséje van a kivitelezőnek, akkor ebben az évben 
hozzájut a pénzéhez. Én nem bízom benne. Ami hibák, hiányosságok voltak, az a műszaki 
helyszíni szemle kapcsán a bejárás, a műszaki átadás-átvétel kapcsán jelent meg, ezeknek a 
javítása megtörtént. Nem akarok néhány embert minősíteni a Mályáskertben, eddig az volt a 
problémájuk, hogy befolyik hozzájuk a víz, most vannak műszaki megoldások, és senki nem 
ígért a Mályváskertben senkinek, hogy ahol eddig is földút, vagy zúzottkő út volt, ott most  
aszfaltos utat fogunk biztosítani bárki számára is. Az áthajtható folyóka  Ott, ahol az 
áthajthatós a folyóka az olyan amilyen, ahol áthajthatós folyókák vannak letéve és van akinek 
alacsony padlózatú a személyautója, azt egyedileg kell megoldani, hogy át tudjanak hajtani, 
mint ahogyan az a Széchenyi úton is látszik, ha kellett akkor valamit a tulajdonos tette ebbe a 
folyókába bele, hogy be tudjon közlekedni erre a részre.  A másik, amit kérek képviselő-
társaimtól, hogy azt érttessék meg a mályváskerti emberekkel, hogy folyik még egy beruházás 
a térségben, ez a kerékpárút építés és ehhez kapcsolódóan is folynak csapadékvíz elvezetési 
munkálatok. Meg kell várni azt is, hogy teljesen megépüljön és utána legyenek szívesek 
problémázni, reklamálni, ha lesz probléma- én biztos vagyok benne, hogy egy- két kivétellel 
nem lesz. Természetesen befejezetlennek tűnik a történet, de azért tűnik befejezetlennek, mert 
ami a kerékpárút építése kapcsán valósul meg csapadékvíz elvezetés, az jelenleg is folyik. 
Látjátok, még most indultak két hete a Hátár úttól visszafele a nyílt árokkal. A nyílt árokkal 
kapcsolatban én úgy gondolom, hogy ezek a kérdések meg fognak oldódni.  
 
Szilágyi Péter 
Többek között én vagyok az a képviselő, akit az űrgödrös WC tartalmának a nem elszállítása 
miatt a lakosság részéről megkerestek és az itt elhangzott válasz számomra nem eléggé 
megnyugtató. Hiszen továbbra is meg fognak keresni és nem tudom, hogy mit mondjak nekik.  
 
Nagy Sándor 
Azt tudom mondani, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok szerint veszélyes hulladéknak 
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minősül, veszélyes hulladékként kell kezelni. A kolléganőhöz be kell menni és megmutatja a 
jogszabályt.  
 
Szilágyi Péter 
Én ezt megértem, de akinek megtelt ez a WC—je, és nincs felé szennyvízcsatorna, - nyilván 
azért használják még ezt az űrgödrös WC-t, Ők mit kezdjenek vele. Mondani kell valamit 
nekik. Nem gondolnám azt, hogy elegánsabb lenne azt mondani nekik, hogy tegyetek úgy 
mint az ominózus nyírmihálydi eset, hogy „körbe a házat” és akkor azt nem kell elszállítani. 
Nem gondolnám azt sem, hogy azt kellene mondani, hogy menjünk vissza vagy 40-50 évet az 
időben, hiszen akkor Újfehértót járták ezek az emberek, akik az űrgödrös WC-t lapáttal, meg 
serpenyővel kitakarították. Sokkal elegánsabb lenne, ha fel lehetne hígítani ezt és kiszállítani 
oda, hiszen hígított állapotban a többi helyről is ugyanaz az az anyag kerül ki. Valamilyen 
megoldást kell találni, a jogalkotó részéről óriási hibát követtek el szerintem.   
 
Leveleki József 
Az újfehértói belvízhelyzet és a lakásingatlanok értéke és eladhatóságával kapcsolatban, 
forgalmi értékével összefüggésben, engedjék meg egy mondat erejéig, hogy magam részéről 
is rámutassak. Én úgy gondolom, hogy sokkal stabilabb a helyzet Újfehértón e tekintetben, 
mint az országban, mert én úgy érzékelem hogy sokkal korábban eladhatatlan volt az ingatlan 
Újfehértón és az az érzésem, hogy miután ez lecseng az országban mi itt akkor is küzdeni 
fogunk ezzel a problémával. Ebbe pedig én ástam bele és szereztem némi ismeretet ezen a 
területen. Nem akarok visszaélni a türelmükkel ezért nem sorolom föl azokat a tényeket, ami 
miatt Újfehértó szép lassan lakhatatlanná, vagy élhetetlenné válik. Lehetne sorolni a fiatal 
megtartó erőt, a munkahely teremtési lehetőséget és így tovább. Polgármester Úr említette a 
tájékoztatójában, hogy az Egészségügyi Nonprofit Kft.-vel kapcsolatban, illetve a vezetőjével 
kapcsolatban tárgyalásokat folytattak. Arra szeretnék választ kapni, hogy szóba került –és ha 
igen, látható e valamifajta előrelépés a cégnek a bevételtermelő képessége vonatkozásában?  
 
Nagy Sándor 
Azt tudom mondani, hogy a  legelső és a múltkori megbeszélésnek is a konklúziója, hogy a 
legelső lépés, hogy a működőképességet fenn tudjuk tartani. Ha a működőképességet fenn 
tudjuk tartani a cégnél, akkor van érdeklődés arra vonatokozóan, hogy újabb szakmai 
befektetőt bevonjuk, akik meg tudják oldani nekünk az emeleti résznek az üzemeltetését, és 
ha ez megoldódik, akkor megoldódik az a fajta folyamatos bevétel, amire a Kft-nek az 
esedékes kiadásait lehet rendezni. Kis türelmet kérek. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy 
erről részletesen szólhassunk, ha szükségessé válik, akkor zárt ülés keretében a későbbiek 
során- hiszen egy tulajdonosi szerkezet átalakításáról, esetleg tulajdonrészek átadásáról, 
kivásárlásáról is szó lehet. Látva a mai hozzáállását a kisebbségi tulajdonosok közül 
néhánynak, úgy gondolom, hogy most jutottunk el odáig, hogy talán egy tulajdonostárs 
kivételével mindenki megértette, hogy csak egy irányba menetelhetünk, ez pedig az, hogy 
mindenkinek a magáét bele kell tenni ebbe, hogy túlélje ezt az évet és el tudjon indulni 2012-
ben azon az úton, ami önfenntartóvá tudja tenni.  
 
Tóth János 
A polgármester Úr tökéletesen megválaszolt, és polgármester Úrral sokszor cseréltünk 
véleményt, sokszor nem jókedvvel, alpolgármester Úrral, pedig többször a helyszínen a 
lakosokkal egyeztettünk. A fő gond azért van, mert a Pacsirta úton a kapubejáróknál a 
támfalak, egy része megépült, másik része nem épültek meg. Ugyanakkor ami a tervben 
szerepelt, hogy egyik helyen van kapubeállónál támfal, a másik helyen  nincs. Azt a választ 
kaptam, hogy a tervező tervezett, a másik helyre nem. A tervtől nem lehet eltérni.  
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Nagy Sándor 
A vita lezárásaként a szippantással kapcsolatosan nyilván keresünk megoldást, de kérem 
képviselő-társamat, hogy értse meg, hogy sem a szolgáltatót, sem az üzemeletetőt nem lehet 
olyan helyzetbe hozni, hogy az általuk megkapott engedélyeket veszélyeztessék. Nyilván az 
pedig majd kérdés lesz a jelenleg ilyen problémákkal küzdők részére, hogy hajlandóak-e 
kifizetni, azt a fajta- egyáltalán nem vagyok úgy ebben a kérdésben kiképezve, hogy meg 
tudjam ezt Önnek mondani, hogy ha ez fel lesz hígítva, akkor annak a határértékei milyenek. 
Szeretném megnyugtatni képviselő-társamat, hogy egyéb ügyileg is lesz a héten tárgyalás a 
szolgáltatóval, ezt a kérdést is fel fogjuk vetni, igyekszünk rá megoldást találni.  
 
Szilágyi Péter 
Értem, hogy a jelenlegi hatályos jogszabályok ezt nem teszik lehetővé, csak arra az 
anomáliára szeretném felhívni a figyelmet, ami ez ügyben van, hiszen ezt valahová el kell 
szállítani. Azok a lakosok, akik előtt még nem megy el a szennyvíz csatorna, valamilyen 
megoldást várnak. Ezt meg kell, hogy találjuk.  
 
Nagy Sándor 
Ha egyéb nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki az írásban és a szóban 
elhangzottakkal együtt a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 11 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
 
     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 3-170/2011. 
         (Írásbeli előterjesztés alapján) 
         Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Egy határozattal kapcsolatban szeretnék szóbeli tájékoztatást adni. Felhívom a figyelmet arra, 
hogy zárt ülésen meghozott határozatról van szó, jelezném is, hogy amennyiben valaki úgy 
gondolja, hogy vitát szeretne nyitni az általam elmondottakkal kapcsolatban, akkor abban a 
pillanatban kezdeményezi a zárt ülés megtartását. A képviselő-testület augusztus 18-án 
döntött a 151/2011. (VIII. 18.) számú határozatában az E-start Nyrt. Tulajdonát képező 
hőszolgáltatási eszközök megvásárlásával kapcsolatosan. A határozatnak megfelelően írásban, 
e-mailen tájékoztattuk a szolgáltatót az önkormányzat vételi ajánlatáról. Augusztus 25-ei 
dátummal a tegnapi postával érkezett meg a válasza, ennek a válasznak a lényege az, hogy  
tájékoztatnak, hogy a társaság a közös megegyezést szem előtt tartva módosítja az értékesítési 
ajánlatát,  ez az ajánlat nettó 25 millió forint. Amiért én ezt visszahoztam a korábbi döntéstől 
függetlenül, az az, hogy azt kérte, hogy az önkormányzat tegye meg a visszajelzést ezzel 
kapcsolatban. Éppen ezért én azt kezdeményezem a képviselő-társaimnál, hogy a képviselő-
testületet, ebben a konkrét ügyben formálisan is erősítse meg a korábban hozott eredeti 
határozatot az ajánlati ár vonatkozásában is, illetve a többi pont vonatkozásában is. Ennyiben 
Szerettem volna kiegészíteni a napirendet. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? A napirendi 
pont vitáját lezárom. Két döntés szükséges ennél a napirendi pontnál, az egyik – tartalmát 
illetően jegyző Úrékra bízzuk ennek a megfogalmazását- a 151/2011. (VIII. 18.) számú zárt 
ülésen hozott határozatát megerősíti, illetve fenntartja a képviselő-testület, ki az aki ezzel 
egyetért?  
 
A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

154/2011.(VIII. 31. ) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

E-Star Alternatív Nyrt. tulajdonát képező hőszolgáltatási eszközök megvásárlásával 
kapcsolatos döntésről 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ az E-Star Alternatív Nyrt. tulajdonát képező hőszolgáltatási eszközök megvásárlásával 
kapcsolatos döntésről szóló 151/2011. (VIII.18.) számú határozatát fenntartja és  
 

az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt., (székhely: 1122. Budapest, Székács u. 29., 
Cégjegyzékszám: 01-10-045428, Korábbi nevén: RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, 
Termelő és Szolgáltató Nyrt.) tulajdonát képező  

 

- az Újfehértó Város Önkormányzata és az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és 
Szolgáltató Nyrt. között a 191/2007. (IX.27.) számú képviselő-testületi határozattal 
jóváhagyott hőszolgáltatási szerződés alapján önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokba  a 
hőszolgáltató által  beszerelt  - 

 

hőszolgáltatási berendezéseket az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. újabb 
ajánlatában  meghatározott 25 000 000.- forint +ÁFA összegért nem kívánja megvásárolni. 

 
       Határidő: folyamatos  
        Felelős: polgármester 

 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.   
 
     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
         (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással) 
          Előadó: Nagy Sándor polgármester és az átruházott hatáskört gyakorló  
                        bizottságok elnökei 
 
Nagy Sándor 
A tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, 
aki az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.   
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2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről  
      Száma: 3-185/2011.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A könyvvizsgálói véleményt a bizottsági üléseken megkapták, aki nem volt jelen kiküldésre 
került részére. A tájékoztatót a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2 egyhangú igen 
szavazattal tudomásul vette a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal tudomásul 
vette, az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. 
 
Köszöntöm a könyvvizsgáló Urat és a számlavezető pénzintézet képviselőjét, Margittai 
Sándor Urat! 
 
Arról tájékoztatom Önöket, hogy ezen túlmenően is áttekintettük a gazdálkodásunkat a 
pénzügyes kollegákkal. Megnéztük, az 1-7 hónap eredményeit, bevételi és kiadási oldalon.  
Két komoly kockázati tényező van az év hátralévő részében. Az egyik az tulajdonképpen a 
mai testületi ülést megelőzően megoldódott, ez a mai nap lejáró 140 millió forintos 
rövidlejáratú hitelnek a visszafizetése. A lefolytatott egyeztetéseket követően aláírásra került 
az a módosítás, amely szerint 2011. december 31-ig a folyósító pénzintézet ennek a hitelnek a 
visszafizetését meghosszabbította. Amit komoly problémának látok az az, hogy az 
adóbevételek esetében a két új adónemnél elég jelentős elmaradások vannak. Ezzel 
kapcsolatosan Jegyző Úr a megfelelő intézkedéseket megtette. Én bízom benne, hogy a 
szeptemberi fizetéseket illetően egy nagyobb arányú befizetéssel számolhatunk és abban az 
esetben kezelhetők a problémáink. Az időarányos teljesítések vonatkozásában  a két  részben 
önálló intézmény esetében van túllépés ez a rendszeres és nem rendszeres személyes 
juttatások, illetve a hozzákapcsolódó járulékok fizetése. Ezt  a jövő hétre át fogjuk tenni. Ez 
nem nagyon lepett meg bennünket, hiszen a 2011.-es költségvetés elfogadásánál egy ilyen 
fűnyíróelv szerűen húztuk le róluk a 10 %-os csökkentést, valószínű, hogy ennek bizonyos 
hatása érzékelhető. De ezt pontosan konkretizálni fogjuk. Végül arra hívom fel a figyelmet, 
hogy jelen pillanatban 2011. szeptemberétől, 2011. december 31-ig a szállítói tartozáson 
túlmenően 216.159.222.-Ft a bankokkal szemben fennálló tartozás visszafizetésére, kell, vagy 
kellene megoldást találni. Nyilván ebből a legnagyobb tétel a 140 milliós rövidlejáratú hitel, 
az összes többi az az esedékes tőke, és kamattartozások, a kötvényhez kapcsolódó 
kamattartozások, illetve ketyeg a Raiffensen Bankkal szemben a havonta még három törlesztő 
részlet a váltóval kapcsolatosan.. A szállítói tartozások közül közel 50 millió forint – ez két 
dologhoz tartozik- egy jelentősebb része az uszoda, egy kisebb része a sportcsarnokkal 
kapcsolatos kifizetésekhez kapcsolódik. Ha ezt a két tételt kivesszük belőle, akkor még a 92 
milliót is figyelembe véve, - nincs teljesen- vagy éppen eléri az 50 milliót a szállítói tartozás, 
amely a befolyó adóbevételeket figyelembe véve – én úgy gondolom, hogy kezelhető ebből a 
szempontból. Könyvvizsgáló Úrnak van-e hozzáfűzni valója:  
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Nagy Csaba 
Tisztelettel köszöntök mindenkit! 
 
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadásakor a legnagyobb kérdés az volt, 
hogy hogyan tud megbirkózni az önkormányzat a vállalásaival. Ha az első félév adatait 
elemzzük, akkor két-három dolog kivétellel én úgy gondolom, hogy teljesíteni tudta a 
vállalásokat. Két legjelentősebb dolog, ami egyrészt kicsit kívül esik az önkormányzat 
hatásköréből, a másik pedig szinte teljesen objektív tőle. Az egyik a részvényértékesítés, 
amiből egy 300 milliós bevételre számítottunk, de még erről nem tett le az önkormányzat 
vezetése, hogy ezzel kapcsolatban bevételt realizáljanak. A másik pedig az újraszabályozott 
öhhikis pályázat, amiből 1.100 ezer forintos bevétel keletkezett a korábbi évek jelentősen 
nagyobb bevételéhez képest. Ha ezt a két dolgot figyelembe vesszük és csak azt nézzük, amit 
az önkormányzat saját hatáskörében vállalt, akkor jelentősen sikerült a szállítói tartozásokat 
csökkenteni az ott vállalt feladatokat sikerült a vállalásoknak megfelelően teljesíteni. A 
legaktuálisabbról Polgármester Úr tájékoztatta a képviselő-testületet. A szállítói tartozás ez az 
én megítélésem szerint is már egy kezelhető állapotot jelent. Továbbra is itt a finanszírozási 
kiadásoknak a kérdése. A banki hitelek törlesztése továbbra is aggasztó az önkormányzat 
részre. Nyilván ez csak akkor tud megoldódni, ha kellő bevételt realizál az önkormányzat, 
illetve a jövőre nézve és tavaly is mondtam a számlavezető banknak  a hitelek tárgyalása 
kapcsán, hogy az önkormányzat működési költségvetése az stabil. Ha most megnézzük az 
első féléves számokat is, a tárgyévi működési költségvetés az pozitív, a finanszírozási 
költségvetés az, ami forrást kíván, magyarul a hitelek visszafizetésére nincs pénze az 
önkormányzatnak. A kifutó beruházások után a jövőt tekintve talán felszabadul egy kis 
pénzügyi forrás, és ha nem is úgy alakul az önkormányzat bevétele, mint ahogy év elején is 
számoltunk pld. a részvényértékesítés kapcsán, de azért valamifajta pozitívumot jelenthet a  
finanszírozó pénzintézetnek is, hogy a későbbiekben is, ha korlátok között is, de apródonként 
tudja törleszteni az önkormányzat az adósságát és a terveknek megfelelően tudja majd a 
felvett hiteleit visszatörleszteni. Én elfogadásra javasolom ezt a tájékoztatót a testület részére.   
 
 
Leveleki József 
Komolyabb a téma annál sem, hogy viccesre vennénk ezt a kérdést, de ennek ellenére első 
nekifutásra, ahogy azt jeleztem is a bizottsági ülésen, azt gondolom, hogy megtaláltuk a 
gyógyírt, amikor a rendeletmódosítás tervezetében szereplő főösszegek hiányra vonatkozó 
összegét 143.200-Ft-nak olvastam. De amikor megnézi az ember alaposan, akkor látja, hogy 
ez valószínűleg 143 millió 200 ezer forint a valóságban. A másik része a történetnek valóban 
a helyi adók időarányos realizálása vonatkozásában kelt aggodalmat az emberekben. Amit 
egyébként valahol prognosztizálni lehetett. Nyilvánvalóan ezzel nem oldom meg ennek a 
problémának a súlyát, nem válaszolom meg. Azért nem folytatom ezt a gondolatmenetet, mert 
hipotetikusan ne beszéljünk erről, érdeklődéssel várom, hogy milyen %-kal fognak 
realizálódni ezek a bevételként megcélzott tételek.  
 
Nagy Sándor 
Van-e még egyéb. A napirend lezárásaként képviselő-társamnak jelzem, hogy a magán- 
személyek kommunális adója esetében, ha figyelembe vesszük, hogy nem arányos bevételre 
számítunk, hiszen az első félévből kiesett két hónap, ott 40 % fölötti a teljesítés. Itt igazából 
ami a nagy feladatot jelenti a hivatal, a hatóság számára – nem győzöm hangsúlyozni- hogy 
nem a képviselők számára - ez az ingatlan építményadó, hiszen nagyon komoly listák 
készültek arról, hogy kik azok, akik nem tettek eleget adóbevallási kötelezettségüknek. Azon 



 13

túl, hogy akik bevallották sem tettek eleget fizetési kötelezettségüknek nagyon sok esetben. 
Rövid időn belül az egyenlegközlők kiküldésével egyidőben megkapják azokat a 
felszólításokat, amelyek alapján kötelesek lesznek megtenni a bevallásukat. Ha egyéb nincs a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki az önkormányzat gazdálkodásának első félévi 
helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja?  
 
A képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló 
tájékoztatót 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással tudomásul vette.   
 
