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J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én du. 16 óra 10 
perces 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: Béres Józsefné ÁMK intézményvezetője  
  
Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető 
 
Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. 
 
Nagy Sándor 
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 12 fő jelen van, így a képviselő-
testület h a t á r o z a t k é p e s.   
 
 
A meghívóban szereplő napirendi pontot javasolom megtárgyalásra azzal a módosítással, 
hogy a 6. számú napirend ne kerüljön tárgyalásra,- ezt már kértem a bizottságoktól is-, illetve 
a témák fontosságára tekintettel két rendeletmódosítási javaslatot szeretnék javasolni. Az első 
napirendet követően 2. napirendkén tárgyalja meg a Tisztelt képviselő-testület Helyi Építési 
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló önkormányzati rendelet módosítását, valamint 
3. napirendi pontként két – előző testületi ülésünkön elfogadott helyi rendeletünknek a 
módosítását kezdeményezi jegyző Úr, -az üzletek éjszakai nyitva-tartási rendjéről, valamint 
az ifjúságvédelem egyes szabályairól szóló önkormányzati rendeletek módosítását. Ezt 
követően a napirendek sorszámozása nem változna. A javasolt napirendi ponttal kapcsolatban 
van-e más javaslat? Ha nincs, ki az, aki a meghívóban szereplő napirendi pontot elfogadja? 
 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot 12 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: 3-194/2011.   
        (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
 
     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 3-195/2011. 
         (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./ Előterjesztés Újfehértó Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló  
     11/2010. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
     (Írásbeli előterjesztés) 
     Száma: 3-204/2011.   
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
3./ Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 19/2011. (IX. 01.)  
     önkormányzati rendelet és az ifjúságvédelem egyez szabályairól szóló 22/2011. (IX. 01.)  
     önkormányzati rendelet módosításáról 
     (Szóbeli előterjesztés, a rendelet módosítás kiosztással) 
     Száma: 3-206/2011.   
     Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
4./ Előterjesztés az Újfehértó SZOSZOK 2011. évi költségvetése és alapító okirata  
     módosításáról 
     Száma: 3-197/2011.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
5./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére tett  
     ajánlatról  
     Száma: 3-196/2011.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
6./ Előterjesztés LEADER pályázatok benyújtásáról 
     Száma: 3-198/2011.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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7./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi  
     fordulójához való csatlakozásról, a pályázat kiírásáról és a pályázat lebonyolításához  
     szükséges költségvetési fedezet biztosításáról 
     Száma: 3-201/2011.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
8./ Előterjesztés intézmény átszervezésével kapcsolatos törvényességi észrevételről 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Száma: 3-203/2011.   
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
9./ Tájékozató az Újfehértón működő (bejegyzett) civilszervezetek és a helyi önkormányzat  
     viszonyáról  
     Száma: 3-199/2011.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Puskás László alpolgármester 
 
10./ Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk 

 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról 
        Száma: 3-194/2011.   
        (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
 
Nagy Sándor 
Szóbeli kiegészítésként tájékoztatom Önöket arról, hogy szeptember 26-án megtörtént a 
kerékpárút műszaki átadás-átvétele. A kábeltévés kábelek áthelyezésével kapcsolatban van 
némi fennforgás. Alpolgármester Úr, illetve én is szeptember 21-én a rendezési tervvel 
kapcsolatban tartottunk egy egyeztetést. Szeptember 22-én közösen az autómentes nap 
alkalmából az ÁMK által szervezett rendezvényen vettünk részt. Szeptember 23-án rendkívüli 
ülés volt, szeptember 27-én Alpolgármester Úr egy cég képviselőivel az önkormányzati 
épületek elektromos energia felhasználásával kapcsolatos bejáráson vett részt. A tegnapi nap 
folyamán szeptember 28-án a Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási 
Tanácsának ülésén vett részt Alpolgármester Úr, melyen új elnökhelyettes megválasztására 
került sor, illetve tájékoztatók hangzottak el a program jelenlegi helyzetéről, a cég első féléves 
gazdálkodásáról, a tagdíj fizetéséről, illetve a program második ütemének megvalósíthatósági 
tanulmányairól. A napirendhez van-e kérdés?  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A TIGÁZ-zal kapcsolatban megkereste polgármester Úr levélben a mérőórák átvizsgálásával 
kapcsolatosan az illetékeseket. Van-e valamilyen eredmény, mert olyan is előfordul, hogy 
három éve nem laknak a lakásban és 540 ezer forint gázszámlát kiküldenek, van-e előrelépés? 
 
Nagy Sándor 
A levélnek megfelelően mind a TIGÁZ Kereskedelmi Igazgatója, mind a felsorolt 3 szervezet 
megkapta a levelemet írásban, illetve e-mailen, nincs visszajelzés egyik szervezet esetében 
sem jelen pillanatban. Az MR 1 Kossuth Rádió debreceni tudósítójától tudom, hogy a 
TIGÁZ-nál több helyre ki van adva a bejelentés vizsgálata és addig a TIGÁZ nem áll a 
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nyilvánosság elé, amíg a valóságtartalmát le nem ellenőriztetik az általam leírtaknak. Ettől 
sokkal több és sokkal bonyolultabb ügyek vannak. Azt tudom, hogy a holnapi nap folyamán 
Nyíregyházán tüntetést szervezetek a TIGÁZ kirendeltsége elé- nem újfehértóiak 
kezdeményezték- hiszen ez nem csak újfehértói probléma. Várom elsősorban az 
Energiahivatalnak, illetve a Fogyasztóvédelmi Hivatalnak a reagálását, hiszen minden egyes 
állítást, amit leírtam, tanukkal tudom igazolni. De ezen kívül másik száz ügyet is tudok 
mondani. Azzal együtt, hogy most is szeretném hangsúlyozni – hogy akik tényleg lopták a 
gázt, akiket tényleg megfogtak ebben az ügyben és ténylegesen megbüntetnek, azokkal nem 
kívánok foglalkozni. Viszont ez kimeríti a zaklatás fogalmát, amit a cég által megbízott 
emberek a városban folytatnak. Van-e még egyéb? Ha nincs  a napirendi pont vitáját lezárom. 
Ki az aki a kiegészítéssel együtt elfogadja a tájékoztatót?  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
 
     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 3-195/2011. 
         (Írásbeli előterjesztés alapján) 
         Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, 
aki tudomásul veszi a tájékoztatót? 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 12 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 
Szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, 
aki tudomásul veszi a tájékoztatót? 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Előterjesztés Újfehértó Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló  
     11/2010. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
     (Írásbeli előterjesztés) 
     Száma: 3-204/2011.   
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az anyagot kiosztással kapták meg. Egy pontosítást szeretnék az anyaghoz, - az 
előterjesztésben úgy tűnik, mintha az egyesület tulajdonában állna az ingatlan, de nem, az 
ingatlan önkormányzati tulajdonban van, csak használati joga van a sportegyesületnek. Illetve 
a pályázat benyújtását megelőzően a korábbi képviselő-testület biztosított 5 éves használati 
jogot a szóban forgó ingatlanra. Ahogy az előterjesztésben leírtuk ennek a lényege az lenne, 
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hogy miután az egyéb, korábban odatervezett létesítmények nagy valószínűséggel nem 
épülnek meg az adott ingatlanon, ezért igyekeztünk olyan megoldási javaslatot találni, ami 
egyrészt városképi szempontból is elfogadható, másrészt az épületmegvalósításánál sem fog 
többletköltségeket jelenteni. Illetve mindenképpen figyelembe kellett venni azt is, hogy a 
későbbi – jelenleg hatályos szabályozási terv szerinti fejlesztésekre, ha fel kell tárni a 
területet, akkor ez a lehetőség megmaradjon benne. Végül még arról szeretném tájékoztatni 
Önöket, hogy több ettől nagyobb horderejű javaslat is van napirenden. Ezzel kapcsolatban 
már volt Alpolgármester Úrral, Jegyző Úrral, műszakis kollégákkal többkörös egyeztetésünk. 
Jelen pillanatban úgy ítéljük meg, hogy azoknak a változtatásoknak az előkészítésére 
főépítész bevonására lesz szükség. Ezzel kapcsolatosan a közeljövőben fogok tárgyalni, hogy 
mennyiért lehetne egy főépítészt fogadni ezeknek a feladatoknak a levezénylésére. Akkor 
azok a témák is visszakerülnek a testület elé. Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság 3 
egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen 
szavazattal elfogadásra javasolta. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, 
vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a rendeletmódosítást 
elfogadja? 
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta 
meg: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
  

24/2011. (IX. 30.)  
 

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

Újfehértó Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló  11/2010. (VII. 
15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  
6.§. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 
 

1.§.  
 
Az Újfehértó Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló  11/2010. (VII. 
15.) önkormányzati rendelet 17.§.- a  a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „ (4) Az (1) bekezdésben szabályozott EK -1 jelű tervtől eltérően, a 4772/2 hrsz-ú ingatlan 
esetén az előkert mérete minimum 5  m.” 
 
 

2.§. 
 
