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J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2012. február 13-án 16 órai kezdettel a 
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (4244 Újfehértó, Szent István út 10., fsz.: 8. sz.) 
helyiségében megtartott rendkívüli nyilvános ülésről. 
 
Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Banka Attila, Budainé Veres Ágnes, Elek László,  
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, Váradiné Istenes Erzsébet 
a Lengyel Laura Óvoda intézményvezetője, Pappné Sármány Antónia a Városi Könyvtár, 
Művelődési Központ és Helytörténeti Gyűjtemény intézményegység vezetője, Margittai 
Sándor a Szabolcs Takarékszövetkezet képviseletében 
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető 
 
Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. 
 
Nagy Sándor 
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 11 fő jelen van, így a képviselő-
testület h a t á r o z a t k é p e s.   
 
A meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolom megtárgyalásra. A javasolt napirendi 
ponttal kapcsolatban van-e más javaslat? Ha nincs, ki az, aki a meghívóban szereplő napirendi 
javaslatot elfogadja? 
 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
napirendet állapította meg:  

 
Napirendi pontok 

 
1./ Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
     Száma: 4-23/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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2./ Előterjesztés az Újfehértó SZOSZOK 2012. évi költségvetésének jóváhagyására  
     Száma: 4-24/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
     Száma: 4-23/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztés kapcsán szeretném jelezni, hogy a könyvvizsgáló Úr elnézést kér, de 
megbetegedett ezért személyesen nincs jelen. Viszont az írásos véleményét az anyag 
kiküldésével egyidőben megkapták. Tájékoztatom a képviselő-testületet arról, hogy néhány 
anyag kiosztással került Önök elé. Az egyik az a jegyzőkönyv és levél, amit a Pedagógus 
Szakszervezet intézett hozzám, mint fenntartóhoz a béren kívüli juttatások igényéről, illetve mi 
az, amit szeretnének, ha a munkavállalók megkaphatnának. Ezen kívül írásban meg tetszettek 
kapni a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét a költségvetési tervezettel kapcsolatban, 
valamint megkaptak még két mellékletet, mely két határozati javaslat formájában az 
önkormányzat által biztosított támogatásokról és hozzájárulásokról szól, a másik határozat 
tervezet pedig arról rendelkezik, hogy ezt a benyújtott költségvetési rendelet-tervezetet a 
jelenlegi formájában a képviselő-testület első fordulós tárgyalásnak tekintse, és ott pontokban 
felsorolva feladatokat fogalmazott meg a hivatalvezetés számára. Ennek figyelembe vételével 
kerülne majd a rendelet-tervezet benyújtásra. Kiegészítésként annyit, hogy egy teljesen új 
szemléletű költségvetésről van szó, ez a december hónapban elfogadott jogszabályi 
változásokból adódik. Ennek a leglényegesebb eleme, hogy a részben önálló intézmények 
ellenére önálló számlát kellett biztosítanunk minden intézményünknek, ez azt jelenti, hogy öt 
feladathoz kapcsolódóan öt főszámla került megnyitásra és a költségvetés is ennek megfelelően 
mind a bevételi, mind a kiadási oldalon ennek a szellemében került előterjesztésre. Tehát külön 
van a hivatal, az önkormányzat, az ÁMK, a bölcsőde és az óvoda. Tájékoztatom Önöket, hogy 
a korábbi évek gyakorlatától eltérően a kisebbségi önkormányzat költségvetése nem képezi 
részét az önkormányzat költségvetésének. Ezért ezzel külön nem fogunk foglalkozni. A 
kisebbségi önkormányzat önállóan fog dönteni a költségvetéséről.  
 