3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és végrehatásának szabályairól  
     szóló 6/2011. (II. 05.) rendelet módosítására 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-173/2011.) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor  
Az előterjesztést a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2 egyhangú igen szavazattal 
elfogadásra javasolta, a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal az Ügyrendi 
Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolta. A bizottsági üléseken is 
elmondtam, hogy elsősorban technikai átvezetésekre kerül sor. E kör kezeli azokat a korábban 
meghozott határozatokat, amelyeket átvezettünk, illetve átvezetésre kerültek azok a 
központosított előirányzatok, amelyeket a leigénylést követően már eleve a MÁK felé 
elküldött féléves beszámoló is tartalmazta. A szeptemberi képviselő-testületi ülésen nem szó 
szerint idézem miniszterelnökünknek a szavait, de tekintettel a fokozódó gazdasági helyzetre, 
lesznek költségvetési rendelet-módosításhoz kapcsolódó javaslatok a részemről. A napirendi 
ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki a rendelet módosítást elfogadja?  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadta és az 
alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

  
18/2011. (IX. 01.)  

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

 
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 

szóló 6/2011. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-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 következőket rendeli el:  

1. §. 
 

(1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. 
(II.05.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) bevételi oldalán az „Önkormányzat 
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költségvetési támogatása”: előirányzata emelkedik: 
1. az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásra leutalt 12.843 eFt-tal  
2. rendszeres szociális segély jogcímen 8.463 eFt-tal  
3. az időskorúak járadéka jogcímen 3.204 eFt-tal  
4. ápolási díj és az utána befizetett járulékok jogcímen 50.934 eFt-tal  
5. a normatív lakásfenntartási támogatás jogcímen 20.985 eFt-tal. 
6. bérpótló támogatás jogcímen 26.616 eFt-tal 
7. rendelkezésre állási támogatás jogcímen 8.464 e Ft-tal 

(2) Kiadási oldalon a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata 
1. a Személyi jellegű juttatások előirányzata 11.315 eFt-tal,  
2. a Munkaadói járulékok 11.392 eFt-tal  
3. az Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 108.802 eFt-tal emelkedik.  

 
2. §. 

 
(1) Az „Önkormányzat költségvetési támogatása” előirányzaton belül a Központosított 
támogatás előirányzata a leutalásra került jogcímeken emelkedik: 

1. közforgalmi közlekedési támogatás 4.012 e Ft, 
2. óvodáztatási támogatás 340 e Ft 

(2) Emelkednek az alábbi kiadási előirányzatok: 
1. Polgármesteri Hivatal  

1.1.Működési célú kiadás, egyéb támogatás 4.012 e Ft-tal,  
1.2.Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 340 e Ft-tal. 

 
3. §. 

 
(1) Eu önerő alapból a pályázatok saját erő kiegészítésére Széchenyi út szélesítésre kapott 
3.828 e Ft, és az ÖNHIKI címen megítélt 1.112 e Ft a bevételi oldalon növeli az 
Önkormányzat költségvetési támogatása” előirányzatot, a bevételi oldalon összességében 
4.940 e Ft-tal csökken a „ Működési célú hitel” előirányzata. 
(2) Az időjárás okozta károk enyhítésére az Önkormányzati Minisztériumhoz benyújtott, a vis 
maior tartalék terhére elnyert támogatás összegével, 9.222 e Ft-tal emelkedik az 
„Önkormányzat költségvetési támogatása” bevétel oldalon, ugyanezzel az összeggel a 
Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások előirányzata emelkedik. 
(3) A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások (prémium évek program, 
álláshely megszüntetés, kompenzáció) jogcímen leutalt 22.939 eFt-tal, és az 
esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására kapott 3.428 e Ft-tal megemelkedik az 
Önkormányzat költségvetési támogatása” előirányzaton belül a „Központosított támogatások” 
előirányzata. 
A leutalt támogatás felhasználásaként a „Személyi juttatások” előirányzata 19.968 eFt-tal és a 
„Munkaadói járulékok” előirányzata 6.399 eFt-tal emelkedik intézményi bontásban az 
alábbiak szerint: 
1. Polgármesteri Hivatal: 

1.1. Személyi juttatások: 9.524 e Ft 
1.2. Munkaadói járulékok: 2.563 e Ft 

2. ÁMIPSZ: 
2.1. Személyi juttatások: 7.140 e Ft 
2.2. Munkaadói járulékok: 2.457 e Ft 

3. Lengyel Laura Óvoda: 
3.1. Személyi juttatások: 2.632 e Ft 
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3.2. Munkaadói járulékok: 1.197 e Ft 
4. Játékvár Bölcsőde:  

4.1. Személyi juttatások: 672 e Ft 
4.2. Munkaadói járulékok: 182 e Ft 

4.§. 
 
Az áprilisi mutatószám felmérést követően a feladatmutatóhoz kötött normatíva lemondás 
alapján, az önkormányzat költségvetési támogatása 2.397 e Ft-tal, az „Önkormányzatok 
sajátos működési bevételei 47 e Ft-tal csökken, és a Működési hitel előirányzata 
összességében 2.444 e Ft-tal emelkedik. 

5.§. 
 
(1) Támogatás értékű bevételek az alábbi jogcímen kapott támogatásokkal emelkednek:  

1. a gyermektartásdíj megelőlegezés 1.686 eFt,  
2. mozgáskorlátozottak támogatása 3.500 eFt, 
3. kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 301 eFt 
4. Iskola tej program támogatása 4.533 e Ft 
5. Iskola alma támogatása 2.364 e Ft 
6. TIOP támogatás 62.545 e Ft 
7. Közcélú foglalkoztatásra 8.657 e Ft 

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata: 
1. Személyi juttatások előirányzata  7.506 e Ft-tal, 
2. Munkaadói járulékok előirányzata 1.151 e Ft-tal,  
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.487eFt-tal,  
4. Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések 56.119 e Ft-tal, 
5. Dologi kiadások 6.426 e Ft-tal emelkednek. 

(3) Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola kiadási 
előirányzata: 

1. az Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.897 eFt-tal emelkedik. 
 

6.§. 
 
(1) TÁMOP pályázat keretén belül Zajti Ferenc Kulturális Központ 2.062 e Ft, a Lengyel 
Laura Óvoda 871 e Ft támogatásban részesült. A bevételi oldalon a támogatási értékű 
bevételek előirányzata, 2.933 e. kiadási oldalon 

1. Zajti Ferenc Kulturális Központ  
1.1.„Személyi juttatások” előirányzata” 1.624 e Ft-tal, 
1.2.„Munkaadói járulékok” előirányzata 438 e Ft-tal 

2. Lengyel Laura Óvoda  
2.1.„Személyi juttatások” előirányzata” 686 e Ft-tal, 
2.2.„Munkaadói járulékok” előirányzata 185e Ft-tal 

emelkednek. 
 
(2) Támogatásértékű működési bevételek előirányzata emelkedik: 

1. a 2010. évben normatíva elszámolásból adódó pótigény miatti támogatás összegével 
5.868 e Ft értékben,  

2. az Újfehértó gyalog- és kerékpárút építésére kapott 11.667 e Ft-tal,  
3. és a 2010. évben megrendezésre került Fürtös Fesztivál támogatásának összegével, 

1.308 e Ft-tal, 
ezzel egyidejűleg a bevételi oldalon összességében 18.843 e Ft-tal a „ Működési célú hitel” 
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előirányzata csökken. 
7.§. 

 
(1) A Képviselő-testület az Általános tartalék előirányzatát csökkenti: 

1. 65/2011. (III.24.) számú határozata alapján közvilágítási eszközöket vásárol, 326 e 
Ft értékben, 

2. 104/2011. (V. 26.) számú határozata alapján az Újfehértói Egészségügyi 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT részére 3.352 e Ft tagi kölcsönt biztosít, 

3.  140/2011(VI.23.) számú határozata alapján 565 e Ft támogatást biztosít a 
Városszépítő Újfehértóiak Egyesülete részére. 

4. 149/2011.(VII.21.) számú határozata alapján 100 e Ft támogatást biztosít Margitai 
Sándor részére. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott döntések alapján kiadás oldalon emelkedik a 
Polgármesteri Hivatal „Működési célú kölcsön nyújtása” előirányzata 3.352 e Ft-tal, és a 
Dologi kiadások előirányzata 326 e Ft-tal, és a Működési célú kiadás, egyéb támogatás 665 e 
Ft-tal. 
 

8.§. 
 
Bevételi oldalon a helyi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi támogatása összegével,  210 e 
Ft-tal a „Központi költségvetési támogatás” előirányzata csökken, és emelkedik bevételi 
oldalon a „Támogatás értékű bevételek” előirányzata. 

 
9.§. 

 
A képviselő-testület 127/2011. (V.31.) számú határozata alapján, 2011. július 11. napjától a 
Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Könyvtár és Művelődési Központ által ellátott 
valamennyi közfeladatot az önkormányzat fenntartásában működő Újfehértói Általános 
Művelődési Központ biztosítja. Az előirányzat teljesítéseket figyelembe véve: 
 
1. a Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Könyvtár és Művelődési Központ kiadási oldalon 

1.1. „Személyi juttatások” előirányzata” 2.064 e Ft-tal, 
1.2.„Munkaadói járulékok” előirányzata 314 e Ft-tal,  
1.3.„Dologi kiadások” előirányzata 1.354 e Ft-tal csökken. 

 
2. Az Újfehértói Általános Művelődési Központ kiadási oldalon 

2.1. „Személyi juttatások” előirányzata” 2.064 e Ft-tal, 
2.2.„Munkaadói járulékok” előirányzata 314 e Ft-tal,  
2.3.„Dologi kiadások” előirányzata 1.354 e Ft-tal emelkedik. 

 
10. §. 

 
A rendelet 3.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„3.§. 

A költségvetés bevételei és kiadásai 
 
A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetését  
     

a) 2.207.059 eFt. bevétellel 
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    b) 2.350.259eFt. kiadással  
     c) 143.200 e Ft hiánnyal 
 

az 1. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi forrásösszetétel 
mellett: 

                               eFt 
a) Önkormányzati finanszírozású intézmények 
működési bevétele 

132.288 e 
Ft 

b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei  806.325 e 
Ft 

c) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 e Ft 
d) Központi költségvetési támogatás 726.339 e 

Ft 
e) Támogatás értékű bevételek 542.107 e 

Ft 
f) Működés hitel  
g) Fejlesztési célú hitel 

278.661 e 
Ft 

117.000 e 
Ft 

11.§. 
 

A rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ (1) Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények kiadási előirányzatát, az általános 
tartalékot az alábbiak szerint állapítja meg: 

                                             eFt 
a) Személyi jellegű kiadás  563.078 e Ft 
b) Munkaadói járulékok  160.431 e Ft 
c) Dologi kiadás 752.168 e Ft 
d) Működési célú kiadás, egyéb támogatás 31.371 e Ft 
e) Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi 
befektetések 

552.116 e Ft 

f) Általános tartalék 
g) Céltartalék 

45.657 e Ft 
0 e Ft 

h) Ellátottak pénzbeli juttatásai 
i) Működési kölcsön nyújtása 

182.428 e Ft 
3.352 e Ft 

j) Hiteltörlesztés 
k) Hitel kamatok 

249.109 e Ft 
63.010 e Ft 

 
12. §. 

 
(1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 
13 .§. 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
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 1. melléklet a 18/2011. (IX. 01.) rendelethez  
 Újfehértó Város Önkormányzat 2011. évi költségvetés ének mérlege (ezer forint) 
      
  a b c d 

1 B E V É T E L E K 
2011. évi 
előirányzat K I A D Á S O K 

2011. évi 
előirányzat  

2         

3 I. Működési bevételek   
I. Intézményi m űködési 
kiadások   

4         
5 1. Intézményi működési bevételek 132288 Személyi juttatások 563078 
6     Munkaadókat terhelő járulékok 160431 

7 2. Önkorm. Sajátos bevételei   
Működési célú kiadás egyéb 
támogatás 31371 

8 Helyi adók  200000 Ellátottak pénzbeni juttatásai 182428 
9 Átengedett központi adók 588725 Dologi kiadások 752168 

10 Egyéb sajátos bevételek 17600     
11     II. Felhalmozási kiadások   
12 II. Támogatások       
13     Fejlesztési kiadások 547206 

14 1. Önkorm. Költségvetési támogatás   
Fejlesztési célú kiadás, egyéb 
támogatás 4910 

15 Normatív támogatások 726339     
16     III. Hitel törlesztés   

17 
III. Felhalmozási és t őke jelleg ű 
bevételek       

18     Fejlesztési hitel tőketörlesztés 26432 
19 Ingatlanértékesítés 0 Fejlesztési hitel kamata 31960 
20     Váltó kibocsátásból adódó tart   

21 IV. Támogatás érték ű bevételek       
22         
23 1. Működési célú támogatás 74035 Működési hitel törlesztése 222677 
24 2. Felhalmozási célú támogatás 468072 Működési hitel kamata 31050 
25     Működési kölcsön nyújtása 3352 

26 
Költségvetési hiány küls ő 
finanszírozására szolgáló bevételek        

27 V. Hitelek       
28 1. Működési célú hitel 278661 Általános tartalék 45657 
29 2. Fejlesztési célú hitel 117000 Céltartalék   
30         
31 Összesen: 2602720 Összesen: 2602720  
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  2. melléklet a 18/2011. (IX. 01.) önkormányzati rendelethez 
     4.  melléklet a 6/2011. (II. 05.)  önkormányzati  rendelethez  
 A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmé nyek 2011. évi kiemelt kiadási el őirányzatai  
  a b c d e f g h i j k 

1 Megnevezés 
Személyi 
juttatás 

Munkaadókat 
terhel ő 
járulékok 

Dologi 
kiadások 

Működési 
célú 
támogatás 
kiadások 

Hitel 
kiadások  

Kölcsönök 
nyújtása Tartalék 

Ellátottak 
pénzbeni 
juttatásai  

Felhalm. 
kiadások Összesen 

2 Polgármesteri Hivatal                      
3 Önkormányzat igazgatási tev. 161403 43176 116375 31277 312119 3352 45657 6000 551916 1271275 
4 Képvis.,  biz.tagok tiszteletdíja 12682 3424               16106 

5 
Területi körzeti igazgatási szervek 
tev.  2709 701               3410 

6 Építmény üzemeltetés     271885             271885 
7 Város és községgazdálkodás                     
8 Közfoglalkoztatás 23056 2679               25735 
9 Rendszeres és eseti pénzbeni ell.   14664           159079   173743 
10 Eü. Ellátás egyéb feladatai 4061 1088 28955             34104 
11 Étkeztetés     149216             149216 
12 Tanuszoda Tornacsarnok     138712             138712 
13                       
14 Cigány kisebbségi önkormányzat     210 94           304 
15                       
16 "Játékvár" Bölcsőde 12911 3377 568             16856 
17                       
18 Zajti F. Kulturális Központ 10260 2778 3009             16047 
19                       

20 
Újfehértói Általános Művelődési 
Központ  245194 63748 30177         17349   356468 

21                       
22 Lengyel Laura Óvoda 90802 24796 13061           200 128859 
23                       
24                       
25 Önkormányzat kiadásai: 563078  160431 752168 31371 312119 3352 45657 182428 552116 2602720 



 3. melléklet a 18/2011. (IX. 01.) rendelethez  
 6. melléklet a 6/2011. (II. 05.) önkormányzati rend elethez  

 Fejlesztési kiadások   és az  európai uniós támogatással megvalósuló programok                                                            
   (forintban)    
  a b c d e 
1   2011 

2 Megnevezés Saját erő 
Elnyert EU 
támogatás  

Elnyert hazai 
támogatás  Összesen  

3 
Hazai forrásból megvalósuló 

fejlesztések         
4 Vasvári Pál út burkolati felújítása 10 810 773     10 810 773 

5 
Lengyel Laura óvoda Árvácska úti 
tagóvoda felújítása 17 800 000     17 800 000 

6 

                                                                                                                     
Dózsa György út csatorna 
áteresz 9 302 638     9 302 638 

7 
Lengyel Laura óvoda számítógép 
vásárlás 200 000     200 000 

8 
Rákóczi-Part Budai Nagy Antal 
utcák burkolati felújítása 21 063 179     21 063 179 

9           

10 
Európai uniós támogatással 
megvalósuló fejlesztések         

11 

„Pályázat Újfehértó város 
polgármesteri hivatalának 
korszerűsítéséről és 
szervezetfejlesztéséről”    647 450     

12 
Ifjúsági szálláshely létesítése 
Újfehértón       0 

13 

Ésszerű vízgazdálkodás a 
vízkárok ellen Újfehértón – I. 
ütem 26 325 262 178 860 142   205 185 404 

14 

Széchenyi út szélesítése és teljes 
felújítása csapadékvíz elvezetési 
rendszer és járda építése 0 69 458 516 3 250 588 58 268 729 

15 
Újfehértó-Székelyhíd 
önkormányzati együttműködés 1 200 000 69 152 194   70 352 194 

16 
Újfehértó gyalog- és kerékpárút 
építése II/1 ütem 19 187 568 78 916 986   98 104 554 

17 

TIOP keretén belül 
számítástechnikai eszközök 
vásárlása   56 119 000   56 119 000 

18           
19         0 
20 Összesen: 105 889 420  453 154 288 3 250 588 547 206 471 
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4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-188/2011.) 
      Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést, illetve a korábban kiküldött rendeleti javaslatot az Ügyrendi Bizottság 1 
igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással nem javasolta elfogadásra. Felhívom a 
képviselő-társaim figyelmét, hogy az előterjesztő egy új, javított önkormányzati rendelet-
tervezetet tett le az asztalra. Az előterjesztőnek átadom a szót.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
A bizottsági ülésen elhangzottak, illetve az előterjesztés meg nem szavazása okán, 
elgondolkodtam az ülésen elhangzottak fölött. Úgy gondoltam, mivel a rendelet-tervezet elég 
komoly és nagy problémát oldana meg bizonyos területeken, ezért én mégis javaslatot teszek 
bizonyos pontosításokkal a rendelet elfogadására. A korábbi rendelettervezettel, ha 
összehasonlítják, akkor látják, hogy kikerült belőle a családi rendezvény, mint fogalom. A 
bizottsági ülésen sajnos elhangzott egy pozitív diszkrimináció, amit én messzemenőkig el 
szeretnék kerülni- ennek a látszatát is, hogy esetleg ez a rendelet-tervezet bármilyen ilyen 
összehasonlítást tehessen üzlet és üzlet között. Illetve a rendezvénytartási engedélyt, hogy ki 
kaphat, ki nem kaphat. Illetve bizonyos zártkörű rendezvénynek a megítélése, hogy hogyan, 
miként lehet. Ezekből kiindulva írtam le és emeltem ki azokat a mondatrészeket, az új 
javaslatban amik egyértelműsítették a felmerülő kérdéseket. Így ez a rendelet-tervezet, ami 
kiosztásra került, kettéválasztja a kereskedelmi tevékenységet végző üzleteket, egyrészt van a 
bolt és vannak a vendéglátóhelyek, magyarul kocsmák, vagy discók. Itt a rendelet kimondja, 
hogy ahol italmérést nem végeznek  22 óra és 06 óra között kötelesek zárva tartani. Itt a 22-
est kell figyelembe venni, ez pontosítás a tervezetben. A vendéglátó tevékenységet végző 
üzletek között nem teszek különbséget, rendezvénytartással rendelkezők, vagy nem 
rendelkezők között, hanem minden esetben hétköznap 22 és 06 óra között kötelesek zárva 
tartani, illetve hétvégeken hajnali 03 óráig tarthatnak nyitva. A kivételeket fölsoroltam, itt egy 
olyan kivétel van, amit korábban nem írtunk, ez az üzemanyagtöltő állomásokra vonatkozik.  
De itt is meg kell jegyezni, hogy a jelenleg hatályos benzinkúti nyitva tartás is 22 óráig van. A 
rendelet továbbá kimondja, hogy a kötelező zárva tarás időszak alatt a kereskedelmi 
egységben zártkörű rendezvényt sem lehet tartani. Ezekkel a módosításokkal kérem, hogy 
támogassák a rendelet-tervezetet és próbáljuk a sajnos gyakorlatban hétvégeken éjszakánként 
tapasztalható dolgokat megelőzni. Illetve a másik rendelettel együtt egy olyan szabályozást 
megalkotni, amely alkalmas bizonyos helyzetek megelőzésére.  
 
Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Szilágyi Péter 
Ez megint egy olyan fajsúlyú dolog, hogy ügyrendiben kérek 5 perc szünetet, mielőtt 
szavazunk.  
 
Nagy Sándor 
5 perc szünetet rendelek el.  
 
A nyilvános ülést 19 órakor felfüggesztették.  
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A nyilvános ülés 19 óra 10 perckor folytatódik. 
 