A rendelet a kihirdetését követő napon  lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
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3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 19/2011. (IX. 01.)  
     önkormányzati rendelet és az ifjúságvédelem egyes szabályairól szóló 22/2011. (IX. 01.)  
     önkormányzati rendelet módosításáról 
     (Szóbeli előterjesztés, a rendelet módosítás kiosztással) 
     Száma: 3-206/2011.   
     Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
Nagy Sándor 
Az anyagot az ülést megelőzően kiosztással kapták meg képviselő-társaim. Jegyző Úrnak 
átadom a szót.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Az Ügyrendi Bizottsági ülésen tájékoztattam a bizottság jelen lévő tagjait, hogy az október 1-
jén hatályba lépő rendelettel kapcsolatban több olyan megkeresés érkezett hozzám, amelyek 
bizonyos pontosításokat, vagy egyértelmű módosításokat szeretett volna elérni. Azt 
gondoltam, hogy a bizottság döntse el, hogy ezek a kérelmek mennyire jelenthetnek alkalmat 
arra, hogy módosítást tegyünk erre a rendeletre. A bizottság egyértelműen azt javasolta, hogy 
a felmerült kérdéseket mindenképpen pontosítsuk és legyünk a lakosság szolgálatára. Ennek 
megfelelően készült el ez a rendelet tervezet, amit kiosztottunk, amely mellé becsatoltuk 
másolatban az elfogadott korábbi két rendeletet. Így az első §-ban arra teszek javaslatot, hogy 
a kisboltosok részére, akik kifogásolták a 6 órai nyitva tartás lehetőségét, kérik, hogy 5 órától 
lehessenek nyitva, mert ez nekik komoly bevételkiesést jelent, ugyanis, ha később a 
multicégek, vagy nagyobb boltok kinyitnak, akkor már náluk a vevők nem vásárolnak. A 
bizottság álláspontja az volt, hogy tegyük lehetővé az 5 órai nyitva tartást azoknál a 
kisboltoknál, ahol italkimérést nem végeznek. A 2. §-ban pedig olyan megkeresés érkezett- 
mivel a rendeletünk elsősorban a lakosság nyugalmának a biztosítását szolgálta, ezért a város 
külterületén lévő vendéglátó egységek környékén nincsenek szomszédok, illetve nincsen 
zavaró hatás, ezért Ők azt kérték, hogy mivel ők az átmenő forgalomból élnek, ezért rá ne 
lehessen korlátozás ez a rendelet. Ezért így azt gondolom, hogy a Kisereszvény tanyától, 
illetve a benzinkút környéke, amelyik külterületnek minősül ilyen szempontból korlátozás 
alóli kivételre alkalmas lehet, amelyet a 2. §-ban fogalmaztunk meg. A 3. § már az 
ifjúságvédelem egyes szabályairól szóló rendeletet pontosítja, ez az a rendelet, amelyben a 18 
év alattiaknak a vendéglátóegységekben történő tartózkodása van egyértelműen megállapítva, 
azonban itt módosításra szorul a 2. § (1) bekezdése, -ahol meg kell különböztetni 18 év 
alattiakat- jött olyan megkeresés, hogy akkor most napközben is, illetve minden kisboltban, 
kocsmákban meg kell Őket különböztetni. Elmondtam, hogy a rendelet szövegét ha 
összeolvassák, akkor kijön abból, hogy nem. De Ők kérték, hogy Ők akkor nyugszanak meg, 
ha ez meghatározva, szövegszerűen be lesz írva a rendeletünkben. Erre tettem pontosításként 
javaslatot, ahol kimondásra kerül, hogy a zenés szolgáltatást nyújtó vendéglátó tevékenységet 
végző vendéglátó üzleteken, rendezvényeken 20 órát követően kell a 18 életévet be nem 
töltött személyek megkülönböztetése érdekében valami jól látható külön jelzést biztosítani. Ez 
a három pontosítás, ami alkalmas arra, hogy a képviselő-testület elfogadhassa úgy, hogy ne 
gyengíthesse a rendeletben leírtakat, amiket az elmúlt testületi ülésen indokoltam.  
 
Nagy Sándor 
Az Ügyrendi Bizottság az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló rendelet módosítást 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta, a Pénzügyi Bizottság szintén megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
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Suhaj István 
Hozzám olyan megkeresés is érkezett, hogy a kiszállítással foglalkozó vendéglátó egységek 
nyitva tartása szintén lesz-e korlátozva, mert ez sem egyértelmű, mert Ő is úgy kapja az 
engedélyét, mint vendéglátó egység?  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Megbeszéltük személyesen, hogy rájuk nem vonatkozik, mert Ők a helyszínen állítják ki a 
nyugtát, vagy számlát és ott helyszínen történik a tevékenység. Ők amúgy is egy zárt üzlet 
mögött dolgoznak, csak megrendelésre mennek ki a helyszínre. Ugyanúgy a házhozszállítás 
pld, a tej, a gázpalack, a jégkrémes rájuk ez nem vonatkozik.  
 
Suhaj István 
Az, hogy pld. nyáron is ez a nyitva tartás legyen érvényben viszont nem tudom, hogy érdemes 
lenne-e azt átgondolni, mert nyáron más legyen a szabályozás. Mert nyáron este 10 órakor 
még világos van. Hozzám több megkeresés is érkezett, korosztályomból, hogy este 10 óra 
után lehessen valahová beülni, vagy elmenni nyáron.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Én azt gondolom, hogy minden rendelet annyit ér, amennyit be tudunk belőle tartani. 
Szerintem pár hónap múlva, amikor esetleg alkalom lesz rá, akkor tudom tájékoztatni a 
testületet arról, hogy mit tudtunk ezzel a rendelettel kezdeni, vagy nem kezdeni. Illetve tudok-
e javaslatot arra tenni, hogy bizonyos nyári időszámításra tekintettel milyen rendelkezést 
módosítsunk benne. 
 
Nagy Sándor 
Az ott lakók viszont nyáron is szeretnének pihenni, nem csak télen, akiket érint az ezen 
üzleteknek a nem túl csendes működése.  
 
Szilágyi Péter 
Köszöntök mindenkit, akik megjelentek a testületi ülésen! 
Én azt gondolom, hogy a későbbiekben megint hozzá kell nyúlni ehhez az önkormányzati 
rendelethez, hiszen a kereskedelmi egységeknek a tevékenységét, 22 és 05 óra közé 
korlátozzuk, hogy akkor nem lehetnek nyitva. Egyébként üdvözlöm, és örülök neki, hogy 
Jegyző Úr meghallgatta azokat, akik ez ügyben megkeresték Őt és hajlandó volt egy újabb 
előterjesztést elénk tárni. De azt gondolom, hogy ha a későbbiekben jönni fog egy non-stop 
nyitva tartó élelmiszer üzlet, aki ilyen működési engedélyt akar kérni, akkor megint hozzá kell 
nyúlni. Nem tudom, hogy van-e értelme az élelmiszerboltoknak a nyitva tartását bekorlátozni?  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs  
Az a baj, hogy ezek az élelmiszer boltok nem „pusztán élelmiszer boltok”-ként működnek. 
Ellenőrzés során ezeket nagyon nehezen tudjuk bizonyítani, mert mire mi odamegyünk ezek a 
dolgok valahogy eltüntetésre kerülnek, de  a szomszédok panaszkodnak, hogy a boltok nyitva 
vannak akár 10 óráig is,  több kerékpár van odatámasztva, ott ülnek és ott isznak, 
fogyasztanak  
 
Nagy Sándor 
Van-e még egyéb?  
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Leveleki József 
Egy olyan területtel foglalkozunk, amik érdeksérelmet hoznak felszínre. Az egyik félnek 
teljesen más az érdeke- akár üzleti érdeke, mint a másik félnek. Nyilván nem hagyható 
figyelmen kívül a lakosságnak a nyugalomhoz, meg a pihenéshez való joga sem. Ezért én azt 
javasolom,- amit én támogatni tudok- és a bizottsági ülésen is elmondtam a véleményemet, 
hogy egyet is értek- ezeket nézzük meg, hogy hogyan működnek a nagy magyar valóságban 
és éjszakában. Amennyiben nem tudtunk közelebb lépni az alapszándékhoz, akkor kerüljön 
újra elő, és akkor el tudja dönteni a képviselő-testület, hogy radikálisabb megoldást próbál, 
vagy oka fogyottá teszi az egészet, és visszatér minden a régi kerékvágásba. Ezzel a 
megközelítéssel javasolom, hogy a képviselő-testület támogassa.  
 
Suhaj István 
Egyértelmű, hogy vannak olyan helyek, ahol zavarnak azok a tevékenységek szomszédokat, 
vagy zavarja az, hogy hajnalban hazafelé mennek a szórakozásból a fiatalok. De nem tudom, 
hogy jó-e az, hogy hajnali 3 órakor, vagy reggel 5 órakor mennek éppen haza, holott 
ugyanúgy zavarják 3 órakor, és 5 órakor is a lakókat- ha zavarják. Vagy ugyanúgy rongálnak. 
Csak 3 órakor még lehet, hogy italos állapotban gondolnak egyet és még bemennek 
Nyíregyházára szórakozni. Ezzel nem-e azt fogjuk elérni? Szerintem teljesen mindegy, hogy 
egy szórakozóhely – ha már engedjük a hétvégén, hogy 3-ig, vagy 5-ig van nyitva. Ez az 
egyik. A másik, üdvözlöm azt, hogy megvizsgálja majd Jegyző Úr annak a lehetőségét, hogy 
a nyári nyitva tartással esetleg tovább lehessenek nyitva a vendéglátó egységek. Ellenőrizni 
kell rendőrségi fellépéssel is olyan helyeken, ahol azt a zavaró tevékenységet folytatják, hogy 
a szomszédok nyugalmát és a nyugalomhoz való jogát sérthetik.  
 