Suhaj István megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 12 főre változott.  
 
Nagy Sándor  
Továbbfolytatjuk a 4. napirendi pont megtárgyalását. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e 
kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A rendelet-tervezet 1. pontja az italdiszkontokra vonatkozik konkrétan, náluk nincs kivétel, 
minden napra vonatkozik, hogy 22-től 06 óráig zárva van, ez így érhető?  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Igen. 
 
Leveleki József 
Örömmel tapasztalom, hogy végül is bizonyos esetekben van értelme, ha a bizottsági ülések 
alkalmával a felvetéseket, kérdéseket végiggondoljuk közösen és azután találunk olyan 
megoldást, ami sokkal egyértelműbb és kezelhetőbb- és ezt látom ebben a javított verzióban- 
mert sok egyéb mellett kimarad belőle a családi rendezvény. Nekem akkor is az volt az 
álláspontom, hogy azt, ha benne hagyjuk, akkor igazából nem csináltunk egy bizonyos 
szegmenst illetően a világon semmit. Az a hivatkozás, amit én erre a problémámra ott kaptam, 
annak próbáltam utána nézni. Azért nem részletezem, mert már oka-fogyottá vált a történet és 
már nem szerepel benne, de a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv-ben nem láttam 
annak a fogalomnak a definiálását. Engem ez a verzió jobban megnyugtat és 
elfogadhatóbbnak tartom, mint az elsőt.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Örülök, hogy ez a téma előkerült és örülök annak, hogy rendeletet alkotunk, hiszen korábban 
volt már több kezdeményezés, de oka fogyottá vált. Örülök neki, mivel a fiatalok is egy kicsit 
rendszabályozva lesznek, számon lehet Őket kérni. A következő napirendi pontnál el is 
mondom, hogy van tudomásunk arról, hogy éjszaka fiatalkorúak is tekeregnek a városban, 
meg mindenfelé italoznak. Nem szívesen beszélek arról, hogy a családokat kritizáljam, de 
sajnos kritika is éri, és nekünk, a városvezetésnek kell ebben rendet tenni, javasolom 
mindenkinek a rendelet elfogadását.   
 
Puskás László 
Annyit szeretnék hozzátenni, hogy természetesen az Ügyrendi Bizottságnak a véleménye is 
kiválthatta jegyző Úrból, hogy módosítva lett a rendeleti javaslat. Azt is hozzá kell tennem, 
hogy a szűk vezetésben is vitát váltott ki. Azt gondolom, hogy a mai délutánra már olyan 
javaslat született, ami elfogadhatóvá tette mindenki számára, legalábbis a többségünk 
számára. Én is támogatni tudom a rendeleti javaslatot. 
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Ismételten kérem a rendelet elfogadását.  
 
Nagy Sándor 
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a kiosztott és javított rendeleti 
javaslatot elfogadja?  
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,  1 tartózkodással elfogadta és 
az alábbi rendeletet alkotta meg:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
  

19/2011. (IX. 01.)  
 

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

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 
 

Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a kereskedelemről szóló 2005. évi 
CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében és 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Azon kereskedelmi tevékenységet végző üzletek és rendezvények, melyek ital kimérést 
nem végeznek 2200 óra és 0600 óra között kötelesek zárva tartani. 
(2) A vendéglátó tevékenységet végző üzletek és rendezvények – a (3) bekezdésben 
meghatározottak kivételével - 2200 óra és 0600 óra között kötelesek zárva tartani. 
(3) A (2) bekezdésben megfogalmazott korlátozás nem vonatkozik: 
a) A vendéglátó tevékenységet végző üzletek és rendezvények péntek, szombat, valamint 
munkaszüneti napot megelőző napokon kezdődő rendezvények esetén az azt követő naptári  
nap 0300 óráig terjedő időszakra. 
b) január 1. napján 600 óráig terjedő időszakra, 
c) önkormányzat, vagy intézményei által szervezett rendezvényekre, 
d) üzemanyagtöltő állomások területén. 
(4) Kötelező zárva tartási időszak alatt a kereskedelmi egységben zártkörű rendezvény sem 
tartható. 
 

2. § 
 
E rendeletben foglalt előírások megszegése esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre a 
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény és az egyes szabálysértésekről szóló 
218/1999. (XII.28.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. 
 

3. § 
 
(1) Ez a  rendelet 2011. október 1-jén lép hatályba. 
(2) Rendelkezéseit a hatályba lépéskor már működő kereskedelmi és vendéglátó 
tevékenységet végző üzletek estében is alkalmazni kell.  

 
 

Nagy Sándor                              dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester                                 jegyző 
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5. napirendi pont megtárgyalása 
5./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről 
     szóló 11/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-190/2011.) 
      Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra 
javasolta. Az előterjesztőnek szóbeli kiegészítése nincs. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a rendelet módosítást elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta 
meg: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
  

20/2011. (IX. 01.)  
 

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

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 
11/2005.(V.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
3.§ (1) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján,  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el: 

1.§. 
 

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 11/2005.(V.25.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 4. §. (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„(3) A hirdetményt 15 napos időtartammal a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az 
önkormányzat honlapján közszemlére kell tenni.” 
 

2.§. 
 

A rendelet a következő 5/A. §.-al  egészül ki: 
5/A. §. 

(1) A pályázati ajánlat érvényességének feltétele, hogy a pályázó óvadékként az általa ajánlott 
bérleti díj összegének háromszorosát befizesse. 
(2) Azoknak a pályázóknak, akik bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szereztek, 
a pályázati eljárás lezárását követő 15 napon belül az óvadékként befizetett összeget vissza 
kell fizetni. 
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(3) Amennyiben a pályázat nyertese felhívás ellenére a bérleti szerződést 15 napon belül nem 
köti meg, úgy az óvadék összegét elveszíti, visszafizetésre  nem tarthat igényt, az óvadék 
összege fedezetül szolgál a pályázati eljárás során felmerült költségekre és az elmaradt bérleti 
díjra. 

3.§. 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
Nagy Sándor        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyző 
 
6. napirendi pont megtárgyalása 
6./ Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól  
     szóló 6/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-189/2011.) 
      Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2 egyhangú igen szavazattal 
elfogadásra javasolta az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra 
javasolta. Az előterjesztőnek szóbeli kiegészítése nincs. A napirendi ponttal kapcsolatban 
van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a 
rendelet módosítást elfogadja?  
 
A képviselő-testület a rendelet módosítást 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotta meg:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

  
21/2011. (VIII. 31.)  

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

 
A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2007. 

(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  1.§ (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 26.§.-
ában, 32.§ (3) bekezdésében, 37/A.§ (3) bekezdésében, 38.§ (9) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV törvény 8.§ (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. §. 
 
A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2007. (I.26.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet)  7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„7.§. 
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A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az ellátás folyósításának feltételeként a 
települési önkormányzat által kijelölt szervvel együttműködik, amelynek keretében köteles: 
a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a 
Családsegítő Szolgálatot felkeresni és nyilvántartásba vetetni magát, 
b) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az egyéni élethelyzethez igazodó 
beilleszkedést segítő program kidolgozásában közreműködni, és az ezen alapuló 
együttműködési megállapodást megkötni, 
c) teljesíteni a beilleszkedését segítő programban, az együttműködési megállapodásban 
foglaltakat, 
d) folyamatosan kapcsolatot tartani a Családsegítő Szolgálattal.” 
 

2. §. 
 
A rendelet 8.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy (továbbiakban: jogosult) részére 
együttműködésre kijelölt szerv: Dél- Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ újfehértói 
feladatellátási helye (továbbiakban: Családsegítő Szolgálat).” 
 

3. §. 
 
Hatályát veszti a rendelet 8.§. (2) és (3) bekezdése. 
 

4. §. 
 
A rendelet 9.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a Családsegítő Szolgálat egy 
munkanapon belül írásban, új határidő tűzésével felhívja a jogosultat, hogy tegyen eleget a 
jogerős határozatban illetve az együttműködési megállapodásban foglaltaknak, egyidejűleg 
tájékoztatja arról, hogy az együttműködési kötelezettség másodszori felróható megszegése 
esetén az aktív korúak ellátására való jogosultsága megszüntetésre kerül.” 
 

5. §. 
 

A rendelet 12.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Helyi lakásfenntartási támogatásra az  a kérelemben megjelölt lakásban élő személy 
jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 250%-át, a lakásfenntartás elismert 
havi költsége a háztartás havi összjövedelmének a 30%-át eléri vagy meghaladja és a 
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.” 
 

6. §. 
 
A rendelet 12.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Az egy négyzetméterre jutó elismert költség 2011. évben 450.- forint. 2011. évet 
követően az egy négyzetméterre jutó elismert költség összegét az önkormányzat költségvetési 
rendelete határozza meg.” 
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7. §. 

 
A rendelet 12.§.-a  a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) A normatív lakásfenntartási támogatásban részesülő személy egyidejűleg helyi 
lakásfenntartási támogatásra nem jogosult.  
(6) Helyi lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 
függetlenül a lakásban lakó személyek és háztartások számától.” 
 

8. §. 
 
A rendelet 13.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításához 

a) a háztartás tagjainak jövedelmére vonatkozó jövedelemnyilatkozat, jövedelemigazolás 
b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolása és 
c) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, 

valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 1. 
melléklet szerinti vagyonnyilatkozat 

szükséges.” 
 

9. §. 
Hatályát veszti a  rendelet 18.§.-a. 
 

10.§. 
 
A rendelet 2011. szeptember 1.-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
7. napirendi pont megtárgyalása 
7./ Előterjesztés az ifjúságvédelem egyes szabályairól 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-186/2011.) 
      Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
Nagy Sándor 
A napirendi pontot tárgyalta a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2 egyhangú igen 
szavazattal elfogadásra javasolta, az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal 
elfogadásra javasolta. Az előterjesztőnek van-e szóbeli kiegészítése? 
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Itt is egy nagyon fontos rendelet-tervezetről van szó. Őrsparancsnok Úr kezdeményezte ezt  a  
rendelet alkotást, általam. Úgy gondolom, hogy ez megfelelne azoknak az elvárásoknak, 
amelyet mi a rendőrséggel együtt tapasztaltunk és esetleg bizonyos helyzeteket ez is 
megelőzhetne. Pontosítást szeretnék tenni két mondatrészben:  
 
Az egyik a 2. §. (2) bekezdésében, ahol az ittas személy nem tartózkodhat van, ott az ittas szó 
helyett a bódult szót kérem elfogadni, tudomásul venni. Mert itt nem csak ittas személyek 
vannak, hanem sajnos olyan egyéb hatás alatt lévő dolgot, amelyek esetleg lehetnek 
kábítószerek is. A másik 3. §-ban, ahol a felelősség megállapítása van, ott kérem figyelembe 
venni, hogy akképpen módosulna a rendelet bekezdése, hogy az „Az 1. és 2. §-ban foglaltak 
betartásáért az érintett üzlet, rendezvény üzemeltetője, vagy szervezője a felelős, …. „ itt a 
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szülő szó kerülne ki a rendeletből. Itt a rendelet betartásáért egyértelműen a rendezvények, 
illetve az üzletek üzemeltetője, szervezője lennének a felelősek.   
 
Nagy Sándor 
A napirend kezdeményezője Őrnagy Úr volt, van-e kiegészítése?  
 
Fekésházi Szabolcs rendőr-őrnagy 
Azért lett kezdeményezve ez a rendelet-tervezet, illetve, hogy rendeletet alkosson az 
önkormányzat az ifjúságvédelemről, ugyanis egyre inkább olyan szabálysértésekkel 
találkozunk, amely leviszi az elkövetők korhatárát 18 év alá. Jegyző Úr meg tudja mondani, 
hogy a közerkölcs megsértésében, aki úgymond olyan ittas állapotban tartózkodik 
közterületen, - ebben az évben már majdnem 300 db. feljelentést tettünk - a fiatalkorúak 
számát nem tudom pontosan, de ezen a héten négy darabot írtam alá. Valahogy korlátozni 
kellene a fiatalkorúaknak a közterületen való tartózkodását az éjszakai órákban. Sajnos az a 
tapasztalatom, hogy a szülők semmilyen felelősséget nem vállalnak érte, és amikor a rendőr 
hazaviszi az – ún. bódult állapotban lévő fiatalkorú személyt, még a rendőrnek állnak neki a 
szülők, hogy „mit képzelnek!” A gyámhivatalon keresztül eljárást kezdeményezhetünk, de én 
azt mondom, hogy hatósági erővel ezt nem lehet mindig megoldani. Én azt szeretném, hogy a 
szórakozóhelyek tulajdonosainak a felelősségére terjesszük ki. A szülő nem lehet mindig ott 
mellette a szórakozóhelyen. A szórakozóhelyeken most már mindenhol biztonsági őrnek, 
őrző-védő cégnek kell lenni, akik- azt mondom, hogy olyan létszámmal vannak jelen egy-egy 
ilyen rendezvényen, hogy ki kell tudniuk szűrni. A Kormánynak a drog-stratégiája is, ami 
most kerül kidolgozásra elég szigorú lesz, hiszen már amelyik szórakozóhelyen bedrogozott 
fiatalt találunk, azt azonnali hatállyal be fogjuk zárni. Tehát nem jegyzői hatáskörbe, hanem 
rendőri hatáskörbe került át. Egyre inkább arra tolódik át a jogalkotónak is a szándéka, hogy 
minél korábban próbáljuk meg felfedni ezeket a cselekményeket és valahogy próbáljuk meg 
szankcionálni ezeket a fiatal felnőtteket, mert az az igazság, hogy egyre inkább az érettség 
minél kisebb korban- tehát már 14-15 éves korban  előáll.  Én azt mondom, hogy még mindig 
jobb egy ilyen kisebb súlyú szabálysértésért felelősségre vonni, mint hogy belemegy ittasan 
egy garázdaság szabálysértésbe és 14 éves korban szabálysértésért elzárással sújtják. Tehát 
jobb egy kisebb súlyú szabálysértésért felelősségre vonni, mint az, hogy utána- ha csak a 72 
órás elzárást kapja meg- már az is egy 14-15 éves gyerekben egy iszonyú törést okoz. Van 
olyan is, akinek kell, mert máshogy nem lehet kezelni. Erre is volt példa már - de én azt 
mondom, hogy próbáljuk meg kezelni.  Nagyon sok gondunk van az éjszakai életben ezekkel 
a fiatalkorú személyekkel. Jelenleg nyolc csoportos garázdaságban folytatunk eljárást, 
amelynek a gyanúsítottjainak több mint a fele fiatalkorú. Ezek péntek, szombati 
rendezvényeken vannak. Egyre inkább megy lefelé a garázdaság elkövetőinek az életkora is, 
egyszerűen nem tudunk vele mit kezdeni. Mi csak utólag tudunk belépni már, mikor 
megtörténik a baj. Ezzel viszont már - hogyha leszabályozzuk azt, hogy 16 éves kor alatt nem 
tartózkodhat 10 óra után, akkor megpróbáljuk azt, úgymond „hazatolni”. Nyíregyházán a 
szórakozóhelyekre, aki nem rendelkezik személyi igazolvánnyal, illetve 18 éven aluli, be sem 
engedik most már a biztonsági őrök. Tehát nem tudjuk áttolni másik városra. Nem tudom, 
hogy Hajdúnánáson, vagy Hajdúban hogy van, de Nyíregyházán be sem engedik már. Épp az, 
hogy a bírságok kivédése, illetve az, hogy a szórakozóhelyeket ne lehessen megtámadni.  
 
Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Leveleki József 
Elszólásról lehetett szó gondolom Őrnagy Úr, tehát nem a közterületekről tiltjuk ki a 14-16 
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éveseket, hanem ezekről a szórakozóhelyekről, bizonyos időkorlát után. Erről van szó, 
egyébként a személyi szabadságát nem szándékozunk korlátozni senkinek. Mindamellett, aki 
engem ismer tudja, hogy rendpárti gondolkodású ember vagyok. Egyébként egyetértek a 
rendelet-tervezet tartalmával. Csak ezt fontosnak tartottam konkretizálni. Mert az utcán azért 
még mozoghat bárki, bármikor, ha nem folytat jogellenes magatartást.   
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Megfogalmazódott már bennem, ha már nem neveltük meg a gyermekeinket, akkor legalább 
védjük meg maguktól, mert úgy néz ki, hogy nagyon nagy problémák vannak. Egyébként én 
örülök és üdvözlöm ezt a rendelet-tervezetet. Elfogadásra javasolom. A közterületen viszont 
vannak randalírozások, én nem tudom, hogy mi a következménye- de hallottam, hogy este 11 
órakor még az Erkel Iskola előtt 30 gyerek van. Nem tudom, hogy mit csinálnak, mit nem, de 
semmi helye nincs ilyen fiatal gyerekeknek az utcán. Azt viszont én tapasztaltam, mert a 
temetőben voltam egész későn, - szüleim sírjára vittem virágot - hogy ott is csoportosan 
voltak bent. Mit kerestek ott, mit nem? Meg sem mertem tőlük kérdezni. 13-14 éves gyereket. 
Tehát a körmükre kell nézni ilyen szempontból is. Meg kell Őket védeni saját maguktól. Kell 
is ez a szabályozás. Lehet, hogy még később még szigorítani is kell majd rajta. .  
 
Nagy Sándor 
Van-e még egyéb? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a Jegyző Úr által tett 
pontosításokkal, kiegészítésekkel együtt a rendelet-tervezetet elfogadja?  
 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotta meg: 
 

 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

  
22/2011. (IX. 01.)  

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

az ifjúságvédelem egyes szabályairól 
 
Újfehértó Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és  a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 
 
 (1) Kereskedelmi és vendéglátó tevékenységet végző üzletekben, rendezvényeken a 14. 
életévét be nem töltött gyermekkorú személy,  
a) 20.00 óráig  szülői felügyelet nélkül tartózkodhat,  
b) 22.00 óráig kizárólag szülői felügyelettel tartózkodhat, 
c)  22.00 óra után nem tartózkodhat.  
 
(2) Kereskedelmi és vendéglátó tevékenységet végző üzletekben, rendezvényeken 14. életévét 
betöltött, de  16. életévét be nem töltött fiatalkorú személy 
a) 22.00 óráig szülői felügyelet nélkül tartózkodhat, 
b)  22.00 óra után kizárólag szülői felügyelettel tartózkodhat.  
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2.§ 
 

(1) Kereskedelmi és vendéglátó tevékenységet végző üzletekben, rendezvényeken 18. életévet 
be nem töltött személyek megkülönböztetése érdekében részükre jól látható külön jelzést kell 
biztosítani az üzemeltetőnek. 
 
(2) Az (1) bekezdésében meghatározott üzletekben, rendezvényeken 18. életévet be nem 
töltött bódult személy nem tartózkodhat. 

3.§  
 

Az 1.§.-2.§.-ban foglaltak betartásáért az érintett üzlet, rendezvény üzemeltetője vagy 
szervezője a felelős, melyek megszegése esetén szabálysértést követ el, mely alapján 
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.  

4.§  
 
(1) E rendelet 2011. október 01. napján lép hatályba.  
(2) E rendeletet nem kell alkalmazni 
a) önkormányzat által szervezett, illetve családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre, és 
b) a közoktatási intézményekben szervezett rendezvényekre.  
 
Nagy Sándor                        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester               jegyző 
 
8. napirendi pont megtárgyalása 
8./ Előterjesztés a rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-187/2011.) 
      Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
Suhaj István elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 11 főre változott.  
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra 
javasolta. Az előterjesztőnek szóbeli kiegészítése nincs. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a rendeletet elfogadja?  
 
A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta 
meg: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
  

23/2011. (IX. 01.)  
 

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

rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól 
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Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 103/B. § kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1.§ 
 
(1) A 2.§-ban foglalt kivétellel az önkormányzati rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre 
kell bocsátani, melynek keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati 
szervek, szervezetek (továbbiakban: véleményezésre jogosultak) a rendelet-tervezettel 
kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet 
véleményezésére kialakított oldalon megadott elektronikus levélcímen. 
(2) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, a rendelettervezet 
tárgyához nem illeszkedik, vagy név nélküli. 
(3) A rendelet-tervezetet úgy kell a véleményezésére kialakított oldalon közzétenni, hogy a 
tervezet céljához és hatálybalépéséhez igazodóan a véleményezésre jogosultaknak elegendő 
idő álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez, a vélemények kifejtéséhez. 
(4) A beérkezett vélemények, a véleményezésre jogosult nevének és e-mail címének kezelése 
a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított 1 évig történik. Az adatkezelés magában 
foglalja az említett adatok gyűjtését, tárolását, közzétételét, felhasználását és törlését is. 
(5) A véleményezésre jogosultak széles körét érintő rendelet-tervezettel kapcsolatos 
vélemények megismerése érdekében a Polgármesteri Hivatal lakossági fórumot szervezhet. 
 

2.§ 
(1) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani 
a) az állami támogatásokról, a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról szóló 
önkormányzati rendelet-tervezetet,  
b) helyi adóról, annak módosításáról, 
c) a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályait meghatározó 
önkormányzati rendelet-tervezetet, valamint 
d) a rendelet-tervezetet, ha azt rendkívüli ülésen tárgyalja a képviselő-testület a sürgősségre 
való tekintettel valamint, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik. 
(2) Kiemelkedő közérdek az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az 
önkormányzatot jelentős anyagi hátrány érné. 

3. § 
 
 E  rendelet a kihirdetést követően  2011. szeptember 15-én lép hatályba.  
 
Nagy Sándor                        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester               jegyző 
 
9. napirendi pont megtárgyalása 
9./ Előterjesztés a Nyírségvíz Zrt-vel kötendő finanszírozási előszerződés jóváhagyására 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-181/2011.) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Szeretném jelezni képviselő-társaimnak, hogy a mai nap folyamán a Nyírségvíz Zrt. újabb 
módosítási javaslatot tett, egy  4.5 pontot javasolt, amely arra vonatkozott volna, hogy 
inkasszós jogot biztosítsunk ebben a kérdésben. Ennek kapcsán én egy e-mailt küldtem 
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igazgató Úrnak, a Nyírségvíz képviselője Fülöp Attila Úr azt kérte, hogy az általuk tett 
módosításra és az én észrevételemre, hogy vegyük le napirendről, hiszen az Igazgatóság 
hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy kikerüljön az a pont belőle. Engedjék meg, hogy a 
levétel előtt röviden ismertessem a levél tartalmát. 
 
„Tisztelt Vezérigazgató Úr! 
 
A mai képviselő-testületi ülés 9. napirendi pontjában szereplő finanszírozási előszerződés 
tárgyában küldött újabb módosító javaslatukat nem áll módomban támogatni.  
 
A bizottsági üléseken e témában elhangzott vélemények alapján arról tudom Önt tájékoztatni, 
hogy a képviselő-társaim a már korábban megküldött szerződés-tervezetet is túlzónak, 
egyoldalúnak és csak a cég érdekeit figyelembe vevőnek tartják. A mostani újabb javaslat 4.5. 
pont egyértelműen diktátumnak, a kisrészvényesek érdekeit abszolút figyelmen kívül 
hagyónak tartom.  
 
Tájékoztatom továbbá, hogy sajnálattal tapasztalták az Rt. kisrészvényesei, hogy az 
Igazgatóság abszolút figyelmen kívül hagyja bizonyos részvényesek érdekeit. Ez akkor is 
igaz, ha tudomásul vesszük azt a tényt, hogy nyilván ezen részvényesek tulajdoni hányada 
nem képvisel jelentős nagyságot az Rt-n belül.  
 
Tisztelt Vezérigazgató Úr! 
 
Tisztelettel kérem, hogy az Igazgatóság Elnök Asszonyát, valamint az arra illetékeseket az 
általam leírtakról soron kívül tájékoztatni szíveskedjen.  
 
Bízom abban, hogy a ma 18 órakor kezdődő testületi ülésen tisztázni tudjuk ezen vitás kérdést 
és testületünk pozitív döntést hozhat e témában. „  
 
Hangsúlyozni szeretném, hogy saját nevemben írtam ezt az e-mailt vezérigazgató Úrnak, 
egyeztetve a hivatalvezetéssel. Ennek alapján kezdeményezem, hogy kerüljön le a napirendről 
ez a téma, nyilván nagyon rövid időn belül vissza fogjuk hozni. De kíváncsian megvárjuk az 
Igazgatóság véleményét az általam tett javaslattal kapcsolatban. Erről vita nélkül döntünk, Ki 
az, aki elfogadja, hogy kerüljön le a napirendről?  
 
A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta, hogy az előterjesztést kerüljön le 
a napirendről. 
 
10. napirendi pont megtárgyalása 
10./ Előterjesztés az önkormányzat Észak-Alföldi Regionális ZRT-ben lévő részvényeinek  
       értékesítéséről 
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       (Száma: 3-183/2011.) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolta. A 
napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli kiegészítésem nincs. A napirendi ponttal kapcsolatban 
van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
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Leveleki József 
Ha már csak szimbolikusan szerepelünk ebben az organizációban, akkor nem értem, hogy 
miért 50 %-ért adjuk oda. Tudom, hogy nem oszt, nem szoroz, de azt gondolom, hogy pusztán 
elvi okok miatt szerintem a 100 %-hoz kellene ragaszkodni. Akkor sem történik tragédia, ha 
nem történik meg az értékesítés.  
 
Nagy Sándor 
Azért ezt a javaslatot terjesztettem be, mert korábban volt egy képviselő-testületi döntés, - az 
előző képviselő-testület részéről-, hogy bizonyos részvényeket értékesítenek, ebben benne 
volt, hogy 100 %-os áron felajánlotta, magának a Rt-nek ennek a részvénycsomagnak a 
megvásárlását. Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Társaság nem kívánt vele élni. Itt 
alpolgármester Úrral, az ügyek rendbe tétele kapcsán lett ez újból téma, hisz a könyveinkben 
továbbra is meg van ez a részvénycsomag. Amikor ezt elkezdtük firtatni, akkor az Észak-
alföldi Regionális Fejlesztési Zrt-ben tulajdonosi többséggel bíró, vagy meghatározó 
többséggel bíró Regionális Fejlesztési Holding Zrt. tette ezt az ajánlatot. Most vagy arról 
döntünk, hogy nem adjuk el, vagy arról, hogy elfogadjuk a Zrt. ajánlatát. Ez konkrét 
megkeresés a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. részéről. Vételi szándék volt, ezért 
terjesztettem a testület elé.  
 
Suhaj István visszaérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 12 főre változott.   
 
Szilágyi Péter 
Ha marad a részvény, mennyi adminisztrációs költséget jelent az önkormányzatnak? Nem 
többet-e, mint ami a részvény névértéke? 
 
Nagy Sándor 
Ha marad, akkor az önkormányzat könyveiben szerepeltetni kell, és még egyszer mondom, 
hogy azért mentünk ennek a dolognak neki, mert volt egy – a korábbi testületnek egy döntése 
ezzel kapcsolatban. Ha nem adjuk el, akkor alpolgármester Úr a megbízásom alapján 
folyamatosan, továbbra is részt vesz az Rt. közgyűlésein és a 0,1 %-os részarány alapján fogja 
a szavazatát gyakorolni. Ami ebben költség az a néhány beutazás, visszautazásnak a költsége, 
ha már a költségekről beszélünk. A könyveinkben nyilván van tartva, rendben van. 
Mérlegbeszámolóban rendben van. Ilyen jellegű problémáink nincsenek.  
 
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 10 igenszavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
155/2011.(VIII. 31. ) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
Az önkormányzat Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési ZRT-ben levő részvényeinek 

értékesítéséről 
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A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ a tulajdonát képező, az Észak- Alföldi Regionális Fejlesztési ZRT-ben (4400. 
Nyíregyháza, Szarvas u. 1.-3.) tulajdonosi jogait megtestesítő  egy darab összevont címletű 
100 000 Ft (azaz egyszázezer forint) névértékű (sorozatszám: 0109091-0109100) és egy darab 
10 000 Ft (azaz tízezer forint) névértékű (sorozatszám: 0109497) törzsrészvényből álló,  
összesen 110 000 Ft (azaz egyszáztízezer forint) névértékű névre szóló törzsrészvényt – a 
részvény névértékének 50%-ában – 55 000.- forint értéken értékesíti a – vételi ajánlatot 
tett - Regionális Fejlesztési Holding Zrt (1085 Budapest, Baross u. 22-25) részére. 
 
11. napirendi pont 
11./ Előterjesztés érpataki tanulók oktatásához való pénzügyi hozzájárulás kezdeményezéséről 
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       (Száma: 3-182/2011.) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és 4 egyhangú igen szavazattal elfogadásra 
javasolta. Ezt egy más témában történt egyeztetés kapcsán jeleztem, hogy egy ilyen javaslattal 
élni fogok. Ez nem visszafelé nyúlás a történetben, szeptembertől, - a kollégákkal pontosan 
kiszámolva- ennyi az az összeg, amely az érpataki tanulók esetében az önkormányzat részéről 
pluszként a költségvetés egyéb forrásaiból hozzárendelésre kerül. A napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. 
Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja? 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

156/2011.(VIII. 31. ) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

Érpataki tanulók oktatásához való pénzügyi hozzájárulás kezdeményezéséről 
 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
1./ megállapítja, hogy az Újfehértói Általános Művelődési Központ Újfehértói Általános, 
Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola intézményegységében oktatott, 
2011/2012. tanév I. félévére beiratkozott tanulói létszám alapján, a tanulók oktatásához - 
2011. szeptember 01.-től 2011. december 31.ig - az Újfehértó Város önkormányzata saját 
költségvetéséből biztosított – állami normatívával nem fedezett - egy tanulóra eső összeg: 
8 607.- forint/hó. 
 
2./  az önkormányzat súlyos költségvetési helyzetére valamint az intézményben oktatott 80 fő 
érpataki tanulóra tekintettel kezdeményezi, hogy 2011. szeptember 01.-től 2011. december 
31. napjáig létrejövő megállapodás aláírásával, Érpatak Község Önkormányzata az érpataki 
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tanulók oktatásához tanulónként 8 607.-  forint/hó összeggel járuljon hozzá. 
 
3./ felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások lefolytatására valamint a 2./ pont alapján 
létrejövő megállapodás aláírása. 
 

Felelős: polgármester 
      Határidő: folyamatos 
 
 
12. napirendi pont 
12./ Előterjesztés az iskola védőnői feladatok ellátásának egészségügyi vállalkozási formában  
      való működtetésére vonatkozó vállalkozási szerződések módosításáról 
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      (Száma: 3-180/2011.) 
      Előadó: Puskás László alpolgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadásra javasolta. Az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal 
elfogadásra javasolta. Az előterjesztőnek szóbeli kiegészítése nincs. A napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. 
Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

157/2011.(VIII. 31. ) számú 
h a t á r o z a t a 

 
 

A iskola védőnői feladatok ellátásának egészségügyi vállalkozási formában való 
működtetésére vonatkozó vállalkozási szerződésének módosításáról 

 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ A 116/2007.(V.24.) számú határozattal elfogadott, 2007. július 18-án kelt iskola védőnői 
feladatok ellátása tárgyában  
 

Meglécz Józsefné 4244. Újfehértó, Tokaji u. 3. és 
Fejér Tibor Istvánné 4244. Újfehértó, Váci M. u. 115. szám alatti lakosokkal 
 

 megkötött vállalkozási szerződések módosítását a melléklet szerint jóváhagyja. 
 

2. felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés módosítások aláírására. 
 

Határidő: folyamatos 
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Felelős: polgármester 
 

Melléklet a 157/2011. (VIII. 31.) számú határozathoz 

 

2. számú szerződés módosítás 

Iskola védőnői feladatok ellátására 
 

Amely létrejött egyrészről Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
/Újfehértó Szent I út 10./ (melynek nevében Nagy Sándor polgármester és Dr. Mátyás B. 
Szabolcs jegyző jár el), mint megbízó, másrészről 
Név: ………………………………………….. 
Születési hely, idő: ………………………….. 
Lakcím: ……………………………………… 
Egészségügyi Főiskola Védőnői szak száma:…………………. 
mint megbízott között, a 2007. július 18. napján iskola védőnői feladatok ellátásáról 
megkötött szerződés módosítása tárgyában. 
 

1./ A felek rögzítik, hogy Újfehértó Város Önkormányzat képviselő-testületének 116/2007. 
(V.24.) számú határozata alapján, 2007. július 18. napján egymással iskola védőnői feladatok 
ellátásáról szerződést (továbbiakban: szerződés) kötöttek. 
 
 
2./ A felek a szerződés  5.) pontja  6. gondolatjeles szövegrészét az alábbiak szerint 
módosítják: 
 

• A bérleti díj: 10.000 Ft/hó a fent leírt kikötésekkel. 
 
3./ Az alapszerződés módosításokkal nem érintett többi pontja változatlan tartalommal 
hatályban marad. 
 
4./ A szerződésmódosítás 2011. szeptember 01. napján lép hatályba. 
 
A módosítást a felek elolvasták, értelmezték és saját kezűleg aláírták. 
 

 
Újfehértó, 2011. …………… hó ……… nap 
 
 
 
 
       Nagy Sándor        Dr. Mátyás B. Szabolcs  ………………………………. 

 polgármester                          jegyző                                         vállalkozó védőnő 
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13. napirendi pont 
13./ Előterjesztés maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezéséről 
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       (Száma: 3-169/2011.) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2 egyhangú igen szavazattal 
elfogadásra javasolta.  
 
Üdvözlöm az Intézményvezető Asszonyt! 
 
Szeretném tájékoztatni képviselő-társaimat arról, hogy a mai nap folyamán Igazgató 
Asszonnyal, illetve helyettesével mindhárom tagintézmény esetében a tanévnyitó ünnepségen 
részt vettünk és örömmel tapasztalatuk Igazgató Asszonnyal közösen, hogy mindhárom 
tagintézményben rendben zajlott és problémák nélküli a tanévnyitás. Sőt azon kevés 
önkormányzatok közé tartozunk, ahol 100 %-os szakos ellátottság biztosítottsága mellett 
indulhat meg minden intézményben 1-8 évfolyamon az oktatás.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  Ha nincs a napirendi 
pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

158/2011.(VIII. 31. ) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezéséről  
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. sz. melléklet II. rész  7. pontjában 
meghatározottak szerint – a 2011/2012. oktatási évre az Újfehértói Általános Művelődési Központ 
Újfehértói  Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola 
intézményegységének alább felsorolt osztályaiban a maximális osztálylétszámtól való eltérést az 
alábbiak szerint engedélyezi: 

Tagintézmény Osztály Eltérés 

(fő) 

Engedélyezett 

Osztálylétszám 

(fő) 

3. a 2 28 Erkel Ferenc 

3.z. 1 27 

1.a 3 29 Vasvári Pál 

2.a 3 29 
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Mályváskerti 3.o. 1 27 

 
       Határidő: azonnal   
       Felelős: polgármester 
 
 
14. napirendi pont megtárgyalása 
14./ Beszámoló a 2011/2012. nevelési/tanév indításának feltételeiről 
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       (Száma: 3-172/2011.) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2 egyhangú igen szavazattal 
elfogadásra javasolta. Szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Az előbb döntöttunk azokról az osztályokról, ahol a maximális létszám fölé kell menni. Mi 
van azokkal az osztályokkal, ahol a minimum létszámokat nem éri el – a beszámolóban több 
ilyen osztály van?  
 
Béres Józsefné 
Nincs ilyen osztályunk, amely a törvényben előírt létszám alatti. Átlaglétszám van és 
maximális osztálylétszám.  
 
Nagy Sándor 
Jelen pillanatban az önkormányzati intézményben nincs olyan egyetlen egy osztály sem, 
amely a törvényben előírt minimum osztálylétszám alatt van. A tanévindítás kapcsán még egy 
dologról szólnom kell, kezdeményezni fogok egy hivatalos megbeszélést a Görög Egyház 
által fenntartott intézménnyel. Itt a gyerekek átvételével, illetve visszaküldésével kapcsolatban 
újból nagyon komoly problémák merültek fel. Én megígértem Igazgató Asszonynak, hogy a 
fenntartóval személyesen egyeztetjük ezt a kérdést. Nem szeretnék most nyilvános ülésen 
részleteibe belemenni, de mint problémát úgy gondolom kell, hogy képviselő-társaim tudják.  
Hiszen mindenféle mende-mondák vannak, hogy a tanévet befejezte a gyerek és most megy a 
tanévnyitóra és kezébe kapja a bizonyítványt, hogy odaviszi a szülő, ahová akarja. Sajnos ez 
nem egy esetben történt meg az elmúlt napokban sem.   
 
Tóth János 
Ezt a vitát nem akarom felnyitni, de ugyanennyi gyerekkel találkoztam a Vasvári Pál 
Tagintézményben, aki a Mályváskerti Tagintézményben kezdett. Elkerült a Görög Egyházi 
Iskolába és most évnyitón voltam a Vasváriban és most ez a kissrác ott van, és természetesen 
évet ismétel. Egyáltalán akivel magatartás gond van azt visszapasszolják. A tanévindítással 
kapcsolatban úgy hiszem, hogy az önkormányzat erején felül teljesített, és nagy örömömre a 
tantermekben megjelentek a színek is. A minőséggel kapcsolatban- örömmel mondhatom, 
hogy kimondottan jó minőségben végezték el ezt a munkát. Mivel nagyon sok szülői segítség 
társul ehhez, a szülők felajánlásokból is festettek termeket. A báli bevételekből- pld. a 
Vasváriban a kockaudvaron egy játszóteret alakítottak ki. Természetesen ezekben a 
munkákban a pedagógusok aktívan részt vettek.  
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Szilágyi Péter 
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy azoknak a szülőknek megköszönjem az áldozatos 
munkáját, illetve az anyagi hozzájárulását, hiszen nem lenne dolguk, kötelességük- mert az 
önkormányzat a fenntartója. Megköszönöm nekik, hogy közreműködtek, hogy el tudjuk 
indítani az iskolákat szeptemberben.   
 
Nagy Sándor 
Tisztelt Képviselő-társam! Természetesen mi is köszönjük, Igazgató Asszony is megköszönte 
a szülők áldozatvállalását, de a szülői áldozatvállalás nélkül is rendben elindulhat az oktatás 
az önkormányzati fenntartású intézményben. Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. 
Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
159/2011.(VIII. 31. ) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
 

a 2011/2012. nevelési/tanév indításának feltételeiről szóló beszámolók elfogadásáról 
 

 
A KÉPVISEL Ő TESTÜLET 
 
a 2011./2012. nevelési/tanév indításának feltételeiről szóló beszámolókat az  előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 

        Felelős: polgármester 
 
15. napirendi pont megtárgyalása 
15./ Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2010. évi felhasználásáról 
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       (Száma: 3-179/2011.) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. A Pénzügyi Bizottsága 4 egyhangú igen 
szavazattal elfogadásra javasolta. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi 
pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

160/2011.(VIII. 31. ) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

A Környezetvédelmi Alap 2010. évi felhasználásáról 
 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
a Környezetvédelmi Alap 2010. évi felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztésben 
foglaltak szerint elfogadja.  

 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
16. napirendi pont megtárgyalása 
16./ Tájékoztató az Újfehértói SZOSZOK gazdálkodásának első félévi helyzetéről 
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       (Száma: 3-177/2011.) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Tamás Lászlóné bejelenti az érintettségét.  
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolta. A 
napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés?  Ha nincs a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
17. napirendi pont 
17./Előterjesztés a z Európa-kapu Európai Területi Társulás létrehozásával kapcsolatos  
      döntésről 
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Száma: 3-191/2011. 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Képviselő-társaim írásban megkapták az anyagot, az Ügyrendi Bizottság a testületi ülést 
megelőzően tárgyalta az előterjesztést és 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolta. 
Elnézést kérek, hogy későn ment ki az anyag, de kedden reggel jutott el az előkészítők 
részéről hozzánk. Viszont nagyon fontos, hogy minél hamarabb megszülessenek az ilyen 
irányú döntések, hiszen jelen pillanatban is a működtetéssel és egyébbel kapcsolatban vannak 



 41

élő, kiírt pályázatok, illetve az alapítóknak konkrét elképzelései vannak, hogy 2012-2013-ban 
milyen fajta együttműködésben látnak lehetőséget. És ezeknek az előkészítését kellene 
megoldani. Úgy gondolom, hogy ez különösebb indokolást nem igényel, hogy a Társulásnak 
a székhelyét Nyíradonyban javasoljuk elfogadni, hiszen majdnem a geometriai centrumban 
van ebből a szempontból a határ mindkét oldalát illetően. Én úgy gondolom, hogy a 
nyíradonyi polgármester kollégám teljesen alkalmas arra a feladatra, hogy koordinálja és 
generálja azt a fajta munkát, amit ennek kapcsán el kell, hogy végezzünk. A napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Leveleki József 
Én úgy gondolom, hogy egy órahossza sem elég ennek az anyagnak az áttekintésére, aki 
rendesen megnézte az alapszabály-tervezetet és egyáltalán a kapcsolt anyagot és bizonyos 
tekintetben utána is akar nézni a dolgoknak, akkor ez egy igen időigényes történet. Számomra 
teljesen egyértelmű, hogy még a konkrétumoknál konkrétabb elképzelései vannak az 
alapítóknak ezzel a dologgal. Számos dologban ez világosan tükröződik az anyagban. Miután 
megint azt kell mondanom, hogy egy jövőben megvalósuló és a jövőben elénk tárult 
atrakcióról van szó. Így csak remélni tudom, hogy itt egy tartalommal megtöltött és Újfehértó 
vonatkozásában is konkrét eredményeket realizáló anyaggal állunk szemben. Ehhez kívánok 
valamennyi résztvevőnek sok sikert. Számtalan dolog van, amit szeretnék majd adott esetben 
megkérdezni, de úgy gondolom, hogy erre még lesz időm, meg az is lehet, hogy nekem is 
időre van még szükségem, mert az idő fontos tényező a mai világban.  
 