Nagy Sándor 
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a rendelet módosítást elfogadásra 
javasolja? 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat  nélkül, 1 tartózkodással elfogadta és 
az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
  

25/2011. (IX. 30.)  
 

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 szóló 19/2011. (IX.01.) önkormányzati 
rendelet és az ifjúságvédelem egyes szabályairól szóló 22/2011. (IX.01.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a kereskedelemről szóló 2005. évi 
CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében és 12. § (5) bekezdésében, a 3.§. tekintetében a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1) 
bekezdésében és 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
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1. §. 
 

Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 19/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelet  (a 
továbbiakban: rendelet) 1. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) Azon kereskedelmi tevékenységet végző üzletek és rendezvények, melyek ital kimérést 
nem végeznek 2200 óra és 0500 óra között kötelesek zárva tartani.” 
 

2. § 
 

A rendelet 1. §. (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 
„( A (2) bekezdésben megfogalmazott korlátozás nem vonatkozik:) 
e) a város külterületén lévő vendéglátó tevékenységet végző üzletekre.” 
 

3. § 
 

Az ifjúságvédelem egyes szabályairól szóló 22/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelet 2. §. 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(1) Zenés szolgáltatást nyújtó vendéglátó tevékenységet végző üzletekben, rendezvényeken 
20.00 órát követően a 18. életévet be nem töltött személyek megkülönböztetése érdekében 
részükre jól látható külön jelzést kell biztosítani az üzemeltetőnek.” 
 

4. § 
 

Ez a rendelet 2011. október 01. napján lép hatályba és 2011. október 2. napján hatályát veszti. 
 
4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Előterjesztés az Újfehértó SZOSZOK 2011. évi költségvetése és alapító okirata  
     módosításáról 
     Száma: 3-197/2011.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Tamás Lászlóné bejelenti az érintettségét. 
 
Nagy Sándor 
Az Ügyrendi Bizottság mindkét mellékletet 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra 
javasolja. A Pénzügyi Bizottság az 1. számú mellékletet 3 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodással elfogadásra javasolta, a 2. számú mellékletet 3 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal, elfogadásra javasolta. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, vélemény?  
 
Szilágyi Péter 
Az előterjesztésben az 1,5 millió forintos összegű kerékpár vásárlás tulajdonképpen mit takar? 
Úgy gondolom, hogy általános minőségű és műszaki tartalmú kerékpárokat nagyon olcsón 
lehet beszerezni. Itt ezek szerint a dolgozók mind vadonatúj kerékpárral kell, hogy járjanak, 
ha 1,5 millió forintért kerékpárt vásároltak.  
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Tamás Lászlóné 
Egy gondozónőnek általában 8-9 gondozottat kell az otthonában felkeresni naponta. Ezért a 
legolcsóbb kerékpárral ezt nem tehetjük. Általában – már most 80 %-ban mindenkinek 
elektromos kerékpárja van, annak pedig az ára 146 ezer forint. Mivel most 10 ember 
felvételéről van szó, itt a 10 X 146 ezer forintot kalkuláltuk be.   
 
Szilágyi Péter 
Ha jól értem, akkor ez 1.460 ezer forint? Nem pedig, 1,5 millió forint. 
 
Tamásné 
Természetesen ezek naponta változnak, nem tudok erre pontos összeget mondani, mert az is 
lehet, hogy 130 ezer lesz, az is lehet, hogy 150 ezer lesz. Mindig az aktuális vásárlásnál derül 
ki.  
 
Leveleki József 
Szűkebb pátriámról a Böszörményi útról beszélek, a Toldi út környékéről. Nem irigylem 
ezektől az emberektől az effajta segítséget, amit ez a rendszer nyújt nekik, de komoly fejtörést 
okoznak nekik, hogy milyen munkát adjanak ezeknek a segítőknek. Olyan szinten komoly 
fejtörést, hogy ott már össznépi többfordulós megbeszéléseket tartanak a hölgyek, miközben 
életerős fiúgyermekük kellő módon „jól érezve magát” támasztja a kerítést és a 
legelképesztőbb dolgokat kell ezeknek a hölgyeknek ott elvégezni. Előtető-festés, 
rozsdátlanítás, festékért menés stb. ilyeneket csinálnak- elképesztő. Nem tudom, hogy 
feladata-e bárkinek vizsgálni azt, hogy mennyire rászorult a szolgáltatást igénybe vevő, de 
hogy egy picit kezd átbillenni egy, a céltól eltérő irányba. Nem tudom, hogy meddig 
terjeszthető ez a dolog és kötelesek-e ezek a segítők ezt megcsinálni, adott esetben olyannak 
is gyakorlatilag- ha „egy félórát megmozdulnának naponta” lazán meg tudnák csinálni. 
  
Tamás Lászlóné 
Természetesen igaza van Képviselő Úrnak, de itt két dolgot kell figyelembe venni, hogy  
próbáljuk a törvény adta lehetőséget kihasználni, hogy minél több alkalmazottat 
foglalkoztassunk, mert ebben a nagy munkanélküliségben, most is 10 álláshelyre –az 
ötszöröse jelentkezik. A másik oldala, - mindig azt szoktam mondani, hogy egy idősnek a 
lakásán azt kel elvégezni, amit egy jó háziasszony a saját lakásában is elvégez. Végül is nem 
tudjuk szabályozni, hogy mi a gondozónő feladata. Amit az idős ember lakókörnyezetében el 
kell végezni, beleértve a lakás tisztántartását, a személyi higiéniáját, mosást, főzést, 
bevásárlást. Minden lakásnál másképp van segítségre szükség.  
 
Nagy Sándor 
Arra szeretném felhívni a képviselő-társaim és az intézményvezető figyelmét is, hogy elég 
nagy feltűnést keltett az előterjesztés a város bizonyos köreiben. Több telefonos megkeresés is 
érkezett hozzám, hogy árgus szemekkel fogják figyelni, hogy az intézmény a célnak 
megfelelően és az arra jogosultak körében fogja elvégezni ezt  a fajta tevékenységét. Külön is  
kérem intézményvezető Asszonyt, hogy nagyon tessenek odafigyelni a gondozotti kör 
kiválasztására. Azzal együtt, hogy én azzal értek egyet, hogy addig, amíg egy ilyen ember is 
van, addig segíteni kell. Egyetértek képviselő Úrral abban, hogy sajnos viszont a gondozónő 
nem tud mit csinálni az alkoholista otthon lévő fiúval, mert arra is neki kell, hogy kimossa a 
ruhát. De választhatunk, hogy vagy kimossa az övét is, vagy a tetű meg fogja enni és akkor az 
anyját, vagy apját hiába fogjuk rendbe tartani, ha a család másik része meg így néz ki.  
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Tamás Lászlóné 
A szakfeladatokat olyan nagyfokú ellenőrzés kíséri, hogy pld. a közösségi ellátásunkat három 
napig ellenőrizte a MÁK, hétfőtől – a tegnapi napig. Az én fizetésem ugyanannyi, ha két házi 
gondozó lenne, vagy most lesz húsz.  Ezért én ezzel plusz feladatot vállalok, próbálok a 
tudásom legjavaként dolgozni.  
 
Nagy Sándor 
Nincs vita közöttünk, csak én arra hívtam fel a figyelmet, hogy a létszámbővítés kapcsán 
megfeleljen a legkényesebb ízléseknek, akiket bevonunk ebbe a körbe. Két határozathozatal 
következik. Ki az, aki az 1. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
166/2011.(IX. 29.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
Az Újfehértó SZOSZOK alapító okiratának módosításáról 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
egyetért a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
fenntartásában működő  Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ alapító okirata – 2011. október 15. napi hatállyal 
történő - alábbi módosításával:  
 
1./ Az alapító okirat 2./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
2./ Az intézmény székhelye, telephelyei: 

2.1/ Az intézmény székhelye: 4244. Újfehértó, Kodály Zoltán u. 39. (ellátott szociális 
feladat: étkeztetés, időskorúak gondozóháza- férőhely száma: 17 fő, tanyagondnoki 
szolgáltatás) 
 
2.2./ Az intézmény telephelyei:  

a./  4244. Újfehértó, Mártírok u. 6. (ellátott szociális feladat: szenvedélybetegek 
nappali ellátása-férőhely száma: 40 fő, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 
kihelyezhető készülékek száma: 47, házi segítségnyújtás: ellátható személyek száma: 
171 fő)   

b./ 4244 Újfehértó, Eötvös József u. 26. (ellátott szociális ellátás: idősek nappali 
ellátása- férőhely száma: 60 fő, pszichiátriai betegek nappali ellátása: férőhely száma 
25 fő, pszichiátriai betegek közösségi alapellátása.) 

 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 



 12

 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a 2. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
167/2011.(IX. 29.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
az Újfehértó SZOSZOK 2011. évi költségvetésének  módosításáról 

 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 

1. az Újfehértó SZOSZOK 2011. évi módosított költségvetését az 1. számú mellékletben 
meghatározott tartalommal, 148.708 eFt bevételi és kiadási főösszeggel    

     j ó v á h a g y j a.  
 