Nagy Sándor 
Szeretném osztani képviselő Úrnak a véleményét, hogy időre lenne szükségünk, és jelen 
pillanatban időből van legkevesebb adott esetekben. Teljesen jó szívvel javasolom, hiszen 
látva azt a fajta egyeztetési mechanizmust, amit a múlt héten Nyíradonyban megcsináltunk, 
azért én úgy látom, hogy garancia lehet arra, hogy működjön. Belenéztem az alapszabályba, 
azért ott olyan garanciális elemek vannak, hogy sem a román fél, sem a magyar fél önállóan 
semmiféle döntést nem tud meghozni, hiszen szavazati aránytól függetlenül igyekeztünk azt a 
fajta paritást biztosítani, hogy a részszavazások után egy-egy szavazata van mindenkinek.  
Magyarul egyezségre kell jutni mindenkinek, csak akkor van előremenetel. A megkapott 
anyaghoz egyetlen határozat-tervezetünk van. Ki az, aki elfogadja?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

161/2011.(VIII. 31. ) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 
 

az Európa-kapu Európai Területi Társulás létrehozásával kapcsolatos döntésről 
 
 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
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1./ támogatja az Európa-kapu Európai Területi Társulás létrehozását és abban Újfehértó Város 
alapítóként történő részvételét. 
 
2./ az 1. és 2. számú melléklet szerint jóváhagyja a Társulás Egyezmény és Alapszabály 
tervezetét, különös tekintettel az abban foglalt finanszírozási feltételekre. 
 
3./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulás alapításához szükséges dokumentumokat 
aláírja, és a Társulással kapcsolatos döntések tekintetében teljes jogkörrel eljárjon.  
 
 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 

1. számú melléklet a 161/2011.(VIII. 31.) számú határozathoz 
 

EGYEZMÉNY 
 

Az Európa-kapu Korlátolt Felelősségű 
Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 

létrehozásáról 
(TERVEZET) 

 
Az Európai Unió tagállamainak jelen Egyezményhez csatlakozó entitásai (a továbbiakban: 
Tagok) az Európa Kapu Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 
Csoportosulás létrehozása érdekében 
 

hivatkozva az Európai Parlament és a Tanács által 2006. július 5-én elfogadott, az 
európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK számú rendeletre 
(a továbbiakban: Rendelet);  
hivatkozva a Magyar Országgyűlés által elfogadott, az európai területi együttműködési 
csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. Törvényre (a továbbiakban: Törvény), mint a 
1082/2006/EK számú rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket tartalmazó 
magyar nemzeti jogszabályra, valamint az e jogszabályhoz kapcsolódó további 
rendelkezésekre; 
hivatkozva a Román Parlament által az 52/2008. számú törvénnyel jóváhagyott 
Ordonantă de Urgentă a Guvernului nr.127/2007 privind Gruparea europeană de 
cooperare teritorială megnevezésű román sürgősségi kormányrendeletre, mint a 
1082/2006/EK számú rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket tartalmazó 
román nemzeti jogszabályra; 
rámutatva az európai területi együttműködési csoportosulások által generált gazdasági, 
társadalmi fenntartható fejlődés fontosságára,  

megállapodnak a következőkben. 
I. Cikkely 

 
A CSOPORTOSULÁS ELNEVEZÉSE, SZÉKHELYE, TERÜLETE 

 
1. A Csoportosulás elnevezése 
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- magyar nyelvű teljes elnevezése: Európa-kapu Korlátolt Felelősségű Európai Területi 
Együttműködési Csoportosulás, rövidített elnevezése: Európakapu ETT; 
- román nyelvű teljes elnevezése: Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială Poarta 
Europa cu răspundere limitată, rövidített elnevezése: Poarta Europa EGTC; 
- angol nyelvű teljes elnevezése: Gate to Europe European Grouping of Territorial 
Cooperation with Limited Liability, rövidített elnevezése: Gate to Europe EGTC; 
 
2. A Csoportosulás létesítő okirat szerinti székhely tagállama a Magyar Köztársaság. A 
Csoportosulás székhely települése: Nyíradony, címe: 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. 
3. A Csoportosulás működési területe az alapító és csatlakozó tagok közigazgatási területe 
összesen. 

II. Cikkely 
A CSOPORTOSULÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS CÉLKIT ŰZÉSEI  

 
1. A Csoportosulás általános célja, hogy a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése 

céljából, tagjai között, az I. cikkely 3. pontja szerinti működési területen, fenntartható 
módon előmozdítsa a határ menti térség fejlődését az Európai Unió és/vagy a két érintett 
tagállam pénzügyi forrásainak bevonásával, kialakítsa a vonzáskörzetben fekvő kisebb 
települések kölcsönös előnyöket biztosító együttműködését, továbbá felkeltse a figyelmet 
a térség és annak fejlesztési programjai iránt. 

2. A Csoportosulás különös céljai a működési területén: 

- régiófejlesztési tervek kidolgozása, projektfejlesztés és projektek megvalósítása; 

- az együttműködést, valamint a projektek fenntartását segítő közös intézmények 
létrehozása, működtetése; 

- együttműködés a turizmus fejlesztése érdekében: közös termékfejlesztés, turisztikai 
infrastruktúra fejlesztése, közös marketing; 

- közös turisztikai menedzsment. 

 
III. Cikkely 

A CSOPORTOSULÁS FELADATAI 
 
1. A Csoportosulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozás 
mellett területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket megvalósítson. 
2. Az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozott fellépések tekintetében, a közösségi 
alapok ellenőrzésére vonatkozó, megfelelő jogszabályokat kell alkalmazni. 
3. A Csoportosulás további feladatai: 

a) a II. Cikkely 2. pontjában megfogalmazott különös célok megvalósítása programok, 
projektek útján; 

b) biztosítani a célok és feladatok eléréshez, illetve megvalósításához szükséges személyi 
és anyagi feltételek, know-how, valamint adatok, információk szabad áramlását; 

c) az Európai Unió által létrehozott intézményi kereteken belül a Csoportosulás 
érdekeinek érvényesítése;  

d) megfelelő közös akarat, pénzügyi feltételek és szakmai háttér biztosítása esetén 
brüsszeli képviselet létrehozása és működtetése. 

4. A Csoportosulás feladatainak ellátása során, a Rendelet 1. cikkelye szerinti szabályozás (a 
csoportosulások természetének) figyelembevételével, valamint a Rendelet szellemiségét nem 
sértve, nyereséget eredményezhető gazdasági tevékenységet is folytathat, illetve feladatai 
ellátásához szükséges intézményeket hozhat létre és működtethet. A Csoportosulás gazdasági 
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tevékenysége során keletkezett bevétel osztalékfizetésre nem használható fel, kizárólag csak a 
vállalt feladatok ellátására fordítható. 

 
IV. Cikkely 

 
A CSOPORTOSULÁS TAGJAI 

 
1. A Csoportosulás tagjai alapító tagok és csatlakozó tagok lehetnek. 
2. A Csoportosulást alapító tagjai: 
Székhely település: 

- Nyíradony Város Önkormányzata    (Magyar Köztársaság) 
További települések: 

- Derecske Város Önkormányzata    (Magyar Köztársaság) 
- Újfehértó Város Önkormányzata    (Magyar Köztársaság) 
- Érmihályfalva (Valea lui Mihai) Város Önkormányzata (Román Köztársaság) 
- Kiskereki (Cherechiu) Község  Önkormányzata  (Román Köztársaság) 
- Székelyhíd (Săcueni) Város Önkormányzata   (Román Köztársaság) 

3. Új tag a Csoportosuláshoz annak jogerős nyilvántartásba vételét követően csatlakozhat. 
4. A Csoportosuláshoz csatlakozó tagok jegyzékét az Egyezmény 1. számú melléklete 
tartalmazza.  

 
 

V. Cikkely 
A CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA, MŰKÖDÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 

 
1. A Csoportosulás létrehozására a Törvény szabályai alkalmazandók. A Csoportosulás 
létrehozása a Rendelet 4. cikkével összhangban történik. 
2. A Csoportosulás tagjai az alapítás során, a szükséges dokumentumok eljuttatása mellett, a 
Csoportosulásban való részvételi szándékukról értesítik saját tagállamukat.  
3. Az alapító tagok részvételét biztosító jóváhagyások jogerőre emelkedését követően a 
Csoportosulás nyilvántartásba vételét, jogi képviselő útján, a Magyar Köztársaság Fővárosi 
Bírósága végzi.  
4. A Csoportosulás a működését, a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vételről szóló 
határozatának jogerőre emelkedése napjától kezdheti meg. Ezzel együtt a Csoportosulás 
gondoskodik a Rendeletben előírt közzétételről és tájékoztatásról. 
5. A Csoportosulás a létrehozásával kapcsolatos ügyekben választott képviselő útján jár el. 
6. A választott képviselő által a Csoportosulás létrejöttéig, a Csoportosulás nevében vállalt 
kötelezettségekért az alapítók együttesen és osztatlanul felelnek. Az így keletkezett 
kötelezettségek a Csoportosulás létrejöttével átszállnak a Csoportosulásra, amennyiben a 
Csoportosulás taggyűlése három hónapon belül azokat el nem utasítja. 
7. A Csoportosulás a bírósági nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig működik. Az 
Egyezmény módosításával, a Rendelet előírásaival összhangban (4. és 5. cikkely) a működési 
időtartam határozott idejűre változtatható. 
8. A Csoportosulás csak jogutód nélkül szűnhet meg, mely esetben – a székhely tagállam 
nemzeti joga szerint taglalt eseteket kivéve – végelszámolásnak van helye.  
9. A megszűnés (megszüntetés), valamint a végelszámolási eljárás kezdeményezésének 
eseteire a Rendelet, a Törvény és a székhely szerinti tagállam egyéb vonatkozó szabályai az 
irányadóak. 
10. A Csoportosulás a Fővárosi Bíróság nyilvántartásából való jogerős törlésével szűnik meg. 
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VI. Cikkely 
AZ EGYEZMÉNY MÓDOSÍTÁSA 

1. A Csoportosulás bármely tagja javasolhatja az Egyezmény módosítását.  
2. A javasolt módosítási szöveget írásban kell benyújtani a Csoportosulás igazgatójának, aki 
azt a Közgyűlés ülése előtt, valamennyi taggal, a módosítás értelmezésére és javaslattétel 
megfogalmazására legfeljebb 60 napot hagyva, írásban közli.  
3. A tagok a javasolt módosításról  egyhangúlag döntenek. 
4. A módosítás átvezetésével kapcsolatos szabályokra a Rendelet 4. cikkének szabályai az 
irányadók.  

 
VII. Cikkely 

AZ EGYEZMÉNY ÉRTELMEZÉSÉNEK ÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK JOGA  
1. Az Egyezmény értelmezése és végrehajtása a Rendelet 2. cikkelyére és a 8. cikkely e) 
pontjára figyelemmel, a székhely szerinti tagállam joga szerint történik. Az Európai Unió által 
nyújtott társfinanszírozott fellépések tekintetében, a közösségi alapok ellenőrzésére 
vonatkozó, megfelelő jogszabályokat kell alkalmazni. 
2. Az Egyezmény értelmezése és végrehajtása nem sértheti a tagállamok közrendre, 
közbiztonságra, közegészségügyre, közerkölcsre vagy közérdekre vonatkozó rendelkezéseit. 
Ennek bekövetkezése esetén az adott tagállam megtilthatja a területén folyó ilyen jellegű 
tevékenységét, illetve előírhatja a nemzeti joga alapján létrehozott tagok kilépését a 
Csoportosulásból.  
3. A Rendelet 13. cikkely második mondatára figyelemmel, fenti tilalmak nem képezhetik az 
önkényes megkülönböztetés eszközét vagy a Csoportosulás tagjai közötti területi 
együttműködés uniós és/vagy vonatkozó nemzeti szabályozás megsértése útján történő nyílt 
vagy rejtett korlátozását, ellehetetlenítését. 

 
VIII. Cikk 

KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 
 
1. A Csoportosulás nem székhely tagállamának nemzeti joga szerint létrehozott tagjai 
tudomásul veszik a székhely szerinti tagállam nemzeti jogának, ezen belül különösen a 
számviteli és költségvetési szabályok (beleértve a pénzügyi szabályokat is) Csoportosulásra 
vonatkozó, e tárgyban hatályos közösségi joggal összhangban lévő alkalmazását. 
2. A Csoportosulás nem székhely tagállamának nemzeti joga szerint létrehozott tagjai 
tudomással bírnak a székhely szerinti tagállam nemzeti joga szerinti ellenőrző hatóságok, 
Csoportosulásra vonatkozó hatásköri jogosítványairól, továbbá a többi illetékes tagállam 
részére biztosított, megfelelő információcserére vonatkozó kötelezettségéről.  
3. A Csoportosulás tagjai figyelemmel vannak azon tényre, hogy amennyiben a Csoportosulás 
tevékenysége által érintett területen még nem fogadtak el nemzeti szabályozást felülíró 
közösségi szabályozást, ez esetben az adott tagállamok közötti hatályos, pénzügyi ellenőrzést 
is szolgáló kölcsönös elismerési megállapodások válnak irányadóvá.  
4. A Csoportosulás tagjai arra törekednek, hogy a kölcsönös elismerés a tagállamok egymás 
szabályaiba és felügyeletébe vetett bizalom megerősítése érdekében hatékonyan működjön, 
különösen a határokon átívelő adminisztratív együttműködés elősegítése terén.  

 
IX. Cikk 

VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE 
 
1. Amennyiben az Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban két vagy 
több Tag között vita merül fel, a Tagok tárgyalás révén, vagy egyéb békés úton keresik a vitás 
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kérdés megoldásának lehetőségét. 
2. A vitás kérdések rendezési eljárását az Alapszabály határozza meg. 

 
X. Cikk 

ELFOGADÁS ÉS ALÁÍRÁS 
 
Az Egyezmény alapításkori szövegezését a tagok döntéshozó szerve fogadja el, és a tagok 
erre felhatalmazott képviselője írja alá.  

XI. Cikk 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
1. Jelen Egyezmény a tagok általi aláírása napján lép hatályba.  
2. Azokban a kérdésekben, amelyeket jelen Egyezmény nem szabályoz, a vonatkozó egyéb 
szabályozások mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. 
3. Jelen, hét (7) számozott oldalból álló Egyezmény, a tagok száma szerinti, továbbá a 
Csoportosulás igényei szerinti példányszámban, magyar nyelven, továbbá közhiteles román, 
valamint angol nyelvű fordításban kerül elkészítésre. Az egyes nyelvi változatokról, szükség 
szerinti példányszámban, másolat készíthető. 
4. Az elkészült eredeti nyelvi változatok példányaiból legalább egy-egy példány a 
Csoportosulás székhelyén kerül letétbe, míg egy-egy példány a tagok képviselőjének kerül 
átadásra.  
5. A tagok jelen Egyezményt elolvasták, annak tartalmát együttesen értelmezték és 
megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, erre szabályszerűen 
felhatalmazott képviselőjük révén aláírták. 
 
Nyíradony, 2011. …………………… 
 
………………………………………….  …………………………………………… 
    Derecske Város Önkormányzata            Érmihályfalva Város Önkormányzata 
………………………………………….  …………………………………………… 
      Kiskereki Község Önkormányzata             Nyíradony Város Önkormányzata 
 
………………………………………….  …………………………………………… 
    Székelyhíd Város Önkormányzata        Újfehértó Város Önkormányzata 
                

 
2. számú melléklet a 161/2011.(VIII. 31.) számú határozathoz 

 
EURÓPA-KAPU KORLÁTOLT FELEL ŐSSÉGŰ  

EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTM ŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 
 

A L A P S Z A B Á L Y A 
(Tervezet) 

 
Hivatkozva az Európai Parlament és a Tanács által 2006. július 5-én elfogadott, az európai 
területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK számú rendeletre, (a 
továbbiakban: Rendelet), a Magyar Országgyűlés által elfogadott, az európai területi 
együttműködési csoportosulásról szóló 2007. évi XCIX. Törvényre (a továbbiakban: 
Törvény), valamint az Európa-kapu Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 
Csoportosulás megalapítását elhatározó Egyezményre (a továbbiakban: Egyezmény), az 
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érintett tagok ezúton jogi személyiséggel rendelkező, non-profit gazdálkodó szervezetet hoznak 
létre az alábbiak szerint: 

 
I. Cikkely 

A CSOPORTOSULÁS ELNEVEZÉSE, SZÉKHELYE, TERÜLETE 
 

1. A Csoportosulás elnevezése 
- magyar nyelvű teljes elnevezése: Európa-kapu Korlátolt Felelősségű Európai Területi 
Együttműködési Csoportosulás, rövidített elnevezése: Európa-kapu ETT; 
- román nyelvű teljes elnevezése: Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială Poarta 
Europa cu răspundere limitată, rövidített elnevezése: Poarta Europa EGTC; 
- angol nyelvű teljes elnevezése: Gate to Europe European Grouping of Territorial 
Cooperation with Limited Liability, rövidített elnevezése: Gate to Europe EGTC; 
 
2. A Csoportosulás létesítő okirat szerinti székhely tagállama a Magyar Köztársaság. A 
Csoportosulás székhely települése: Nyíradony, címe: 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. 
3. A Csoportosulás működési területe az alapító és csatlakozó tagok közigazgatási területe 
összesen. 
 

 
II. Cikkely 

A CSOPORTOSULÁS JOGÁLLÁSA, JOGI SZEMÉLYISÉGE 
  
A Csoportosulás önállóan gazdálkodó non-profit szervezet, amely nyilvántartásba vételével a 
székhely szerinti tagállam által e tekintetben biztosított, teljes körű jogi személyiséget szerez. 

 
III. Cikkely 

A CSOPORTOSULÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS CÉLKIT ŰZÉSEI  
 
1. A Csoportosulás általános célja, hogy a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése    
    céljából, tagjai között, az I. cikkely 3. pontja szerinti működési területen, fenntartható         
    módon előmozdítsa a határ menti térség fejlődését az Európai Unió és/vagy a két érintett  
    tagállam pénzügyi forrásainak bevonásával, kialakítsa a vonzáskörzetben fekvő kisebb  
    települések kölcsönös előnyöket biztosító együttműködését, továbbá felkeltse a figyelmet a  
    térség és annak fejlesztési programjai iránt. 
 
2.A Csoportosulás különös céljai a működési területén: 

- régiófejlesztési tervek kidolgozása, projektfejlesztés és projektek megvalósítása; 
- az együttműködést, valamint a projektek fenntartását segítő közös intézmények 

létrehozása, működtetése; 
- együttműködés a turizmus fejlesztése érdekében: közös termékfejlesztés, turisztikai 

infrastruktúra fejlesztése, közös marketing; 
- közös turisztikai menedzsment. 

 
IV. Cikkely 

A CSOPORTOSULÁS FELADATAI 
 

1. A Csoportosulás elsődleges feladata, hogy az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozás 
mellett területi együttműködésben létrejövő programokat, projekteket megvalósítson. 
2. Az Európai Unió által nyújtott társfinanszírozott fellépések tekintetében, a közösségi 
alapok ellenőrzésére vonatkozó, megfelelő jogszabályokat kell alkalmazni. 
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3. A Csoportosulás további feladatai: 
 

e) a III. Cikkely 2. pontjában megfogalmazott különös célok megvalósítása programok, 
projektek útján; 

f) biztosítani a célok és feladatok eléréshez, illetve megvalósításához szükséges személyi 
és anyagi feltételek, know-how, valamint adatok, információk szabad áramlását; 

g) az Európai Unió által létrehozott intézményi kereteken belül a Csoportosulás 
érdekeinek érvényesítése.  

 
4. A Csoportosulás feladatainak ellátása során, a Rendelet 1. cikkelye szerinti szabályozás (a 
csoportosulások természetének) figyelembevételével, valamint a Rendelet szellemiségét nem 
sértve, nyereséget eredményezhető gazdasági tevékenységet is folytathat, illetve feladatai 
ellátásához szükséges intézményeket hozhat létre és működtethet. A Csoportosulás gazdasági 
tevékenysége során keletkezett bevétel osztalékfizetésre nem használható fel, kizárólag csak a 
vállalt feladatok ellátására fordítható. 
5. A Csoportosulás feladatainak ellátása során egyenrangúan alkalmazható munkanyelvek: 
magyar, román, angol.  
A munkanyelvek egyenrangúsága alóli kivételek: 
a) a székhely szerinti tagállam jóváhagyó hatósága és a Fővárosi Bíróság előtti eljárás, 
melynek hivatalos nyelve a magyar; 
b) egyéb, közigazgatási hatósági eljárások, melyek tekintetében az adott tagállam területén 
elsődlegesen alkalmazandó nyelv az irányadó. 
6. A Csoportosulás tevékenysége során a különböző nyelvű szövegváltozatokból eredő vita 
esetén irányadó nyelvi szövegváltozatok: hivatalos iratok tekintetében az adott tagállam 
hivatalos nyelve, egyéb dokumentumok tekintetében az angol nyelven szerkesztett 
szövegváltozat. 

 
V. Cikkely 

A CSOPORTOSULÁS TAGJAI 
 

1. A Csoportosulás tagjai alapító tagok és csatlakozó tagok lehetnek. 
2. A Csoportosulás alapító tagjai: 
Székhely település: 

- Nyíradony Város Önkormányzata    (Magyar Köztársaság) 
További települések: 

- Derecske Város Önkormányzata    (Magyar Köztársaság) 
- Újfehértó Város Önkormányzata    (Magyar Köztársaság) 
- Érmihályfalva (Valea lui Mihai) Város Önkormányzata (Román Köztársaság) 
- Kiskereki (Cherechiu) Község  Önkormányzata  (Román Köztársaság) 
- Székelyhíd (Săcueni) Város Önkormányzata   (Román Köztársaság) 
 

3. Új tag a Csoportosuláshoz, annak jogerős nyilvántartásba vételét követően csatlakozhat. 
4. A Csoportosuláshoz csatlakozó tagok jegyzékét az Egyezmény 1. számú melléklete 
tartalmazza.  
5. A tagok képviselői tisztségviselőket választhatnak és tisztségekre választhatók. 
6. A tagokat a vonatkozó jogszabályok keretein belül, a Csoportosulás rendeltetésszerű 
működésének elősegítése érdekében jogok illetik és kötelezettségek terhelik. A tagokat 
megillető jogok különösen: kezdeményezési jog, véleményezési jog, tanácskozási jog, 
betekintési jog. A tagokat terhelő kötelezettségek különösen: a csatlakozásra előírt bejelentési 
kötelezettség, a közgyűlés és az esetleges további szervek ülésein történő részvétel, a betétet 
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és tagdíjat az előírt összegben, formában és határidőre megfizetni. 
7. A tagok jogaikat és kötelezettségeiket erre felhatalmazott saját képviselőjük útján 
gyakorolják.  
8. Új tag felvételéről az Elnök, az Alelnök, az Igazgató, vagy bármely tag kezdeményezésére, 
a leendő csatlakozó tag kérelme alapján a Közgyűlés dönt. A Csoportosulás tagja lehet a 
Csoportosulás térségében működő, a Csoportosulás célkitűzéseivel egyetértő, a Rendelet és a 
Törvény szerint meghatározott jogi személy, amely elfogadja a Csoportosulás Egyezményét 
és Alapszabályát, továbbá kötelezettséget vállal a Csoportosulás céljainak megvalósításában 
való közreműködésre. 
9. A tagsági jogviszony megszűnik, különösen: 

a) a tag kilépésével, 
b) a tag (mint jogi személy) feloszlatásával, megszűnésével, más szervezetbe való 

beolvadásával, 
c) a tag kizárásával.  

10. Kizárási oknak minősülhet különösen, ha a tag tevékenységével vagy magatartásával a 
Csoportosulás céljainak megvalósulását veszélyezteti, illetve az adott évi tagdíj-befizetési 
kötelezettségét, hat hónapi mulasztást követően, a tagdíjhátralék rendezésére vonatkozó 
elnöki felszólításban kitűzött 30 napos határidő eltelte után sem teljesíti. A tagkizárást az ok 
megjelölésével bármely tag kezdeményezheti.  
11. A kizárásról a Közgyűlés határozatban dönt. A kizárás ellen a tag jogorvoslattal élhet a 
Fővárosi Bíróság előtt.  

VI. Cikkely 
A CSOPORTOSULÁS LÉTREHOZÁSA 

 
1. A Csoportosulás létrehozására a Törvény szabályai alkalmazandók. A Csoportosulás 
létrehozása a Rendelet 4. cikkével összhangban történik. 
2. A Csoportosulás tagjai az alapítás során, a szükséges dokumentumok eljuttatása mellett, a 
Csoportosulásban való részvételi szándékukról értesítik saját tagállamukat.  
3. Az alapító tagok részvételét biztosító jóváhagyások jogerőre emelkedését követően a 
Csoportosulás nyilvántartásba vételét, jogi képviselő útján, a Magyar Köztársaság Fővárosi 
Bírósága végzi.  
4. A Csoportosulás a működését, a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vételről szóló 
határozatának jogerőre emelkedése napjától kezdheti meg. Ezzel együtt a Csoportosulás 
gondoskodik a Rendeletben előírt közzétételről és tájékoztatásról. 
5. A Csoportosulás a létrehozásával kapcsolatos ügyekben választott képviselő útján jár el. 
6. A választott képviselő által a Csoportosulás létrejöttéig, a Csoportosulás nevében vállalt 
kötelezettségekért az alapítók együttesen és osztatlanul felelnek. Az így keletkezett 
kötelezettségek a Csoportosulás létrejöttével átszállnak a Csoportosulásra, amennyiben a 
Csoportosulás taggyűlése három hónapon belül azokat el nem utasítja. 
7. A Csoportosulás a bírósági nyilvántartásba vétel napjától határozatlan ideig működik. Az 
Egyezmény módosításával, a Rendelet előírásaival összhangban (4. és 5. cikkely) a működési 
időtartam határozott idejűre változtatható. 

 
VII. Cikkely 

A CSOPORTOSULÁS SZERVEI, TISZTSÉGVISELŐK,  
 
1. A Csoportosulás szervei: Közgyűlés, Igazgató, Felügyelő Bizottság. 
2. A Csoportosulás tisztségviselői: Elnök, Alelnök, a Felügyelő Bizottság tagjai.  
3. További szervek létrehozása, illetve tisztségviselők megválasztása a taglétszám változása, 
valamint a feladatok ellátása és a működés hatékonyságának vizsgálata alapján bármely tag 
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által kezdeményezhető. 
 

VIII. Cikkely 
 

A CSOPORTOSULÁS SZERVEINEK MŰKÖDÉSI RENDJE, HATÁSKÖRE 
 
1. A Csoportosulás szerveinek és tisztségviselőinek tevékenysége meghatározott működési 
rend és szabályozott hatáskör alapján történik. 
 
2. Közgyűlés 
 
2.1 A Csoportosulás legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. 
2.2 A Közgyűlés a Csoportosulás alapító és csatlakozó tagjainak összességéből áll.   
2.3 A Közgyűlés a döntéseit egyhangúlag, illetve paritásos elven, minősített többséggel hozza 
meg. Egyhangú döntés szükséges az Egyezmény és az Alapszabály lényegi módosításait 
érintő kérdésekben. Az Alapszabály lényegi módosításainak azokat kell tekinteni, amelyek 
közvetve vagy közvetlenül az Egyezmény módosításával járnak. Minden más, a Közgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésben  
a) a magyar tagok összessége és a román tagok összessége külön-külön hoz határozatot, mely 
határozatok érvényességéhez a Közgyűlés (és nem az adott szavazás helyszínén jelenlévő) 
összes magyar tag, illetve összes román tag közül, legalább a tagok felének plusz egy fő (50% 
+1fő)  egyező szavazata szükséges, valamint 
b) az így meghozott egy-egy magyar, illetve román szavazatnak a döntés tartalmát tekintve 
egyeznie kell. 
2.4 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések: 
a) az Alapszabály nem lényegi módosításai, valamint a Csoportosulás jogszabályoknak 
megfelelő működését lehetővé tévő szabályzatok elfogadása, módosítása, kiegészítése; 
b) az éves költségvetés elfogadása, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve 
az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést; 
c) döntés a tag felvételéről, a tagdíj mértékéről és a tag kizárásáról; 
d) az Igazgató megválasztása, kinevezése, visszahívása (mindhárom esetben az Elnök 
javaslata alapján), díjazásának, illetve bérének, valamint költségtérítésének megállapítása; 
e) az Elnök, Alelnök megválasztása, visszahívása, esetleges díjazásuk, költségtérítésük 
megállapítása; 
f) további szervek, intézmények létrehozása; 
g) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Csoportosulás saját tagjával, 
Igazgatójával vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont] köt; 
h) a Csoportosulás belső és külső jogviszonyaiban kártérítési igények érvényesítése; 
i) a Csoportosulás jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; 
j) minden egyéb olyan kérdés, melyet a vonatkozó szabályozások ide sorolnak. 
2.5 A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább kétszer össze kell hívni. 
2.6 A Csoportosulás éves beszámolójának elfogadásáról a Közgyűlés a számviteli törvényben 
foglaltak betartásával köteles gondoskodni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az 
adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli 
jelentésének ismeretében határozhat.  
2.7 A Közgyűlés tagjai egyenlő szavazati joggal rendelkeznek, de a szavazás rendje a 2.3 pont 
szerint alakul. 
2.8  A közgyűlésen a tagot legfőbb szervének vezetője, illetve az általa meghatalmazott személy 
képviseli. Nem lehet meghatalmazott az Elnök, az Alelnök, az Igazgató és a Felügyelő Bizottság 
tagjai. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 
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2.9 A Csoportosulás működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos 
közgyűlés nyilvános, de a Közgyűlés indokolt esetben, így különösen üzleti érdekből és 
személyiségi jogok védelme érdekében zárt ülést rendelhet el. A zárt ülésen hozott 
határozatokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni.  
2.10 A közgyűlésre a tagokat a közgyűlés helyének, időpontjának és napirendjének megjelölése 
mellett, a napirendi pontokhoz készült előterjesztéseket és azok mellékleteit is csatolva az 
Elnök hívja össze. A meghívó elküldése és a közgyűlés napja között legalább 8 napnak kell eltelnie. 
A meghívó elküldésével egyidejűleg a meghívót közzé kell tenni a Csoportosulás honlapján is. 
2.11 A Közgyűlés határozatképes, amennyiben a közgyűlés helyszínén, a 2.3 ponttal 
összhangban az összes tag, vagy a magyar, illetve román tagok legalább fele és egy fő 
szabályszerűen képviselve van. Ha a Közgyűlés fentiek szerint nem volt határozatképes, az 
emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben is csak a 2.3 pontban 
foglaltak betartásával határozatképes. A határozatképtelenség miatt újra összehívásra kerülő 
közgyűlés helyét és időpontját az eredeti közgyűlési meghívóban kell jelezni, egyúttal fel kell 
tüntetni, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napirendi pontjai tekintetében, a 
megjelentek által képviselt létszámtól függően határozatképes. Ez esetben, a fentiekben írt 8 
napos időköz megtartása nem kötelező. 
2.12 A Közgyűlés határozathozatalában, illetve a közgyűlési határozat meghozatalában – a 
Csoportosulást érintő döntéshozatala során – nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 
meghatározó befolyással rendelkező tagja, vagy ilyen tagjának közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) 
pont), élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján: 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem minősül előnynek a Csoportosulás cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 
2.13 A közgyűlésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv formai és tartalmi 
szabályaira a székhely szerinti tagállamban általánosan elfogadott szabályok az irányadók, de 
legalább tartalmaznia kell: 

a) a megjelent és szavazati joggal rendelkező tagok számát és névsorát (jelenléti ív); 
b) a napirend szerint tárgyalt kérdések rövid összefoglalását (a napirendi pontokhoz 

készült előterjesztéseket és azok mellékleteit a Csoportosulás székhelyén 
megőrzött eredeti jegyzőkönyvhöz kell csatolni); 

c) az elfogadott határozatok pontos szövegét, az évszámmal tört sorszámot is 
feltüntetve; valamint a leadott szavazatok számát és ezek arányát („igen”; „nem”; 
„tartózkodás” szerint); 

d) az ülésen elhangzottak lényegét, a hozzászólók nevének feltüntetésével. 
2.14 A jegyzőkönyvet az Elnök, a közgyűlésen jelen levő, hitelesítőnek megválasztott tag, 
valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. A határozatokat 8 napon belül be kell vezetni a 
Határozatok Könyvébe.  
2.15 A határozatokat, a közgyűlést követő 15 napon belül, elektronikus úton kell közölni a 
tagokkal és egyéb érintettekkel. Ennél rövidebb határidőt akkor köteles a Csoportosulás teljesíteni, 
amennyiben azt a hozott határozat jellege megköveteli. Ezzel egyidejűleg a Csoportosulás 
honlapján is közzé kell tenni legalább a meghozott határozatok szövegét. 
2.16 A Csoportosulás működésével kapcsolatosan keletkezett és a Csoportosulás székhelyén 
őrzött iratokba a Csoportosulás Igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján, a Csoportosulás 
hivatalos munkaidejében bárki betekinthet, és saját költségére másolatot készíthet. A keletkezett 
iratokba történt betekintés iránti kérelem érkezhet telefonon, írásban, telefaxon, e-mail-en. Az 
Igazgató a betekintési kérelmet a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül 
köteles teljesíteni. Az Igazgató, akadályoztatása esetén köteles a betekintést biztosító helyettesről 
gondoskodni. 
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2.17 A Csoportosulás éves beszámolója nyilvános és megtekinthető. Közzétételének kötelező 
helye és ideje a X. Cikkely 8. pontja szerinti. A Csoportosulás éves beszámolójának kivonatát 
a Csoportosulás honlapján is közzé kell tenni. 
 
3. Elnök, Alelnök 
 
3.1 A Közgyűlés vezető tisztségviselői az Elnök és az Alelnök, akik a 3.2 – 3.5 pontokban foglalt 
jogok és kötelezettségek figyelembevételével végzik tevékenységüket. A Közgyűlés mindenkori 
Elnöke magyar állampolgárságú, míg mindenkori Alelnöke román állampolgárságú. Az Elnök és az 
Alelnök megbízatása 5 -5 éves időtartamra szól, de megbízatásuk lejártakor újraválaszthatók. 
3.2 Az Elnök jogai különösen: 

a) aláírja, illetve hitelesíti a Csoportosulás alapdokumentumait; 
b) bankszámla feletti rendelkezés, utalványozási jog önálló gyakorlása; 
c) a Közgyűlés nevében munkáltatói jogokat gyakorol az Igazgató felé; 
d) képviseli a Csoportosulást tagállami, illetve uniós szervek, szervezetek előtt; 
e) amennyiben az Igazgató tisztsége megszűnik, az új Igazgató megválasztásáig teljes 

körűen és teljes jogkörrel irányítja a Csoportosulás munkáját. 
3.3 Az Elnök kötelességei különösen: 

a) előkészíti és vezeti a Közgyűlés üléseit; 
b) ellátja azokat a feladatokat, melyeket a Közgyűlés a hatáskörébe utal. 

3.4 Az Alelnök jogai különösen: 
a) a szakmai munka elmélyítése érdekében, az Elnökkel egyeztetett módon, nemzetközi 

szakmai kapcsolatokat kezdeményez, ápol és fejleszt; 
c) teljes jogkörrel helyettesíti az Elnököt, annak akadályoztatása esetén. 

3.5 Az Alelnök kötelességei különösen: 
a) együttműködik az Elnökkel a Közgyűlés általános tevékenységének irányításában;  
b) a szakmai munka elmélyítése érdekében elvégzett munkájáról, egyeztetett módon 

beszámol az Elnöknek; 
c) az Elnök helyettesítése tekintetében kötelességei megegyeznek az Elnök 

kötelességeivel.  
3.6 A  Közgyűlés Elnökének, illetve Alelnökének tisztsége megszűnik: 
a) a megbízatási időszak leteltével, 
b) a tisztségről való írásbeli lemondással, legkorábban a lemondó nyilatkozat dátumát követő 
legközelebbi Közgyűlés napján, kivéve ha a Közgyűlés rendkívüli ülésén másképpen nem 
dönt; 
c) a tisztségből való visszahívással, 
d) a Csoportosulás megszűnésével, 
e) halállal, vagy holttá nyilvánítással. 
 
3.7 Az Elnököt a Közgyűlés visszahívja: 
a) ha tevékenysége a Rendelet, a Törvény, az Alapszabály, egyéb vonatkozó jogszabályok, 

szerződések, vagy nyilatkozatok előírásaiba ütközik és e magatartásával a Közgyűlés felszólító 
határozata ellenére sem hagy fel; 

b) ha több mint hat, egymást követő hónapon keresztül nem látja el érdemben tisztségét; 
c) ha olyan tevékenységet folytat, mellyel megszegi a versenytilalmat, így különösen saját 

nevében vagy saját számlájára olyan üzleteket köt, amelyek összefüggnek a Csoportosulás 
tevékenységével, vagy más személyek felé a Csoportosulás érdekeit sértő, jogosulatlan 
közvetítő tevékenységet folytat. 

3.8.  Az Elnököt a Közgyűlés visszahívhatja: 
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a) ha orvosi szakvélemény szerint egészségügyi okokból nem képes több mint hat, egymást 
követő hónapig ellátni tisztségét,  

b) ha a Felügyelő Bizottság vagy a Csoportosulás valamely tagja erre egyéb indokolt, a Közgyűlés 
által elfogadott javaslatot tesz. 

 
4. Igazgató 
4.1 Az Igazgató a Csoportosulás operatív tevékenységét irányító, határozatlan időtartamra 
megválasztott vezető szerv. 
4.2 A Csoportosulás igazgatóját, az Elnök javaslatára a Közgyűlés választja meg, illetve 
nevezi ki.  
4.3 Az Igazgató a Csoportosulás ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható 
fokozott gondossággal, a Csoportosulás érdekeinek elsődleges figyelembe vételével köteles 
ellátni. A vonatkozó jogszabályok, az Alapszabály, illetve az ügyvezetés kötelezettségeinek vétkes 
megszegésével a Csoportosulásnak okozott károkért, a Csoportosulással szemben, a székhely 
szerinti tagállam vonatkozó szabályai szerint felel. 
4.4 Az igazgatói feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye. 
4.5 Az Igazgató hatáskörébe tartozik minden olyan további feladat, amelyet a Csoportosulásra 
vonatkozó szabályok nem utalnak a Csoportosulás más szerveinek hatáskörébe.  
4.6 Az Igazgató általános feladata a vonatkozó jogszabályokban, az Alapszabályban és a 
szakmai követelményekben meghatározottak szerint, a Csoportosulás hosszú távú stabil 
gazdálkodásához szükséges feltételek megteremtése, valamint a hatékonyság folyamatos 
biztosítása. 
4.7 Az Igazgató jogai különösen: 
a) a Csoportosulás teljes jogi, szakmai, pénzügyi és adminisztratív jellegű vezetése;  
b) bankszámla feletti rendelkezés, utalványozási jog önálló gyakorlása; 
c) a Csoportosulás képviselete a tagországok, az Európai Unió, valamint harmadik országok 
intézményei felé; 
d) a Csoportosulás alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása, a személyzeti 
ügyek irányítása, így különösen a személyfelvételi eljárásokkal, munkaszerződésekkel 
kapcsolatos tevékenység; 
4.8 Az Igazgató kötelességei különösen: 
a) a Csoportosulás cél szerinti feladatai végrehajtásának koordinálása;  
b) kötelezettségvállalás: 0-1 (egy) millió forintnak (HUF) megfelelő összeg között önállóan, 1 
(egy) – 10 (tíz) millió forintnak (HUF) megfelelő összeg között a mindenkori Elnök 
ellenjegyzésével, 10 (tíz) millió forintnak (HUF) megfelelő összeg felett a Közgyűlés 
jóváhagyásával és a mindenkori Elnök ellenjegyzésével; 
c) a Csoportosulás szükség szerinti bővítésének koordinálása, a megfelelő dokumentumok 
kidolgozása, kidolgoztatása; 
d) a Közgyűlés és a Munkaszervezet információval történő ellátása; 
e) a Munkaszervezet alkalmazottai irányában a munkáltatói jogok gyakorlása; 
f) a pénzügyi és egyéb gazdálkodási elszámolások végrehajtása és felügyelete;  
g) a Közgyűlés üléseinek előkészítésében való közreműködés; a Munkaszervezet által a 
közgyűlési döntés-előkészítéshez megfogalmazott beszámolók, jelentések összegyűjtése; az 
összesített időközi és végleges beszámolók elkészítése, félévente beszámoló készítése saját 
elvégzett munkájáról a Közgyűlés felé; 
h) a Csoportosulás projektjeinek pénzügyi és fizikai teljesüléséhez szükséges ellenőrző 
folyamat (monitoring), valamint a Csoportosulás környezethez való alkalmazkodásának 
eredményességét figyelemmel kísérő, azt biztosító, javító folyamat (kontrolling) létrehozása, 
működtetése, folyamatos nyomon követése; 
i) a Csoportosulás egészét érintő beszerzések és beruházások operatív irányítása és 
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felügyelete;  
k) partneri kapcsolatok építése, érdekérvényesítési tevékenység; 
j) a Csoportosulás könyveinek szabályszerű vezetése; 
k) a hatályos jogszabályok szerint, a Csoportosulásra vonatkozó bejelentési és nyilvánosságra 
hozatali kötelezettségek teljesítése. 
 