2. 2011. október 15-től az Újfehértó SZOSZOK engedélyezett létszámát 41 főben hagyja 

jóvá. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 

1. számú melléklet a 167./2011. (IX. 29.) számú határozathoz 

Cím neve, száma Újfehértó Szociális Szolgáltató Központ önállóan gazdálkodó intézmény  
Alcím neve, száma   
      Intézmény összesen 

Előirányzat-csoport 
Kiemelt 

előirányzat 
2011. évi 
tervadat 

2011. évi  
05.hó 

módosított 
2011. évi 
módosítás 

száma 
Előirányzat-csoport, kiemelt 

előirányzat megnevezése       

1 2 3 4  5 6 

    Bevételek       

1   Intézményi működési bevételek 49 608 49 608 48 547 

  1 
Hatósági jögkörhöz köthető 

működési bevétel      

  2 Egyéb saját bevétel 39 691 39 691 38 630 

  3 
Általános forgalmi adó-bevételek, 

visszatérülések 9 917 9 917 9 917 

  4 Hozam- és kamatbevételek      

  5 
Működési célú pénzeszközátv. 

államh. kívülről      

3   
Felhalmozási és tőkejellegű 

bevételek      

5   Támogatásértékű bevételek 11 250 11 250 11 250 

  1 
Működési célú támogatásértékű 

bevétel 11 250 11 250 11 250 

  2 Felhalmozási célú támogatásértékű      
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bevétel 

7   Pénzforgalom nélküli bevételek 6 000 8 447 8 447 

  1 
Előző évi pénzmaradvány 

igénybevétele 6 000 8 447 8 447 

  2 
Előző évi vállalkozási eredmény 

igénybevétele      

8   Intézményfinanszírozás 83 434 74 184 80 464 

    BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 150 292 143 489 148 708 

    Kiadások      

9   Működési kiadások 148 192 141 389 145 108 

  1 Személyi  juttatások 49 801 49 801 52 729 

  2 Munkaadókat terhelő járulékok 14 766 14 766 15 557 

  3 Dologi  kiadások 81 814 75 011 75 011 

  4 Egyéb folyó kiadások 1 811 1 811 1 811 

  5 Pénzmaradvány átadás      

  6 Támogatásértékű működési kiadás      

  7 
Működési célú pénzeszközát. 

államháztart. kívülre      

  8 
Garancia és keztességvállalásból 

származó kifizetés      

  9 
Társadalom- és szociálpolitikai 

juttatások      

  10 Ellátottak pénzbeli juttatása      

  11 Átfutó függő, kiegyenlítő kiadások      

  12 Kamatkiadások      

10   Felhalmozási célú kiadások 2 100 2 100 3 600 

  1 Felújítás 1 500 1 500 1 500 

  2 Intézményi beruházási kiadások 600 600 2 100 

  3 Egyéb fejlesztési célú kiadások      

    KIADÁSOK ÖSSZESEN:  150 292 143 489 148 708 

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)   31 31 41 

 
5. napirendi pont megtárgyalása 
5./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére tett  
     ajánlatról  
     Száma: 3-196/2011.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A Pénzügyi Bizottság mindkét határozati javaslatot 4 egyhangú igen szavazattal elfogadásra 
javasolja.  
 
Köszöntöm Szabó Lajos Urat, a kérelem benyújtóját! 
 
Tisztelt Képviselő-társaim! 
Előjáróban tájékoztatom Önöket arról, hogy nem ismeretlen ez az ügy, a nagy problémám -  
az aljegyző hölggyel, illetve az illetékes kollégákkal együtt az, hogy minden kétséget kizáróan 
nem állapítható meg. Ugyan nem tudjuk dokumentummal bizonyítani, de vannak olyan 
források, amelyek arról szólnak, hogy erre a területre a Nagyközségi Közös Tanács 20 éves 
bérleti szerződést kötött. Miután nem zárható ki teljes bizonyossággal, ezért javasoltam ebben 
az esetben, hogy ne értékesítsük az ingatlant, hiszen sajnos az előző testület több esetben 
hozott olyan döntést, amellyel sajnos most a bíróságra fogunk kerülni, hiszen olyan zártkerti 
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ingatlanrészeket jelölt ki és ténylegesen adott el, amelynek a tartós bérlői – jelen pillanatban- 
nem is egy, 5-6 esetről is tudok- akik az eredeti okiratokat bizonyítják, hogy azokat a 
területeket Ők 2020-ig tartós bérletre kapták. Tudom, hogy Szabó Úrnak és az ügyvédjének az 
az álláspontja, hogy akkor perre viszik a dolgot. Én úgy gondolom, ha a bíróság kimondja, 
hogy az önkormányzatnak el kell adni, akkor el kell. De addig nem tudom támogatni, amíg 
minden kétséget kizárólag meg nem tudjuk állapítani, hogy erre az ingatlanra senki nem 
rendelkezik tartós bérleti szerződéssel.  
 
Szilágyi Péter 
Mióta műveli meg ezt a földet? 
 
Suhaj István elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 11 főre változott.  
 
Leveleki József 
Sok mindent nem értek ebből az előterjesztésből. Ez a tartós bérlő hol van, miért nem 
jelentkezik? Nem történt birtokba adás, birtokba vétel, hogy működik ez a dolog? Lajos 
hogyan tudta ezt használni? Számtalan kérdés fogalmazódik meg bennem. Leginkább az, 
hogy vajon mennyi ilyen területe van az önkormányzatnak, amivel kapcsolatban ilyen 
„vakon” vagyunk? És ezt nem fogjuk tudni megoldani?  
 
Nagy Sándor 
Több száz ilyen zártkerti rész van. 2020-ig nagyon nehezen, hiszen a 90-es évek elején kijött 
egy Kormányrendelet, amely arról rendelkezett, hogy ezeket a korábban állami, majd 
önkormányzati tulajdonban lévő tartós bérleteket, zárt kerteket, az ügyfél kérelmére át kell, 
hogy tulajdonba adják mindenféle ellenszolgáltatás nélkül önkormányzatok. Ez az egész zárt 
kertes téma nem lett egészen végig véve. Még egyszer mondom, hogy a korábbi testületi ülés 
5 olyan ingatlant eladott, amelynek most itt vannak a bérlői és lobogtatják a megkötött bérleti 
szerződést. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzat akkor jár el helyesen, ha a polgári 
perben a bíróság azt fogja mondani, hogy  Ő elbirtokolta ezt az ingatlant, akkor ezt senki nem 
fogja vitatni, és akkor nem jöhetnek, hogy az önkormányzat térítse meg a kárát. Mert mos 
erről van szó, hogy 5 ingatlan esetében valakinek vissza kellene állítani az eredeti állapotot, 
hiszen azok a személyek, akik tartós használatba kapták, azok 2020-ig kérhetik ennek a 
rendezését.  
 
Leveleki József 
Ez díjmentes volt ez a tartós bérlet? 
 
Nagy Sándor 
A tartós bérletbe adásért párszáz forintot kellett fizetni, ezek olyan 800-1000.-Ft, 1.500 
forintot fizettek annak idején a Nagyközségei Tanácsnak. Erről még annak idején stencilezett 
formanyomtatványok kerültek kiállításra és azokban az esetekben, akinek meg van ez az 
eredeti anyaga, mellette a sárga csekk, akkor egy ügyvédi közreműködést kell kérni, - és ha ez 
beazonosítható a kollégáim által- akkor az ügyvéd úr kérelmére, testületi határozat nélkül 
minden esetbe aláírom a tulajdonba adási okiratot, hiszen erre jogszabály kötelez, mint a 
terület tulajdonosát.  
 
Leveleki József   
Akkor is azt gondolom, hogy költség nélkül nem fogjuk megúszni, pervesztés nélkül sem. 
Csak akkor nyilván van egy bírósági döntés. Én értem ezt az álláspontot, de hogy ez nincs 
dokumentálva? Azt nem. 
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Nagy Sándor 
Hiányos a dokumentációja. 89-ben amikor átvettem a Nagyközségi Közös Tanács 
dokumentációját, már akkor nem állt rendelkezésre. Nem lettek rendszerezve, lefűzve 
ezeknek a másolati példányai, illetve nem lettek bevezetve. Ennek a pikantériája még az, hogy 
itt az eredeti bérlő már meghalt, és emiatt nem lehet továbblépni benne.  
 
Szabó Lajos 
Annyit szeretnék mondani, hogy 93-96-tól használom, két tulajdonosa volt, az egyik 
tulajdonos él, annak idején birtoklevéllel igazolták. 45-50 évre visszaemlékszem arra, hogy a 
Dénes és a Zsíros család használta ezt a földterületet, ami saját nagyapai tulajdon volt, ez 
biztos, hogy zárt kertként soha nem volt művelve. Ez 100 %, 40 évre visszamenőleg biztos 
vagyok benne, hogy zártkertként 90 körül alakult. Ebben biztos vagyok, mert három hrsz-on 
lettek a zártkertek és ennek a területnek a végében lettek a zárt kertek kiosztva.  
 