4.9 Az Igazgató részéről a - 4.8 b) pont második és harmadik mondatrészében foglalt 
eltéréssel - a cégjegyzés oly módon történik, hogy a Csoportosulás előírt, előnyomott vagy 
nyomtatott cégneve alá egyedül, önállóan írja a nevét. 
4.10 Az Igazgató legfeljebb három gazdasági társaságnál, illetve gazdálkodó szervezetnél tölthet be 
olyan tisztséget, amely tisztségek a Csoportosulásnál betöltött Igazgatói munkakörének érdemi 
ellátását nem befolyásolják, illetve akadályozzák. Új tisztségének elfogadásától számított 15 napon 
belül, azon szervezeteket, amelyeknél már ilyen tisztséget betölt, írásban köteles tájékoztatni. 
4.11 Az Igazgató nem lehet vezető tisztségviselő a Csoportosulással azonos tevékenységet is 
végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha ehhez a Közgyűlés hozzájárul. A Közgyűlés e 
tekintetben általános, vagy egyedi hozzájárulást adhat, azonban általános körű hozzájárulás 
megadása esetén az erre vonatkozó határozatban rögzíteni kell azon tevékenységi köröket, 
melyekre a hozzájárulás hatálya kiterjed. 
4.12 A Csoportosulás Igazgatóját érintő, vonatkozó jogszabályok által tartalmazott kizáró okok 
fent nem állásáról az Igazgató a vele kötött szerződésben köteles nyilatkozni. 
4.13 Az Igazgató nem szerezhet részesedést a Csoportosulás tevékenységével azonos 
tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha ehhez a Közgyűlés 
kifejezetten hozzájárul. A Közgyűlés e kérdéskörben általános vagy egyedi hozzájárulást adhat, 
azonban általános körű hozzájárulás megadása esetén az erre vonatkozó döntésben rögzíteni kell 
azokat a tevékenységi köröket, melyekre a hozzájárulás hatálya kiterjed. 
4.14 A Csoportosulás Igazgatója és közeli hozzátartozója a Csoportosulásnál a Felügyelő 
Bizottság tagjává, valamint könyvvizsgálóvá nem választható. 
4.15 A Csoportosulás az Igazgatót, valamint közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
4.16 Az Igazgató tisztsége megszűnik: 

a) a megbízatási időtartam lejártával, 
b) visszahívással,  

 c) bizalomvesztéssel az Elnök javaslatára; 
 d) tisztségről lemondással, 

e) törvénysértő tevékenység, illetve mulasztás, továbbá bűncselekmény elkövetésének 
jogerős bírósági ítéletben történő megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a 
napján; 
f) a Csoportosulás megszűnésével.  
g) halállal, holttá nyilvánítással. 

 
4.17 Az Igazgatót a Közgyűlés visszahívja: 

a) ha tevékenysége a Rendelet, a Törvény, az Alapszabály, egyéb vonatkozó jogszabályok, 
szerződések, vagy nyilatkozatok előírásaiba ütközik és e magatartásával a Közgyűlés 
Elnökének írásbeli felszólítása ellenére sem hagy fel; 

• ha több mint három, egymást követő hónapon keresztül nem látja el érdemben 
tisztségét; 

• ha olyan tevékenységet folytat, mellyel megszegi a versenytilalmat, így 
különösen saját nevében vagy saját számlájára köt olyan üzleteket, melyek 
összefüggnek a Csoportosulás tevékenységével, vagy más személyek felé a 
Csoportosulás érdekeit sértő, jogosulatlan közvetítő tevékenységet folytat. 
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4.18 Az Igazgatót a Közgyűlés visszahívhatja: 
a) ha orvosi szakvélemény szerint egészségügyi okokból nem képes több mint három, 

egymást követő hónapig ellátni tisztségét,  
b) ha a Felügyelő Bizottság vagy a Csoportosulás valamely tagja erre javaslatot tesz. 

4.19 Az Igazgató írásban nyújthatja be lemondását a Közgyűlésnek. Az Igazgató megbízatása az 
írásbeli lemondás kézbesítését követő 60. napon szűnik meg, kivéve ha a Közgyűlés ezen időtartamon belül 
más időtartamot hagy jóvá. 
4.20 Az Igazgató tisztségének megszűnése esetén, a megszűnés napjától számított legkésőbb 
60 napon belül össze kell hívni a Közgyűlést, és új Igazgatót kell választani. 
 
5. Felügyelő Bizottság 
 
5.1 A Csoportosulás a Közgyűlés által választott, három tagból álló Felügyelő Bizottságot 
működtet.  
5.2 A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása a megválasztásuktól számított 5 (öt) évig tart 
azzal, hogy megbízatási időtartamuk, az 5.12 pontban foglalt esetet kivéve, csak a tevékenységük 
időtartamába eső utolsó üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadását követően szűnhet meg.  
A Felügyelő Bizottság tagjai a tisztség lejártát követően újraválaszthatóak. 
5.3 A Felügyelő Bizottság tagjává megválasztott személy, új tisztségéről, annak elfogadásától 
számított tizenöt napon belül köteles azokat a szervezeteket, amelyeknél felügyelő bizottsági 
tagságot már betölt, írásban tájékoztatni. E tájékoztatás mellett a Csoportosulást is köteles 
értesíteni e tisztségek betöltéséről. 
5.4 A felügyelő bizottsági tagság a taggá választással és a tagságot elfogadó nyilatkozat aláírásával 
jön létre.  
5.5 A Felügyelő Bizottság testületként jár el. 
5.6 A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ. Tagjai személyesen kötelesek eljárni, 
képviseletnek helye nincs. Határozatképességéhez az összes tag jelenléte szükséges. 
Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 
5.7 A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A Felügyelő Bizottság szükség 
szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. További ülés összehívását az ok, a cél és a napirendi 
pontok megjelölésével a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti az elnöknél, 
aki a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő 
Bizottság ülésének harminc napon belül történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem 
tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 
5.8 A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amely ügyrendet, annak 
elfogadását követő legközelebbi Közgyűlés hagy jóvá. 
5.9 Ha a Közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket 
nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 
felügyeletet ellátó, székhely szerint illetékes bíróságot. 
5.10 A felügyelő bizottsági tagsággal kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályok fent nem 
állását a tagok az elfogadó nyilatkozat aláírásával tanúsítják. 
5.11 A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:  
a) a megbízatási időszak leteltével, vagy a Csoportosulás megbízatási időszak alatti 

megszűnésével,  
b) a tisztségről való lemondással, 
c) visszahívással, 
d) halállal vagy holttá nyilvánítással. 
 
5.12 A Felügyelő Bizottság tagja a Közgyűlésnek benyújtott írásbeli nyilatkozattal mondhat le 
tisztségéről. Ilyen esetben a felügyelő bizottsági tagság a Közgyűlésnek benyújtott írásbeli 
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nyilatkozat kézbesítését követő 60. napon szűnik meg, kivéve, ha a Közgyűlés ezen időtartamon 
belül más időtartamot hagy jóvá. A lemondott felügyelő bizottsági tag - Csoportosulással 
fennállott jogviszonya alatti tevékenységéből adódó - felelősségét a lemondás ténye nem zárja 
ki. 
5.13. A Felügyelő Bizottság tagját a Közgyűlés visszahívja: 
a) ha tevékenysége a Rendelet, a Törvény, az Alapszabály, egyéb vonatkozó jogszabályok, illetve 
elfogadó nyilatkozata előírásaiba ütközik, illetve magatartásával a Közgyűlés Elnökének írásbeli 
felszólítása ellenére sem hagy fel; 
b) ha több mint hat egymást követő hónapon keresztül nem látja el tisztségét,  
c) ha olyan tevékenységet folytat, melynek révén a Csoportosulásnál betöltött felügyelő 
bizottsági tagságából adódó befolyásával visszaélve saját vagy más személy részére üzletet 
szerez, illetve köt, vagy egyébként más személyek felé a Csoportosulás érdekeit sértő, 
jogosulatlan közvetítő tevékenységet folytat. 
5.14 A Felügyelő Bizottság tagját a Közgyűlés visszahívhatja: 
a) ha orvosi szakvélemény szerint egészségügyi okokból nem képes egymást követő hat 

hónapon át ellátni tisztségét,  
b) ha a Felügyelő Bizottság vagy a Csoportosulás valamely tagja erre egyéb indokolt javaslatot 

tesz és azt a Közgyűlés elfogadja. 
 
5.15 Felügyelő bizottsági tagság megszűnése esetén, a megszűnés napjától számított 
legkésőbb 60 napon belül össze kell hívni a Közgyűlést, és az 5.1 pont szerinti létszám 
fenntartása érdekében új felügyelő bizottsági tagot kell választani. 
 
6. A Csoportosulás Munkaszervezete 

6.1 A Csoportosulás a feladatait székhelyén, saját munkaszervezet útján látja el.  
6.2 A Munkaszervezet irányítása és vezetése annak szervezeti és működési szabályzata szerint 

történik.  
6.3  A Munkaszervezet feladatai különösen: 

a) összeállítja a Csoportosulás költségvetését, és végzi annak teljes pénzügyi gazdálkodását;  
b) vezeti a tagi és egyéb nyilvántartásokat; archiválja a Csoportosulás dokumentumait; 
c) előkészíti a Csoportosul testületi szerveinek üléseit; 
d) elkészíti a Közgyűlés által jóváhagyott szakmai és pénzügyi terveket; 
e) nyilvántartja a Csoportosulás szervei által jóváhagyott határozatokat; 
f) kapcsolatot tart a Csoportosulás tagjaival, szerveinek, valamint a hazai és nemzetközi 
partnerszervezetek képviselőivel; 
g) koordinálja a Csoportosulás honlapjának szerkesztését, biztosítva annak hatékony 
működését; 
h) szervezi a Csoportosulást érintő szakmai programok, konferenciák és szakmai 
tanulmányutak feladatait; 
j) koordinálja a Csoportosulást érintő, külső megbízás alapján végzett tevékenységeket; 
k) intézi a tagdíjfizetéssel kapcsolatos ügyeket; 
l) elvégzi az összes, a Közgyűlés által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.  
6.4 A Munkaszervezet éves költségvetéséről a Közgyűlés dönt.  
6.5 Egyéb, külső Munkaszervezet létrehozása, a Csoportosulás feladatellátásának fejlesztése 
és a működés hatékonyságának vizsgálata alapján, bármely tag által kezdeményezhető. 

 
IX. Cikkely 

A CSOPORTOSULÁS TAGJAINAK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA,  
A CSOPORTOSULÁS VAGYONA 
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1. A Csoportosulás vagyona lehet különösen: 
a) a tagok betétei és tagdíjai 
b) készpénz (bankjegy, pénzérme, folyószámlán lévő összeg); 
c) ingó és ingatlan vagyon; 
d) vagyoni értékű jog; 
e) követelés; 
f) értékpapír. 
2. A Csoportosulás induló vagyonát a Csoportosulás tevékenységének megkezdése után, az 
alapító tagok által pénzben befizetett betétek (hozzájárulás) összértéke adja. A betétek nagysága 
a magyar tagok esetében 100 000 (egyszázezer) HUF, a román tagönkormányzatok esetében 
ugyanezen összeg szerinti, a Román Nemzeti Bank (Banca Naţională a României) által 
jegyzett, befizetés napján hatályos deviza középárfolyam szerint számított, lejben (RON) 
kifejezett összeg. A csatlakozó tagok ugyancsak kötelesek a jelen pont szerinti betét 
befizetésére.  
A betét összegének befizetése a Csoportosulás, illetve az új tag jogerős nyilvántartásba 
vételének napjától számított 30 napon belül esedékes. 
3. A Csoportosulás működési költségeihez a Csoportosulás tagjai tárgyév március 31. napjáig 
(az alapítás évében a jogerős nyilvántartásba vételtől számított 30 napon belül), bankszámlára 
utalás, vagy pénztári befizetés útján, tagdíj formájában járulnak hozzá.  
4. A tagdíj összegének megállapítása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Az alapításkor 
jóváhagyott tagdíj mértéke magyar tagönkormányzatok esetében - az adott tagállam 
statisztikai hivatala által, a tárgyévet megelőző év első napján, a tagtelepülésen nyilvántartott 
állandó lakosonként számítva - 50 (ötven) HUF/állandó lakos, a román tagönkormányzatok 
esetében ugyanezen összeg szerinti, a Román Nemzeti Bank (Banca Naţională a României) 
által jegyzett, befizetés napján hatályos deviza középárfolyam szerint számított, lejben (RON) 
kifejezett összeg. Nem önkormányzati tagok tagdíjának mértékét a Közgyűlés állapítja meg. 
5. A Csoportosulás további lehetséges bevételei, különösen: 
a) uniós és tagállami szintű támogatás, pályázat útján elnyert pénzeszközök; 
b) egyéb gazdasági vagy vállalkozási tevékenységből származó, adózás utáni bevételek; 
c) egyéb támogatások, illetve adományok; 
d) rendezvények, kiadványok bevételei; 
e) marketingtevékenységből származó bevételek. 
6. A Csoportosulás tagjai tekintetében alkalmazásra kerülő számviteli és költségvetési 
szabályok, valamint egyéb pénzügyi szabályok vonatkozásában a Rendeletben foglaltak, 
valamint a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény (Taotv.), a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az egyes egyéb szervezetek beszámoló 
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. 
Rendelet rendelkezései így különösen a székhely szerinti tagállam vonatkozó jogszabályainak 
rendelkezései az irányadóak. 
7. A Csoportosulás első üzleti éve a nyilvántartásba vételi évvel kezdődik, és ugyanezen év 
december 31. napjával zárul. A továbbiakban az üzleti év azonos a naptári évvel. 
8. Az adott üzleti év mérlegfordulójától számított 150 napon belül a Csoportosulás 
beszámolóját közzé kell tenni a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos 
Értesítőben. 

 
 

X. Cikkely 
A CSOPORTOSULÁS TAGJAINAK PÉNZÜGYI FELEL ŐSSÉGE 

 
1. A Csoportosulás egész vagyonával felel kötelezettségeiért, tekintet nélkül azok természetére.  
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2. Amennyiben a Csoportosulás vagyona nem elegendő kötelezettségei teljesítésére, a 
Törvény 2. § (3) bekezdése szerint meghatározott magyar önkormányzatok, társulások és 
szervek, valamint a magyar jog szerint létrejött egyéb tagok felelőssége a X. Cikkely 1. pontja 
szerinti saját, befizetett betétjeik (hozzájárulásuk) mértékéig korlátozott. A magyar tagok 
korlátozott felelősségére tekintettel, továbbá figyelemmel a Rendelet 12. cikkében foglaltakra, 
a Csoportosulás román tagjainak felelőssége ugyancsak a saját, befizetett betétjeik 
(hozzájárulásuk) mértékéig terjed. 
3. A tagok korlátolt felelősségére tekintettel, a Csoportosulás elnevezésében feltüntetésre 
kerül a „korlátolt felelősségű” kifejezés.  
4. Az egyes tagokat – a 2. pont szerinti mértékig – tagságuk megszűnése után is felelősség 
terheli azon kötelezettségek tekintetében, amelyek tagságuk idején keletkeztek.  
5. A Csoportosulás felel szervei cselekményeiért harmadik felek irányában akkor is, ha e 
cselekmények nem tartoznak a Csoportosulás feladatai közé. 
6. A Csoportosulás a korlátolt felelősségre tekintettel az Egyezményét, Alapszabályát és 
alapvető pénzügyi kimutatásait legalább olyan mértékben köteles közzé tenni, mint ahogy a 
magyar nemzeti jog szerint az egyéb, korlátolt felelősségű jogalanyok közzéteszik hasonló 
dokumentumaikat. 
 

XI. Cikkely 
AZ EGYEZMÉNY ÉS ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA 

 
1. A Csoportosulás bármely tagja javasolhatja az Egyezmény, illetve az Alapszabály 
módosítását.  
2. A javasolt módosítási szöveget írásban kell benyújtani a Csoportosulás igazgatójának, aki 
azt a Közgyűlés ülése előtt, valamennyi taggal, a módosítás értelmezésére és javaslattétel 
megfogalmazására legfeljebb 60 napot hagyva, írásban közli.  
3. A tagok a javasolt módosításról a 2.3 pontban foglaltak figyelembevételével döntenek.  
4. A módosítást, annak elfogadásától számított 30 napon belül be kell jelenteni a Fővárosi 
Bíróságnak. Az Egyezmény és az Alapszabály lényegi módosításának átvezetésével 
kapcsolatos szabályokra a Rendelet 4. cikkének szabályai az irányadóak.  

 
XII. Cikkely 

A CSOPORTOSULÁS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE  
 

1. A Csoportosulás csak jogutód nélkül szűnhet meg, mely esetben – a székhely tagállam 
nemzeti joga szerinti eseteket kivéve – végelszámolásnak van helye.  
2. A megszűnés (megszüntetés), valamint a végelszámolási eljárás kezdeményezésének 
eseteire a Rendelet, a Törvény és a székhely szerinti tagállam egyéb vonatkozó szabályai az 
irányadóak. 
3. A Csoportosulás a Fővárosi Bíróság nyilvántartásából való jogerős törlésével szűnik meg. 

 
XIII. Cikkely 

AZ EGYEZMÉNY ÉS ALAPSZABÁLY ÉRTELMEZÉSÉNEK, 
VÉGREHAJTÁSÁNAK JOGA 

 
1. Az Egyezmény értelmezése és végrehajtása a Rendelet 2. cikkelyére és a 8. cikkely e) 
pontjára figyelemmel, a székhely szerinti tagállam joga szerint történik. Az Európai Unió által 
nyújtott társfinanszírozott fellépések tekintetében a közösségi alapok ellenőrzésére vonatkozó, 
megfelelő jogszabályokat kell alkalmazni. 
2. Az Egyezmény értelmezése és végrehajtása nem sértheti a tagállamok közrendre, 
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közbiztonságra, közegészségügyre, közerkölcsre vagy közérdekre vonatkozó rendelkezéseit. 
Ennek bekövetkezése esetén az adott tagállam megtilthatja a területén folyó ilyen jellegű 
tevékenységét, illetve előírhatja a nemzeti joga alapján létrehozott tagok kilépését a 
Csoportosulásból.  
3. A Rendelet 13. cikkely második mondatára figyelemmel, fenti tilalmak nem képezhetik az 
önkényes megkülönböztetés eszközét vagy a Csoportosulás tagjai közötti területi 
együttműködés uniós és/vagy vonatkozó nemzeti szabályozás megsértése útján történő nyílt 
vagy rejtett korlátozását, ellehetetlenítését. 

XIV. Cikkely 
ELLENŐRZÉS, FELÜGYELET 

 
1. A felhasznált pénzeszközök Csoportosulás általi kezelésének ellenőrzését a magyar nemzeti 
jog szerint meghatározott hatóságok végzik. 
2. A Rendelet 6. cikkelyének figyelembevételével, a Törvény előírásainak megfelelően, a 
Csoportosulás gazdálkodásának törvényességi ellenőrzésre az Állami Számvevőszék jogosult. 
Szükség esetén, a Közgyűlés döntése alapján, független könyvvizsgáló megbízására is sor 
kerülhet.  
3. A Közösség által biztosított pénzügyi alapok, illetve a központi költségvetési forrásból 
biztosított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzésére a külön jogszabályban erre 
felhatalmazott szervek jogosultak. 
4. A Csoportosulás törvényességi felügyeletét, a vonatkozó szabályok szerint illetékes ügyész 
látja el. 

XV. Cikkely 
KÖLCSÖNÖS ELISMERÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 
1. A Csoportosulás nem székhely tagállamának nemzeti joga szerint létrehozott tagjai 
tudomásul veszik a székhely szerinti tagállam nemzeti jogának, ezen belül különösen a 
számviteli és költségvetési szabályok, (beleértve a pénzügyi szabályokat is) Csoportosulásra 
vonatkozó, e tárgyban hatályos közösségi joggal összhangban lévő alkalmazását. 
2. A Csoportosulás nem székhely tagállamának nemzeti joga szerint létrehozott tagjai 
tudomással bírnak a székhely szerinti tagállam nemzeti joga szerinti ellenőrző hatóságok 
Csoportosulásra vonatkozó hatásköri jogosítványairól, továbbá a többi illetékes tagállam 
részére biztosított, megfelelő információcserére vonatkozó kötelezettségéről.  
3. A Csoportosulás tagjai figyelemmel vannak azon tényre, hogy amennyiben a Csoportosulás 
tevékenysége által érintett területen még nem fogadtak el nemzeti szabályozást felülíró 
közösségi szabályozást, ez esetben az adott tagállamok közötti hatályos, pénzügyi ellenőrzést 
is szolgáló kölcsönös elismerési megállapodások válnak irányadóvá.  
4. A Csoportosulás tagjai arra törekednek, hogy a kölcsönös elismerés a tagállamok egymás 
szabályaiba és felügyeletébe vetett bizalom megerősítése érdekében hatékonyan működjön, 
különösen a határokon átívelő adminisztratív együttműködés elősegítése terén.  

 
XVI. Cikkely 

VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE, JOGORVOSLAT, JOGHATÓSÁG 
 

1. Amennyiben az Alapszabály értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban két vagy 
több tag között vita merül fel, a tagok tárgyalás révén vagy egyéb békés úton keresik a vitás 
kérdés megoldásának lehetőségét. 
2. Amennyiben a Csoportosulás vagy annak szerve által hozott határozat valamely tag jogát 
vagy jogos érdekét sérti, az érintett tag a döntés ellen, a székhely szerinti tagállam Fővárosi 
Bíróságához, annak szabályai szerint nyújthat be jogorvoslati kérelmet. 
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3. A több mint egy tagállamot érintő jogviták esetén a joghatóságról szóló közösségi 
jogszabályok az irányadóak. 
4. A Csoportosulás intézkedései vagy mulasztása miatt sérelmet szenvedett harmadik fél a 
Csoportosulást a székhely szerinti bíróságon perelheti. 
 

XVII. Cikkely 
ELFOGADÁS ÉS ALÁÍRÁS 

 
1. Az Egyezmény és Alapszabály alapításkori szövegezését a tagok döntéshozó szerve 
fogadja el.  
2. Az Egyezményt és az Alapszabályt a tagok erre felhatalmazott képviselője írja alá.  

 
XVIII. Cikkely 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1. Azokban a kérdésekben, amelyeket jelen Alapszabály nem szabályoz, a vonatkozó egyéb 
szabályozások mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. 
2. Jelen, húsz (20) számozott oldalból álló Alapszabály, az alapító tagok száma szerinti, a 
Csoportosulás igényei szerinti példányszámban magyar nyelven, továbbá közhiteles román, 
valamint angol nyelvű fordításban kerül elkészítésre. Az egyes nyelvi változatokról, szükség 
szerinti példányszámban, másolat készíthető. 
3. Az elkészült eredeti nyelvi változatok példányaiból legalább egy-egy példány a 
Csoportosulás székhelyén kerül letétbe, míg egy-egy példány az alapító tagok képviselőjének 
kerül átadásra.  
4. A tagok jelen Alapszabályt elolvasták, annak tartalmát együttesen értelmezték és 
megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, erre szabályszerűen 
felhatalmazott képviselőjük révén aláírták. 

XIX. Cikkely 
HATÁLYBALÉPÉS 

 
1. Az Alapszabály az aláírása napján lép hatályba.  
2. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok mindenkor hatályos 
rendelkezései az irányadóak. 
 
 
 
Nyíradony, 2011. …………. 
 
 
 
………………………………………….  …………………………………………… 
    Derecske Város Önkormányzata            Érmihályfalva Város Önkormányzata 
 
………………………………………….  …………………………………………… 
      Kiskereki Község Önkormányzata             Nyíradony Város Önkormányzata 
           
 
………………………………………….  …………………………………………… 
    Székelyhíd Város Önkormányzata        Újfehértó Város Önkormányzat 
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18. napirendi pont megtárgyalása 
18./ Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
Nagy Sándor 
Tisztelettel várunk mindenkit a csapadékvíz projektzáró rendezvényére, illetve arról 
szeretném Önöket tájékoztatni, hogy megszületett a döntés a napkollektorok támogatást 
illetően. Nagyon rövid időn belül ezeknek a szerelése a cég tájékoztatása alapján elindul az 
adott intézményekben. Az elmúlt napokban felmérettem a GET-Energy-n keresztül az 
intézmények vízfogyasztásához kapcsoló megtakarításhoz szükséges eszközök beépítését. Ez 
összességében nem éri el a 650 ezer forintos bruttó összeget, de ennek még a pontosítására sor 
kerül és bízom benne, hogy szeptember közepétől elindulhat az a víztakarékosság, amely 
ezeknek az eszközöknek a beszerzésével mind az óvodában, mind az általános iskolákban 
megvalósulhat. Ennek a lényege, ha bizonyos eszközöket beépítünk a csaptelepekbe, akkor az 
25-30 %-kal csökkenti a vízfogyasztást. Ez méréseken alapul, a lényege, hogy levegővel 
dúsítja a kifolyó víz mennyiségét, én úgy gondolom, hogy erre ennyi pénzt áldozni kellene, 
ami hosszabb távú megtakarítást eredményez.  
 
Szilágyi Péter 
A Széchenyi úton azok a beton csapadékvíz elvezetők, amiket lefektettek érdemes volna 
megnézetni a kivitelezővel, illetve az önkormányzatnak, hiszen ezek megsüllyedtek és porlik 
szét a beton. Egy éves betonnak nem lenne szabad szétporlani. Azzal valamit kellene kezdeni. 
A másik – egy korábbi testületi ülés- a tavasszal, volt amikor megkérdeztem, hogy azok a 
buszmegállók hová tűntek és polgármester Úr azt mondta, hogy Ő is szeretné tudni, hogy hol 
vannak Mivel Ő sem tudta, én úgy gondoltam, hogy a rendőrséggel kell megkerestetni ezeket 
a buszmegállókat. Meg is találták, örömmel tájékoztatom a Tisztelt képviselőket, nem történt 
az a feltételezett eltulajdonítás, amit én gondoltam. A kezemben van a határozat, hogy hol 
találhatók ezek a buszmegállók. Arra kérem a Tisztelt önkormányzatot, hogy a Széchenyi 
úton a buszmegállókban helyezzék vissza, ha még ideiglenes is. Az ősz beálltával biztosan 
szükség lesz rá a gyerekeknek, illetve az ott várakozóknak.  
 
Történt olyan lakossági megkeresés, hogy a gázszolgáltatók bizonyos esetekben túlbuzgón 
végzik el a munkájukat, úgy ítélik meg a lakosok. Egy részét tudom, hogy jogos, hiszen 
nagyon sok lopás, illetve mérőóra átállítás történt, de olyan lakosokat is, akik tisztességesen 
fizetnek, zaklatnak ilyen módon. Illetve a gázszolgáltatóval kapcsolatosan én úgy tudom, 
hogy 10 ezer lélekszám fölötti településen kötelező ügyfélszolgálati irodát fenntartania a 
gázszolgáltatónak. Jegyző Urat kérem, hogy ezt nézze meg és ha tényleg így van, akkor 
kérjük, hogy a gázszolgáltató Újfehértón tartson ügyfélszolgálati irodát, ha törvényi 
kötelezettsége van.  A másik, hogy a Szent István út, illetve a 4. számú főút 
kereszteződésében miért áll a munka? Mert kb. 2-3 hónapja ott egy kapavágást nem lehet 
látni. Én arra kérem polgármester Urat, hogy egy kicsit csapjon már az asztalra annál, akinek 
dolga ezt befejezni.  
 
Nagy Sándor 
Képviselő Úr! Tessék adni a jogosítványt is hozzá, -már az asztalcsapást illetően.  
 
Szilágyi Péter 
Az utolsó észrevételem, Augusztus 20-ával kapcsolatosan én úgy gondolom, hogy 
Újfehértóhoz az nem volt méltó, hogy augusztus 20.-a Újfehértón meg lett, vagy nem lett 
megrendezve,: Mert tudomásom szerint az önkormányzat nem vett a „kintiben” - nagyon 
helyesen - részt. De nekünk a város központjában meg kellett volna szerény körülmények 
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között is ünnepelnünk államalapító Szent István napját. Azt gondolom, hogyha egy néptől 
elveszik a múltját, akkor annak onnantól kezdve vége van. Egy idézettel szeretném befejezni:  
 
„ Napóleon 1805-ben Bécsbe érkezett meg,  és a tanácsadóját megkérdezte, hogy mit tegyen a 
magyarokkal. A tanácsadójának az volt a válasza, hogy a magyarok becsülik nagyjaikat és 
büszkék a múltjukra. Vedd el a múltjukat és azt teszel velük, amit csak akarsz. „ 
 
Az gondolom, hogy ezen oknál fogva, ezen észrevétel kapcsán is nekünk augusztus 20.-át 
meg kellett volna ünnepelni. Ezzel kapcsolatosan a kérdésem polgármester Úrhoz, ha jól 
emlékszem abban  a kék újságban én azt láttam, hogy polgármester Úr is beszédet mond- ez 
tényleg így volt? Szeretnék augusztus 20-ával kapcsolatban tiszta képet látni, tiszta vizet 
önteni a pohárba.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Mielőtt kezdődött az ülés polgármester Úrnak egy levelet nyújtottam át, azt hittem erről fog  
szót ejteni. Szó volt korábban róla, hogy bármelyik képviselő, bármikor lemondhat a 
tiszteletdíjáról. Azt tartalmazza a levél, hogy én egy évre lemondtam a tiszteletdíjamról a 
város javára.  
 
Nagy Sándor 
Igen, képviselő Asszony az alábbi tartalmú levelet adta át, amelyben az áll, hogy: 
 
„Gyermánné Szabó Katalin képviselő 2011. szeptember -01-től 2012. augusztus 31-éig a 
képviselői tiszteletdíjamról lemondok a város javára.” 
 
Jeleztem képviselő Asszonynak, hogyha ennek jogi formáját leegyeztettük, akkor akartam 
részletesen tájékoztatást adni, hiszen ez elég általános ahhoz, hogy erre érdemben most  
válaszoljak. Ezért is adtam az illetékesek kezében a levelet, ha leegyeztették, akkor nyilván a 
megfelelő választ meg fogjuk adni.  
 
A Szilágyi képviselő Úrnak a hozzám intézett kérdéseire reagálva: A Széchenyi út esetében és 
általában a korábban megvalósult két nagy beruházás kapcsán azt tudom mondani, hogy a 
Szent István útnál a holnapi nap folyamán lesz újabb gyalogos, teljeskörű bejárás. A 
kivitelezőnek kétségei vannak- úgy látom az én matematikai tudásomat illetően- hiszen én 
számoltam ki a problémás szakaszokat. A holnapi nap folyamán, hiszen írásban a Széchenyi 
úttal kapcsolatos problémák is a kivitelező felé le vannak írva. Rajta vagyunk ezen az ügyön, 
többet nem tudok jelen pillanatban tenni rá, be kell tartani a jogi lépéseket. A 
projektmenedzser úgy tájékoztatott, hogy írásban vállalta a kivitelező, hogy a felmerült 
problémákat határidőben ki fogja javítani. Ez már két alkalommal csúszott, a harmadig 
alkalom után más lépéseket fogok tenni.  A buszmegállók esetében a kolléganők tájékoztattak  
arról, hogy visszaszállításra került egy-vagy két darab. Meg fogjuk nézni ennek a 
visszahelyezését. A gázszolgáltatók ellenőrzési gyakorlatával kapcsolatosan, csak annyit 
szeretnék mondani, hogy az én gázórámat is leszerelték és kivitték az udvarra és ott 
nagyítóval vizsgálták és azt követően szerelték vissza, ami egyébként teljesen szabálytalan 
volt, mert a feleségemet nem kérték meg, hogy kísérjék ki a pincéből az udvarra. Akár azt is 
mondhatnám, hogy hozzápiszkáltak. Szeretném hangsúlyozni az én esetemben, hogy nem volt 
probléma és lezárták a jegyzőkönyvet. Sajnos Újfehértó abba a kétes dicsőségbe fog kerülni, 
hogy teljeskorű ellenőrzés lesz- szeretném hangsúlyozni, nagy valószínűséggel a szolgáltató 
részéről teljeskörű ellenőrzés fog megvalósulni- hogy a környék legfertőzöttebb települése 
lesz, ami az igazolt gázlopásokat illeti. Erről tájékoztattak, nyilván amíg ezek le nem zárultak, 
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nincs jogom kétségbe vonni a szolgáltatónak ilyen irányú szóbeli tájékoztatását. Ezt írásban 
még nem tette le. Ezzel együtt azt szeretném mondani, hogy nagyon sok anomália van, ha 
olvasthatták a Kelet-Magyarországban, hogy ügyvédek hívják fel a figyelmet általában a 
szolgáltatók ilyen irányú gyakorlatával kapcsolatban. Azt is tudom, hogy Újfehértón, néhány 
esetben az illetékes lakos eredményesen kifogásolta meg a bíróságon, illetve a 
Fogyasztóvédelmi Hatóságnál a szolgáltató ilyen jellegű eljárását. Le is zárult, több százezer 
forintos szolgáltatói követelést töröltek, de ez a kisebb rész. Nagyobb rész esetében sajnos 
érvényesítik a behajtást. Az ügyfélszolgálattal kapcsolatban én úgy tudom, hogy nincs ilyen- 
mert ez korábban is téma volt, de ezt rövidre fogjuk zárni. De nem csak nálunk nincs, hanem  
Újfehértót a Hajdúböszörményi kirendeltséghez csatolták. Illetve ügyfélszolgálatilag 
Nyíregyházához tartozunk, hálózat-karbantartás, javítást illetően pedig Hajdúböszörményhez 
tartozunk. A Szent István út- 4. számú Fő út kereszteződésével kapcsolatban azt tudom 
mondani, hogy szűk egy hónappal ezelőtt Őrnagy Úr kezdeményezésére felhívtam a 
kivitelezőt a most hétvégi Zsindelyes Fesztiváli rendezvény miatt, hogy mi várható a 
négyesnek ezen a szakaszán, hiszen egy 15-16 ezer embert, illetve 4-5 ezer gépkocsit várnak 
akkornap erre az útszakaszra. Akkor arról tájékoztattak, hogy megtörténik a körforgalom 
teljeskorű kialakítása és lezárása. A mai nap folyamán a Közúti Igazgatóság illetékesével 
beszéltem ebben a kérdésben, amit nyilvánosan elmondhatok az az, hogy finanszírozási 
problémák miatt áll jelen pillanatban a munkálat.  
 
Az augusztus 20-ával kapcsolatosan –én megértem képviselő Úr felvetését, viszont szeretném 
arról tájékoztatni, hogy a plakátra a nevem úgy került fel, hogy nem volt egyeztetve, nem 
vettem részt ezen a rendezvényen. Én azt kértem a rendezőktől, hogy amennyiben 
beszereznek mindenféle engedélyt és legálisan rendezik meg az augusztus 20-ai ünnepet, 
akkor természetesen el fogok menni, fogok mondani beszédet is. Miután 19-én jegyző Úr úgy 
tájékoztatott, hogy nem rendelkeznek semmiféle engedéllyel a rendezvény megtartását 
illetően, ezért nem is vettünk részt és nem is adta a nevét az önkormányzat. Ugyanez volt az 
egyházaknak is a reakciója, Ők is úgy kerültek a plakátra, hogy nem volt egyeztetve velük. 
Tehát ez az a része a történetnek. Ennek van egy hatósági folytatási része, amiről én úgy 
gondolom, hogy jegyző Úr a szükséges lépéseket megtette. Itt elsősorban a bombariadóhoz 
kapcsolódó veszélyeztetésre gondolok.  
 
Azt elfogadom, hogy valamilyen ünnepséget - ezt utólag az egyházak vezetőivel is beszéltük- 
levontam az ezzel kapcsolatos dolgokat, azt viszont látni kell, hogy abban nem voltam partner 
és ez az én személyes döntésem volt, hogy látva az önkormányzat helyzetét és nem tudva azt, 
hogy augusztus 30-át követően tudja-e az önkormányzat finanszírozni a működését, nem 
voltam abban a helyzetben, hogy 1-1,5 millió forintot egy ilyen hagyományos augusztus 20-ai 
rendezvényre fordíthassunk.  
 
Szilágyi Péter 
Köszönöm a türelmet a képviselő-társaim részéről, de tényleg egy  nagyon rövid mondat 
erejéig, hogy én nem arra gondoltam, hogy „körhinta, vattacukor”, hanem egy szerény 
körülmények között, amikor az Országzászlót fölvonjuk, a múzeumban megsütik a kenyeret,  
a történelmi egyház papjai eljönnek a Fő térre, megszentelik ezt a kenyeret.  Valószínűnek 
tartom, hogy azok a lovasok akik korábban részt vettek ezen eljöttek volna és akkor 
felkötöttük volna a szalagot rá, és a hozzákapcsolódó dolgok. Mindenképpen a Fő téren 
kellett volna megtartani, mert ez méltó Újfehértó városához. Ha szerényen is, de meg kellett 
volna csinálni- ezt én hibának érzem. Nyilvánvaló én, mint képviselő egy héttel huszadikát 
megelőzően értesültem róla, hogy városi rendezvény nem lesz. Kicsit én is hibás vagyok, 
hogy nem volt, de álmaiban sem mertem volna gondolni, hogy erről Újfehértó városa nem fog 



 64

megemlékezni. Tehát azzal egyetértek, hogy felelőtlenség lett volna egymillió forintot 
rákölteni, de ez amit itt felvázolt nem került volna annyiba, mert java része a társaságnak 
ingyen megcsinálta volna.  
 
Nagy Sándor 
Még egyszer mondom a magam felelősségét, illetve az egészért „elviszem a balhét”, nincs 
ezzel probléma, csak amit Ön felvázolt nekem az is több mint félmillió forint. Megnéztük, 
megszámoltuk. Ha bejössz, nagyon szívesen le fogom neked vezetni, egy színpad bérlése a 
technikával együtt. A lakosság minimum elvárta volna, ha a kenyérszentelést megcsinálod, 
akkor színpadi körülmények között, hogy lássa és hallja. A kolléganők két hétig próbáltak 
meg összerakni valamiféle programot, még egyszer mondom, hogy az én személyes döntésem 
volt és mérlegelnem kellett azt is, hogy „ha nincs tovább”, akkor milyen visszhangja lett 
volna ennek a dolognak, hogy „hattyúdalként itt eltapsoltunk” itt akármennyi pénzt. 
 
Gyermánné Szabó Katain 
Én nagyon szégyelltem magamat ezen a napon, mint képviselő, hogy nem volt ebben a 
városban rendezvény. Főként akkor, amikor a rádió szólt, vagy a televízióban is a határon túli 
magyarok abban a nagy szegénységben, elnyomásban gyönyörű rendezvényeket tartottak. 
Szlovákiában is, ott ahol nem lehet a magyar nyelvet gyakorolni egy Szentmise volt, más nem 
volt, de volt akkor is ünnep. Tehát én nagyon szégyelltem magamat.  
 
Nagy Sándor 
Ha egyéb nincs a napirendet bezárom.  
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester a 
nyilvános ülést 20 óra 20 perckor bezárta.  
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

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