Nagy Sándor 
A kollegák megkeresték az elhalt tulajdonosnak az örököseit, akik nem nyilatkoztak „sem 
hideget- sem meleget” ettől kezdve végképp nem tudom javasolni a testületnek, hogy hozzon 
pozitív döntést, mert abban a pillanatban, ahogy meg fogják tudni az örökösök, hogy ezért 
pénzt kapott az önkormányzat, elkezdik majd rajtunk keresni. Egyszerű a történet, egy 
elbirtoklási pert kell indítani és ha megállapítják, hogy jogos az elbirtoklás, akkor senki azt 
követően nem tud ezzel kapcsolatosan lépni. Ha minden kétséget kizárólag be tudjuk 
azonosítani és nem áll fenn annak a veszélye, hogy ebből peres ügy legyen, akkor adjuk el. 
Csak ettől sokkal nagyobb problémák keletkezhetnek belőle. Ha egyéb nincs a napirendi pont 
vitáját lezárom. A hivatal szakmai vezetésének is ez az álláspontja, hogy ebben az esetben is 
ez a jobban kezelhető döntés. Két határozat-tervezetről döntünk. Ki az, aki az előterjesztéshez 
kapcsolódó 1. számú határozati javaslatot elfogadja:  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
168/2011.(IX. 29.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
a Képviselő-testület 118/2009.(IV.23.) számú határozatának visszavonásáról 

 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 

a 057/2. hrsz-ú szántó, szőlő művelési ágú, 6358 m2 területű önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről szóló 118/2009.(IV.23.) számú határozatát 
visszavonja.   

 
 

Határidő: folyamatos 
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Felelős: polgármester 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a 2. számú határozati javaslatot elfogadja, amely a vételi ajánlat elutasításáról szól?  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással a nem fogadta 
el.  
 
Suhaj István visszaérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 12 főre változott.   
 
6. napirendi pont megtárgyalása 
6./ Előterjesztés LEADER pályázatok benyújtásáról 
     Száma: 3-198/2011.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor: 
A Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Budainé Veres Ágnes 
Üdvözlöm a képviselő-testületet! 
Ez a kalászos napok milyen rendezvény lenne, nem lenne-e célszerű a Fürös Fesztivált 
folytatni, ami inkább kötődik Újfehértóhoz? Azért kalászos termelő nincsen olyan rengeteg 
Újfehértón, a meggyfesztivál meg jobban kötődött.  
 
Nagy Sándor 
A pályázati kiírás szerint, vagy már legalább három alkalommal megrendezett rendezvényre 
lehet pályázni, vagy új típusú rendezvényre lehet. A Fürtös Fesztivál csak kétszer lett 
megrendezve. Emiatt abban a kategóriában nem tudunk pályázni. Egyértelmű a kiírás ebből a 
szempontból.  
 
Szilágyi Péter 
Ha tudható, hogy ez mikorra van tervezve, akkor ha jól értelmezem ez egy hetes rendezvény? 
Melyik héten? Valószínűleg nem téli hónapra, konkrétan szeretném tudni.  
 
Nagy Sándor 
Ez most egy téma beadási javaslat, ha egy héttel később, vagy korábban tartjuk meg, ez nem 
jelent problémát. Most nem a konkrét pályázat benyújtásáról döntünk, csak  téma javaslatról 
döntünk. 
 
Pappné Gönczki Szilvia  
A projekt ötlet beadásra került, még nem bírálták el, viszont a pályázat szeptember 30-ától 
nyílik, s a pályázat beadásához szükség van a testület támogató határozatára. Ezt június 
végére, vagy júliusra terveztük.  
 
Nagy Sándor 
Valahol a Gépész-kovács találkozó körüli időre. Nem lenyúlva képviselő Úrnak az egyedi 
javaslatát, ha attól fél. 
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Pappné Gönczki Szilvia  
Olyan tervük volt, hogy olyan június vége, a múzeumok éjszakája után, és talán július végéig 
tartanak. Ez nem egy konkrét hét, szerintem egy hónapot fogunk rá adni.  
 
Szilágyi Péter 
Természetesen polgármester Úr ezt vissza kell, hogy utasítsam, hiszen ezt a rendezvényt – 
amit az előbb mondtál- nem azért kezdtem el csinálni az Újfehértói Ipartestülettel, hogy 
valamilyen szakmai féltékenység később ennek féket vessen. Szeretettel várjuk továbbra is 
Újfehértó lakosságát, illetve a szűkebb környezet lakosságát, mint kiállítót is, és mint 
vendéget is. Nem erről van szó. 
 
Nagy Sándor 
Képviselő Úr valószínűleg fáradt, hiszen nem értette a viccet.  
 
Szilágyi Péter 
Én annyit szeretnék kérni, mivel nevezhető akkor a gépész-kovács találkozó tradicionális 
rendezvénynek, hiszen három már elmúlt. Ennyit szeretnék kérni, természetesen nem 
meghatározva bárkinek is, hogy mikor szeretne rendezvényt tartani. De azt az egy hétvégét 
tartsuk tiszteletben és az hadd menjen úgy, ahogy eddig lement tisztán magánemberek 
szervezésében. Hiszen azt tisztán lehet látni- és most egy kicsit magam ellen is fogok 
beszélni- amiben olyan szinten belenyúl a képviselő-testület, mondjuk így, akkor azok a 
rendezvények egy –két éven belül elsüllyednek. Hiszen ott azért más szándékok is 
motiválnak, hiszen amikor újabb-újabb színű képviselő-testület, vagy polgármester jön, akkor 
ezek a rendezvényeken próbálnak változtatni. Csupán csak ezért kérem az előterjesztőtől, 
hogy lehetőleg ne arra a hétre tegyük, hogy szeretném azt, hogy az a rendezvény nagyon sok 
éven keresztül menne itt Újfehértón.  
 
Nagy Sándor 
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot támogatja?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

169/2011.(IX. 29.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

LEADER pályázatok benyújtásáról 
 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a helyi vidékfejlesztési stratégiák 
LEADER fejezetének végrehatásához című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be. 
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2./ az alább felsorolt célterületek keretében megvalósítani kívánt rendezvények 
célkitűzéseivel egyetért, a rendezvény megvalósítását támogatja: 
 

Célterület megnevezése Megvalósítandó rendezvény 

Kisértékű rendezvények megvalósítása Múzeumok Éjszakája 

A helyi tradicionális rendezvények 
folytatásának, illetve hagyományteremtő 
rendezvények elindításának támogatása 

Kalászos Napok 

„Tudásoddal segítsd a vidéket!” 
Ingatlanok átalakítása és felújítása, 
szolgálati lakások kialakítása céljából 
fiatal diplomások számára 

4244. Újfehértó, Böszörményi utca 13. szám 
alatti, 3232. helyrajzi számú ingatlan 
átalakítása, felújítása, szolgálati lakások 
kialakítása céljából fiatal diplomások 
számára 

A helyi értékek és hungarikumok 
feltárását és életben tartását szolgáló 
fejlesztések és attrakciók támogatása 

Újfehértó, belterület 2001/1. helyrajzi számú, 
4244. Újfehértó, Egészségház u. 2. szám 
alatti ingatlan felújítása 

 
       Felelős: polgármester  
       Határid ő: azonnal 
 
7. napirendi pont megtárgyalása 
7./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi  
     fordulójához való csatlakozásról, a pályázat kiírásáról és a pályázat lebonyolításához  
     szükséges költségvetési fedezet biztosításáról 
     Száma: 3-201/2011.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést tárgyalta a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága és 3 egyhangú igen 
szavazattal elfogadásra javasolta A Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal szintén 
elfogadásra javasolja. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, ki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

170/2011.(IX. 29.) számú 
 

h a t á r o z a t a 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához 
való csatlakozásról, a pályázat kiírásáról és a pályázat lebonyolításához szükséges 

költségvetési fedezet biztosításáról 
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A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 

1. Csatlakozik a hátrányos helyzetű   felsőoktatási   hallgatók   illetőleg   felsőoktatási 
tanulmányokat  kezdő  fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa Hungarica  Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a döntésről szóló Nyilatkozat aláírására. 

3. a  Pályázati kiírások szövegét az 1-2 számú melléklet szerint jóváhagyja. 

4. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának 
lebonyolításához 5.000.000.- Ft keretösszeget biztosít, melyet a 2012. évi költségvetésben 
betervez. 

Határidő: 2011. október 14. 
       2011. december16. 

Felelős:   polgármester 
 
 

1. sz. melléklet a 170/2011 (IX. 29.) sz. határozathoz 
( „A” típusú ) 

 
 
Újfehértó Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve 
ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév második és a 
2012/2013. tanév első félévére vonatkozóan 
 
1. A pályázat célja 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való 
részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek 
pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott 
támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi 
támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési 
és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait a Wekerle Sándor Alapkezelő végzi, míg az 
adatrögzítési feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei 
önkormányzatok látják el. 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi 
hátteréül a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban 
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. 
(III. 26.) Kormányrendelet szolgál. 
 
2. A pályázók köre 
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), 
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alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy 
felsőfokú szakképzésben, a képzési keretidőn belül folytatják tanulmányaikat. 

Képzésre vonatkozó keretidő: államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató esetében a 
támogatási idő, azaz a megkezdett 12 félév (a fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje 
további 4 félévvel megnövelhető); költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató esetében a 
megkezdett 16 félév (amennyiben a felsőoktatási intézmény szabályzatában a képzési keretidőt 
ennél rövidebben nem határozza meg). [2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról, 55. § 
(2) valamint 56. § (2) bekezdés] 
 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2011 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő 
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2012 őszén már nem áll fenn, 
úgy a 2012/2013. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 
 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya 
a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának 
feltétele, hogy a 2011/2012. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a 
felsőoktatási intézménybe. 
 
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. 

 
3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki: 
 

- katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi 
képzésében vesz részt 

- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt  
- doktori (PhD) képzésben vesz részt  
- külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. 

 
4. Adatkezelés 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói 
jogviszonyáról a Wekerle Sándor Alapkezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak 
tájékoztatást nyújtson. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített 
személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat 
a megyei önkormányzat és a Wekerle Sándor Alapkezelő részére – kizárólag az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, 
illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelő 
személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése 
céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott 
személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez 
és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából 
történő továbbításához. 

5. A pályázat benyújtása 
A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 
írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban 
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kell benyújtani. 
  

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14. 
 

A pályázat kötelező mellékletei: 
 

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás a 2011/2012. 
tanév első félévéről. 
 
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban 
áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként 
létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen 
meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – 
kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.  
 
b) Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 
jövedelméről. 
 

c) A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: 

- ha a pályázó árva, félárva: árvaellátást megállapító határozat 
- ha a pályázó valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy a családban folyamatos ellátást 
igénylő beteg van: családi pótlékról kiállított igazolás, orvosi igazolás 
- ha a pályázó szülője / gondviselője munkanélküli, vagy nyugdíjas az erről szóló határozatot    
munkanélküli kiskönyv, nyugdíj megállapító határozat 
- ha a pályázónak gyermeke van: gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata 
- ha a pályázó családjában lévő eltartottak száma 3, vagy ennél több: gyermekek születési 
anyakönyvi kivonata, családi pótlékról kiállított igazolás 
- állami nevelésről szóló határozatot 
- egyéb szociális rászorultságról szóló igazolást 
 

d) Egyéb dokumentumok: 

- lakcímkártya fénymásolata 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen 
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 
 
Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott 
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. 
 
Jövedelem: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, 
belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve 
a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, 

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell 
fizetni. 
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Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel 
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő 
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha 
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a 
bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő 
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő 
összeggel. 
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási 
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási 
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási 
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 
Nem minősül jövedelemnek 

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, 
az adósságcsökkentési támogatás, 

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, 
a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett 
nevelési díj és külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a 

súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok 
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített 

foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a 
természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra 
vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló 
jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a 
havi ellenértéke 

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás. 

 
6. A pályázat elbírálása 
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2011. december 9-ig: 

a) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, 
és kizárását írásban indokolja; 

b) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és 
döntését írásban indokolja; 

c) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban; 

d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, 
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának 
objektív vizsgálata alapján járhat el. 

 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
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A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat határozatban visszavonhatja, ha az ösztöndíjas 
megszünteti lakóhelyét a települési önkormányzat illetékességi területén. A határozat csak a 
meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 
 
7. Értesítés a pályázati döntésről 
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2011. december 16-ig írásban 
értesíti a pályázókat. 
 
A Wekerle Sándor Alapkezelő az elbírálás ellenőrzését követően 2012. március 30-ig írásban 
értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica 
ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 
 
8. Az ösztöndíj folyósításának feltételei 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 
2011/2012. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a 
támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az 
ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, 
amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása  a folyósítás 
véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel. 
 
9. Az ösztöndíj folyósítása 
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:  
a 2011/2012. tanév második (tavaszi), illetve a 2012/2013. tanév első (őszi) féléve. 
 
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Wekerle Sándor 
Alapkezelő Bursa Hungarica célszámlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati 
támogatási összegét. A Wekerle Sándor Alapkezelő a beérkezett önkormányzati 
ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd 
a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az 
esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az 
önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a 
Wekerle Sándor Alapkezelő számlájára. 
 
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése 
értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás. 
 
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási 
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – 
támogatást kap.  
 
Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban 
áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített 
hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen 
meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – 
kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézmény részéről kaphat 
juttatást. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az 
intézmény megvizsgálja.  
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2012. március. 
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi 
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félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő 
első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint 
történik. 
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a 
hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az 
esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az 
intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási 
intézményben folyósított támogatástól. 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli (Lásd a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. pontját). 
 
10. A pályázók értesítési kötelezettségei 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, 
az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) 
írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Wekerle Sándor Alapkezelőt 
(levelezési cím: 1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 
munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása;  
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, 

megadásával); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; 
- személyes adatainak (neve, lakóhelye) változása. 

 
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj 
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 
31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. 
 
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit a www.wekerle.gov.hu 
oldalról letölthető Lemondó űrlapon jelenthet be. A Lemondó űrlap beküldésével az 
ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az 
ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond. 
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító 
felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő 
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban 
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást 
már kézhez vette. 

11. Lebonyolítás 
 
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és 
megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Wekerle Sándor 
Alapkezelő látja el.  
 
 
Újfehértó, 2011. szeptember 22.      
 
             
         Nagy Sándor  
         polgármester 
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2. sz.  melléklet a 170/2011. (IX. 29.) sz. határozathoz 
 

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS . 
 

 
Újfehértó Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve  
ezennel kiírja a 2012. évre  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára 
 
1. A pályázat célja 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés 
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való 
részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek 
pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott 
támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi 
támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési 
és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait a Wekerle Sándor Alapkezelő végzi, míg az 
adatrögzítési feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei 
önkormányzatok látják el. 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi 
hátteréül a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban 
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. 
(III. 26.) Kormányrendelet szolgál. 
 
2. A pályázók köre 
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű fiatalok  jelentkezhetnek, akik: 
 
a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; 

vagy 

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert 
érettségizettek; 

 
és a 2012/2013. tanév első félévétől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű 
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.  
 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben először nyernek 
felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2012/2013. tanév első félévében 
ténylegesen megkezdik. 
 
3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki: 
 

- katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmény katonai illetve rendvédelmi 
képzésére nyer felvételt 

- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésre nyer felvételt 
- külföldi intézményben nyer felvételt. 
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4. Adatkezelés 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe 
történő felvételi jelentkezése eredményéről az Oktatási Hivatal a Wekerle Sándor 
Alapkezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. 
 
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói 
jogviszonyáról a Wekerle Sándor Alapkezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak 
tájékoztatást nyújtson. 
 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített 
személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat 
a megyei önkormányzat, és a Wekerle Sándor Alapkezelő részére – kizárólag az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, 
illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje. 

 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelő 
személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése 
céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. 

 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott 
személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez 
és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából 
történő továbbításához. 

 

5. A pályázat benyújtása 
A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által 
aláírva, egy példányban kell benyújtani. 

 

 A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14. 
 
A pályázat kötelező mellékletei: 
 
a. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó 

jövedelméről. 
b. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: 

- ha a pályázó árva, félárva: árvaellátást megállapító határozat 
- ha a pályázó valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy a családban folyamatos ellátást 
igénylő beteg van: családi pótlékról kiállított igazolás, orvosi igazolás 
- ha a pályázó szülője / gondviselője munkanélküli, vagy nyugdíjas az erről szóló határozatot    
munkanélküli kiskönyv, nyugdíj megállapító határozat 
- ha a pályázónak gyermeke van: gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata 
- ha a pályázó családjában lévő eltartottak száma 3, vagy ennél több: gyermekek születési 
anyakönyvi kivonata, családi pótlékról kiállított igazolás 
- állami nevelésről szóló határozatot 
- egyéb szociális rászorultságról szóló igazolást 
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c. Egyéb dokumentumok: 

- lakcímkártya fénymásolata 

 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen 
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. 
 
Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott 
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. 
 
 
Jövedelem: 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés 
a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, 
belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve 
a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, 

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell 
fizetni. 

 
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel 
csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő 
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha 
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a 
bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő 
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő 
összeggel. 
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási 
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási 
hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási 
járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. 
Nem minősül jövedelemnek 

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, 
az adósságcsökkentési támogatás, 

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, 
a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett 
nevelési díj és külön ellátmány, 

3. az anyasági támogatás, 
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a 

súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok 
személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített 

foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a 
természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra 
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vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló 
jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a 
havi ellenértéke 

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás. 

 
6. A pályázat elbírálása 
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2011. december 9-ig: 

a) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, 
és kizárását írásban indokolja; 

b) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és 
döntését írásban indokolja; 

c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti 
támogatásban; 

d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, 
tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának 
objektív vizsgálatára tekintettel járhat el. 

 
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. 
 
 
A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult 
és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során 
az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal 
a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat 
az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas 
ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a 
támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható 
hatállyal hozható meg. 

A intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha 
az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. Az 
önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A 
határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 

 
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő 
adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban 
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást 
már kézhez vette. 

 
7. Értesítés a pályázati döntésről 
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2011. december 16-ig írásban 
értesíti a pályázókat. 
 
A Wekerle Sándor Alapkezelő 2012. március 30-ig írásban értesíti a települési 
önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj 
teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról. 
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8. Az ösztöndíj-folyósítás feltétele 
A támogatott pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles írásban 2012. 
szeptember 1-jéig a Wekerle Sándor Alapkezelő részére bejelenteni, hogy a 2012/2013. tanév 
első félévében melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a 
pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2012-es felvételi évet megelőzően nyert-e 
felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz 
eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából 
kizárható. 
 
A „B” típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt 
pályázhat az „A” típusú ösztöndíjra. Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban 
részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, 
"B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti. 
 
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 
2012/2013. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott 
pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra 
való jogosultságát elveszíti.  
 
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj 
folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel. 
 
9. Az ösztöndíj folyósítása 
Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2012/2013. tanév első féléve. 
 
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Wekerle Sándor 
Alapkezelő Bursa Hungarica célszámlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati 
támogatási összegét. A Wekerle Sándor Alapkezelő a beérkezett önkormányzati 
ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd 
a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az 
esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az 
önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította az 
Alapkezelő számlájára. 
 
 
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése 
értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás. 
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási 
intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – 
támogatást kap.  
 
Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban 
áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített 
hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen 
meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – 
kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézmény részéről kaphat 
juttatást. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az 
intézmény megvizsgálja.  
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Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2012. október 
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévben október hónaptól, a tavaszi 
félévben március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő 
első ösztöndíj kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint 
történik. 
 
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a 
hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az 
esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az 
intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási 
intézményben folyósított támogatástól. 
 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli (Lásd a 
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. pontját). 
 
10. A pályázók értesítési kötelezettségei 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, 
az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) 
írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Wekerle Sándor Alapkezelőt 
(levelezési cím: 1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 
munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: 

- tanulmányok halasztása;  
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, 

megadásával); 
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; 
- személyes adatainak (neve, lakóhelye) változása. 

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj 
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 
31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt. 
 
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit a www.wekerle.gov.hu 
oldalról letölthető Lemondó űrlapon jelenthet be. A Lemondó űrlap beküldésével az 
ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az 
ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a 
jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. 
 
11. Lebonyolítás 
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és 
megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Wekerle Sándor 
Alapkezelő látja el.  
 
 
 
Újfehértó, 2011. szeptember 22.      
 
             
         Nagy Sándor  
         polgármester 
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8. napirendi pont megtárgyalása 
8./ Előterjesztés intézmény átszervezésével kapcsolatos törvényességi észrevételről 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Száma: 3-203/2011.   
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Sem a képviselő-testület, sem a hivatalvezetés, sem személy szerint a polgármester, vagy a 
jegyző nem volt hunyó ebben a témában. Ezért kérem, hogy ne fogadjuk el ezt a 
törvényességi észrevételt. Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen 
szavazattal elfogadásra javasolta 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, ki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

171/2011.(IX. 29.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 
 

intézmény átszervezésével kapcsolatos törvényességi észrevételről 
 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 98. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében meghozott, 1187-1/2011/Te. 
iktatószámú törvényességi észrevételével   - az előterjesztésben foglaltak alapján – n e m   
é r t   e g y e t.  
 
       Felelős: polgármester  
       Határid ő: azonnal 
        
9. napirendi pont megtárgyalása 
9./ Tájékozató az Újfehértón működő (bejegyzett) civilszervezetek és a helyi önkormányzat  
     viszonyáról  
     Száma: 3-199/2011.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Puskás László alpolgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 3 egyhangú igen szavazattal tudomásul 
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vette.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés?  
 
Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, ki a tájékoztatót tudomásul veszi?   
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
10. napirendi pont megtárgyalása 
10./ Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
Nagy Sándor 
Szombaton az Idősek Világnapja alkalmából városi szintű idősek napi ünnepség 
megrendezésére kerül sor. A rendezvény keretében a hagyományokhoz híven köszöntjük az 
aranylakodalmasokat. 23 házaspárt jelent. Valamint köszöntjük a legidősebb hölgyet és férfit. 
12 órakor kezdődik az ebéd, ez tart 2-ig. Kettőtől kezdődik a művelődési ház nagytermében  a 
köszöntés, azt követően egy kis szünet, azt követően egy műsorral kedveskedünk az 
időseknek, melyben helyi művészeti csoport is fellép, valamint lesz egy jelesebb előadónk is. 
Még egyszer hívok, várok mindenkit szeretettel.  
 
Béres Jószefné 
Egy meghívást szeretnék tolmácsolni, mivel a Mandala Dalszínházzal sikerült 
megállapodnunk,  úgy gondoltuk, hogy egy felnőtt előadást is szervezünk, október 14-én 
pénteken 18 órától egy vígjátékra várunk mindenkit.  
 
Nagy Sándor 
Igazgató Asszonnyal azt beszéltük meg, ha annyi kis pénzt össze tudunk szedni, amennyiért a 
művészek, jutányos áron kijöttek, akkor már nem volt hiábavaló az ÁMK-nak a ténykedése.  
 
Szilágyi  Péter 
A testületi ülés előtt kiosztottam egy végzést, amit én és a Jobbik Országos Hivatal kapott 
meg. Ennek az előéletéről egy néhány mondat. De ez bárkivel megtörténhet, aki Újfehértón a 
Polgármesteri Hivatalába bemegy és olyan ügyintézőt fog kapni, aki kicsit negatívan, vagy 
pedig szimpátia alapján fogja az ügyet kezelni. Én úgy éreztem, hogy velem most ez történt. 
2011. szeptember 7-én közterület használati engedélyt kértem aláírás gyűjtés céljából. 
Annyira kukacoskodott a hölgy, hogy ezt kénytelen voltam 2011. szeptember 16-án 
visszavonni. És más törvényes lehetőséghez kellett folyamodnom, hogy Újfehértó 
közterületén tudjunk „standolni”. Mellesleg jegyzem meg, hogy Nyíregyháza egy 130 ezres 
megyei jogú városban ennek semmi akadályát nem gördítettek. Ennyit az előzményről. Arra 
szeretném megkérni a Jegyző Urat, hogy a hivatalban ha van olyan munkatárs, aki valamilyen 
szinten itt is próbál véleményt nyilvánítani, akár politikai kötődés miatt, tessék szíves lenni 
figyelmeztetni Őt, hogy mindenkihez kedves legyen, aki bemegy hozzá és próbáljon meg 
segíteni az embereknek a problémáján. Mert én azt éreztem, hogy rossz szándékkal állt itt 
most hozzám. Nem kívánom ennek a hölgynek a „fejét venni”, „fejét vetetni” én csupán 
szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy mindenki tévedhet, ezért kérem arra a hivatal azon 
dolgozóit- tisztelet a kivételnek- mert nem ez az általános tapasztalatom, mert korábban soha 
nem volt semmilyen ilyen jellegű problémám, hogy próbáljanak meg pozitívan hozzáállni az 
állampolgárokhoz, újfehértói lakosokhoz.  
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Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Én azt gondolom, hogy egy kicsit túl van reagálva ez a dolog. Képviselő Úr többször keresett 
engem is ebben a kérdésben és mondtam neki, hogy mit kell és hogyan kell tenni. Lényege az 
volt, hogy adja be a kérelmet és majd, ahogyan a kolléganő odaér a feldolgozáshoz, akkor 
majd megkapja. De nyugodtan elkezdhette volna az aláírást gyűjteni. De, ahogy megtalálta a 
módját, hogy még sem kellett hozzájárulást kérnie, ezért visszavonásra került. A kolléganő 
igyekezett gyorsan megcsinálni és biztos ebből fakadt ez az elírás, nem direkt volt, nem 
hiszem, hogy bármilyen elvi, vagy eszmei álláspontokkal összefüggött volna. Ez a sietségből 
fakadt. El kell, hogy mondjam, hogy a kolléganő az egyik a legtalpraesettebb, 
legszorgalmasabb hölgy a hivatalban, nem lehet általánosítani ezzel.  
 
Nagy Sándor 
Mielőtt képviselő Úr reagál, hogy azért képviselő Úr is tett fel olyan kérdést, az ügyintézőnek, 
amit nyilván most itt nyilvános ülésen nem fogok elmondani. Ami azért nem biztos, hogy 
helyénvaló volt. Főleg nem, mint egy helyi politikai szervezet vezetőjétől, hogy ez a kérdés 
elhangzott. Ezzel együtt még egyszer szeretném elmondani, hogy egyetértek jegyző Úrral. 
Épp a múlthéten értékeltük az apparátust szűkebb körben. Ha sorrendet kellene állítani, akkor 
az első ötben benne van ez a kolléganő a munkáját illetően. Maga a határozat nagyon 
egyszerű, mert ugyanilyen közterületes témában annak az ügyfélnek volt egy ugyanolyan 
visszavonása közterület foglalás ügyében és a kolléganő a gépen – mivel ezt átírják, - az 
indokolás részben az előző név benne maradt. Egyébként a többi része benne van. Jogos az 
észrevétel, én is szoktam mondani a kollégáknak,  mikor nyolcszázat írok alá, ha ilyet elém 
tesznek, biztos alá fogom írni a jövőben is, mert nem fogom kontrolálni. Egyetértek a 
képviselő Úrnak az észrevételével abban a szempontból, hogy ilyen határozat nem mehet ki a  
hivatalból. 
 
Szilágyi Péter 
Nem alapvetően a végzéssel volt problémám. Én a végzést- hogy itt hiba történt- én ezt 
természetesnek veszem, hiszen emberek vagyunk bárki hibázhat. Ezzel nincs semmi 
problémám. Nekem az azt megelőző hozzáállással volt a problémám és én ezt kértem, hogy 
ne legyen a hivatali dolgozók részéről, akik erre egyébként hajlamosak. Nem akarok 
általánosítani - mert egyébként pozitív tapasztalataim vannak. Egy momentum még ha szabad 
megjegyeznem, bár erről írásos anyag nincs, a hölgy az első hiánypótlásra felszólító iratot 
nem is nekem küldte el, hiszen azt mondta, hogy nem tudja a címemet, hanem a Jobbik 
Országos Hivatalának. Azt megelőzően pedig nem akarta tudni azt, hogy létezik ilyen és 
alapító okiratokat, meg ilyen dolgokat akart tőlem bekérni. Lehet, hogy törvényes, de én azt 
mondtam, hogy  tartson be minden törvényes előírást, ezt várom el tőle. Ezt így történt. A 
másik az viszont, amit most szűrtem le- itt, hogy polgármester Úr reagált, akkor még hadd 
mondjam meg akkor azt is, hogy mi fordult meg hirtelen a fejemben. Akkor ezek szerint, 
mivel a polgármester Úr nem volt jelen, amikor ezt a kérelmet kértem, akkor ezek szerint a 
hivatal dolgozói árulkodnak? Vagy jelentést szoktak tenni ezekről a dolgokról? 
 
Nagy Sándor  
Nem értem. Egy kolléga, ha behoz hozzám egy anyagot, az a minimum, hogy három 
mondatban, azt, akinek a „legénykoriját kérik a lap aljára” tájékoztatja, hogy milyen ügyről 
van szó. És természetesen el is várom a kollégáimtól, hogy tájékoztatást adjanak minden 
egyes kérelemről, ez teljesen mindegy, hogy a Jobbik kérelme, vagy „Julcsa néni” 
szomszédos ingatlannal kapcsolatos problémaköre. Hiszen egyébként honnan fogom tudni, ha 
pld. felhív telefonon, vagy megállít valaki az úton, hogy mi van az Ő ügyével kapcsolatban. 
Ez nem árulkodás képviselő Úr! A hivatali dolgozóknak is van egyfajta felelőssége és 
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kötelessége ezekkel az ügyekkel.  
 
Leveleki József 
Ezzel az utolsó mondattal végtelenül egyet értek. Van kötelessége és van felelőssége. Azért 
nem akarom ezt a vonalat folytatni, mert úgy gondolom, hogy a mostani beszélgetés már talán 
máshová futna ki, ha ezzel kapcsolatban a véleményemet elmondanám, amit egyébként én 
direkt módon nem tudok megszerezni, hiszen nem vagyok része a hivatalnak. Nyilvánvalóan 
olyan információim vannak, amelyek onnan származnak. Érintettektől származnak. Én nem 
gondolom azt, hogy ennyire szuper lenne minden, de nyilván amíg az ellenkezőjét nem tudom 
bizonyítani, addig ezzel kapcsolatban semmit nem kívánok mondani. Azt viszont kénytelen 
vagyok Jegyző Úrtól megkérdezni, mert jó ideje nem tudom, hogy mi a helyzet és többen is 
vagyunk így, hogy mi az okmányiroda helyzete most milyen stádiumban van. Most két helyre  
mennyit fizet a művelődési háznak a bérlőjének, -tehát fennáll-e ez a 60 ezer forintos történet, 
és fizetünk-e még eme oldalra is? Mi a helyzet ezzel kapcsolatban és hová fut ki ez az ügy? 
Látunk-e ebben bármit? Tudom, hogy jogorvoslati eljárás van, de ettől függetlenül mennyibe 
kerül nekünk ez perpillanat? Abszolút nincs erről információm.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs  
Sajnos nem sikerült a költözés, ezért nem sikerült a szerződés módosítás sem. Tehát a 
művelődési házzal kapcsolatban mi nem csökkentettük, illetve nem módosítottuk a szerződést 
a bérleti díj csökkenésére vonatkozóan. Teljes összeget kell fizetniük.  
 
Nagy Sándor 
November közepén lesz az Ítélőtáblánál, a Hajdú Megyei Bíróságon elbuktuk az ügyet. Ezt 
azért jó, ha tudják a képviselő-társaim. Természetesen nem tettünk le róla, hogy az Ítélőtábla 
helyre teszi.  
 
Szilágyi Péter 
Az egészségügyi Kft-vel kapcsolatban kérdezem alpolgármester Urat, hogy hogy áll ez a 
történet, amit a Hegyi Henrik Úr fölvázolt vagy 2-3 hónappal ezelőtt, hogy milyen 
intézkedéseket fog foganatosítani, hogy haszontermelésbe át lehessen fordítani azt az 
intézményt. Ott fizikálisan megvalósulni én nem láttam semmit ezekből a dolgokból  
 
Nagy Sándor 
Sajnos a tulajdonostársak nem mindegyikének olyan a hozzáállása, amely előrébb viszi az 
ügyet, és nem akarok ennek a részleteibe belemenni. A közgyűlés által elfogadott és 
megszavazott határozatoknak megfelelő fizetéseket sem teljesítik, csak részben, vagy csak 
töredékét. Nyilván így nagyon nehéz előre menni ebben az ügyben.  
 
Puskás László 
Én csak megismételni tudom polgármester Urat. Két dolgot hozzátéve, itt több havi 
elmaradások vannak a tagi kölcsön esetében egyaránt, mint ahogy az üzemeltetésnek a 
rezsiköltségével kapcsolatosan is, tehát a tulajdonostársak részéről is. Az ügyvezető, amióta 
ügyvezetői megbízatása van, egy alkalommal sem tudott még fizetést kivenni a cégből. Jelen 
pillanatban ott tart a működés, hogy épp, hogy fedezni tudják a rezsiköltségeket, azokból a 
befizetett összegekből, amik rendelkezésre állnak Azt gondolom, hogy így csodát várni az 
ügyvezetőtől elég nehéz lesz. Az önkormányzat teljesíti a maga 51 %-os tulajdonrészének a 
kötelezettségeit, viszont a tulajdonostársak nem teljesítik.  
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Nagy Sándor 
Annyival szeretném még kiegészíteni, hogy nyilván tájékoztattuk a tulajdonostársakat arról, 
hogy ha nagyon rövid időn belül ez a fajta magatartás nem fog változni a részükről, akkor 
mint többségi tulajdonos a megfelelő lépéseket meg fogjuk tenni, hiszen sajnos van egy olyan 
érzésem,  és lehet ilyen hangokat hallani-,  hogy most már a kisebbségi tulajdonosok azt sem 
bánnák, hogyha a Kft. csődbe menne, hiszen akkor Ők még mindig csak annyit buknak, 
amennyit beletoltak ebben a történetbe. De erről megint nem szeretnék részletesebben 
beszélni. Decemberre ennek a cégnek a sorsának el kell dőlni. Sajnos a banknak inkasszós 
joga van a számla fölött, ezért mindenféle kis pénzt ami a számlára befolyik, leinkasszálja. 
Nyilván a banknak is el kell dönteni, hogy mit fog tenni abban az esetben, ha nincs tovább.  
 
Tóth János 
Nem tudom, hogy jó-e az információm, hogy a 4. számú Fő útvonalat már átfúrták, igaz-e ez?   
 
Nagy Sándor 
Még mindig a Vízügyi Felügyelőség engedélyére várnak, mindenféle terv elkészült, a 
közbeszerzést lebonyolították, a kivitelező ugrásra kész. Jelen pillanatban egész hétvégén az 
optikai kábelt keresik, mert nem tudják, hogy merre van. Most kézi feltárás van. 
Megrendelték a MATÁV-tól, hogy Ők rakták le, csak meg tudják mutatni, hogy hol lehet. 
Jelen pillanatban a Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint a Kormányhivatal egyik 
illetékes szerve, még újabb és újabb hiánypótlásokat kért ebben az ügyben. Az eredeti tervek 
szerint a minisztérium képviselője, amikor lenn járt néhány hete, itt a településen, akkor arról 
tájékoztatott, hogy elvileg november végére el kellene készülni az átkötésnek. A 
tulajdonosokkal volt egy megállapodás, hogy október 1-jéig letakarítják a terményeket a 
területről, még az is elhúzódik –mármint a tulajdonjog megszerzése, hiszen szántóföldet nem 
vehet jogi személy, ezért most még a kivonást először el kell rendezni és csak a kivont terület 
formájában tudja a Vízgazdálkodási Társulás a tulajdonjogot megszerezni és jogszerűen akkor 
kezdhet dolgozni ezen a területen.   
 
Budainé Veres Ágnes 
A 4. számú Fő úton a körforgalommal kapcsolatban van-e remény arra, hogy valamikor 
elkészül?  
 
Nagy Sándor 
A Zsindelyes Fesztivál miatt én augusztus elején megkerestem telefonon a Közúti 
Igazgatóságot, akkor arról tájékozattak, hogy szeptember 3-ára a Fesztivál időpontjára a 
festések is elkészülnek a körforgalommal kapcsolatban. Azt követően a fővállalkozó 
igazgatójával beszéltem és elszámolási vitába keveredtek, illetve fizetési problémák vannak 
az alvállalkozók között. Az állam részéről nem kapta meg a fővállalkozó, a fővállalkozó nem  
fizette ki az alvállalkozókat, ezért az alvállalkozók levonultak. Most a napokban kaptak némi 
aprópénzt és nekifogtak, most hogy ez a kis pénz, ami most van meddig lesz elegendő, nem 
tudom.  
 
Szilágyi Péter 
Nagy örömmel tapasztaltam, hogy a Kossuth útra felfestették a jeleket – innen üzenem a  
Közútkezelőnek – hogy meg vagyok vele elégedve, nagyon szép. „Kellett volna alá teríteni 
aszfaltot előtte” !  
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Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester Úr a 
nyilvános ülést 17 óra 30 perckor bezárta. 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

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