A részletekről néhány dolgot: 
Ha valaki összehasonlította a 2011. évi eredeti költségvetést a 2012. évivel, akkor amit 
lényeges változásnak lát az az, hogy az ÁMK esetében egy jelentősebb bérnövekedés 
tapasztalható, ami két dologból tevődik össze. Egyrészt tartalmaz egy minőségi kereset 
kiegészítést 5.250.-Ft/hó/fő nagyságrendben. Ez kb. kilencmillió párszázezer forinttal – 
járulékaival együtt növeli meg a költségvetés kiadási oldalát. A tervezésnél figyelembe lett 
véve az év közben biztosított pótelőirányzat, amelyet az intézmények kifizetéséhez- és itt már 
az óvodát is beleértem- biztosítani kellett, hiszen ha visszaemlékeznek rá, október vége körül 
döntöttünk arról, hogy pótelőirányzatot kellett biztosítanunk. Hiszen a tavalyi költségvetés 
tervezésnél egységesen 10 %-ot lekaptunk a rendszeres-nem rendszeres juttatásokból minden 
intézménynél. És ez már várható volt, hogy meg fog jelenni problémaként. Általánosságban az 
is igaz, hogy a mozgástere nem igazán nőtt az önkormányzatnak 2011-hez képest. Erről már a 
bizottsági üléseken is beszéltünk, hiszen a legbeszédesebb én úgy gondolom az a két tábla, 
amelyik egyrészt a 12-es tábla, amely az esedékes hiány nagyságát tartalmazza. Ebben két 
számra szeretném felhívni a figyelmet. Egyrészt az új szemlélet miatt a tárgyévi költségvetési 
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hiány, az a 100.142.000.-Ft, lényegében csak a tervezés szempontjából ennyi, egyébként a 
finanszírozási célú műveletekkel, ami a tárgyévben esedékes korábbi években felvett hitelek 
visszafizetésére vonatkozik, ez összességében 372.000.000.-Ft-ra növeli a hiánynak a 
nagyságát. A másik dolog, amiről szeretnék szólni- ha megnézitek azt a táblázatot, amely a 
további évekkel kapcsolatos- ez a 13/2-es tábla, az mutatja, hogy a későbbiek során nagyon 
komoly problémái lesznek az önkormányzatnak. Hiszen hiába lényegében egyenesbe kerül a 
működés kiadási –bevételi oldala, ezek a hosszú távú elkötelezettségek azért nyomják rendesen 
az önkormányzatot. Még a szakszervezeti dologról szeretnék néhány gondolatot elmondani. 
Mindenki előtt ott van az az igénylista -, amelyről elöljáróban beszéltem. Az étkezési 
támogatásnál az 5.000.-Ft-os Erzsébet kártyát tudjuk támogatni, Ők szerették volna, hogyha a 
12.500.-Ft-ot a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyekre vonatkozó kategória szerint 
szépkártya formájában megadtuk volna- nem fér bele. Tehát a konyha nem minősül ennek. Épp 
ezért olyan többletterhet róna az 5.000.-Ft. fölötti rész, amit nem tudunk bevállalni- ez jelesül 
57 %-ot jelentene- ha pld. a tavalyi szintű 8 ezer forintot akarnánk odaadni, akkor a 3 ezer 
forintra még annak az 57 %-ka rárakódna különböző járulékfizetés formájában. Meghagytuk a 
törzsgárdát és ezt beterveztük a tavalyi nagyságrendű összegekkel. Ez az 5.200.Ft-os minőségi, 
kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés jelen pillanatban benne van. Ezt jeleztem 
bizottsági ülésen is, hogy ennek a kötelező jellegéről azért még egyszer szeretnék 
meggyőződni mielőtt a végleges rendelet-tervezet benyújtásra kerül. Amit én nem tudtam 
támogatni és kérem, hogy értsen velem egyet a testület, az az, hogy az iskolakezdéshez kértek 
volna támogatást a minimálbér 30 %-áig, illetve az önkéntes, önsegélyező pénztárba szintén a 
minimálbér 30 %-áig havonta történő befizetéseket. Kérték még, amiben vita van közöttünk az 
a helyi buszbérlet a dolgozók részére- amit én előterjesztőként nem támogattam. A rendelet-
tervezet összeállítását követően jutottunk arra az álláspontra, hogy pontosan az újszerűsége 
miatt, lehetőséget biztosítunk magunknak arra, hogy még finomítsunk rajta és igyekezzünk 
megpróbálni megfelelni - és ezt szó szerint vegyétek- hogy igyekezzünk megpróbálni 
megfelelni annak a jogszabályhalmaz változásnak, ami reánk zúdul decembert követően. A 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Tóth János 
A talajterhelési díj be van tervezve, azon a területeken, ahol nem kötnek rá a kiépített 
szennyvízcsatornára. Az I. ütemben van gond, a Szent István út környékén, mert 50 m-enként 
terveztetni kellene. Nem tudnánk ösztönözni a lakosságot arra, hogy azok az ingatlanok, akik 
még nem kötöttek rá, kössenek rá. Tudom, hogy van ilyen, főleg ilyen gond, hogy terveztetni 
kell és az elég költséges.  
 
Nagy Sándor 
Igen, csak azt nem kell elfelejteni, hogy Ők az I. ütemben egy fillér hozzájárulást nem fizettek, 
hiszen még amikor a 80-as években az megépült, nem tudták a társulatot összerakni, és ott ahol 
ez a fajta rendszer van, ott a lakosság egyetlen fillérrel sem járult hozzá. Én úgy gondolom, 
hogy az igazságossághoz az is hozzátartozik. A határozati javaslatban ez akkor egy újabb 
pontként bekerülne, hogy a rendelet-tervezet benyújtási időpontjáig vizsgáljuk felül a 
talajterhelési díj jelenlegi fizetési rendszerét. Amennyiben szükséges, akkor a költségvetési 
rendeletet megelőzően tegyünk javaslatot a jelenlegi rendeletünk módosítására. Tehát ez így 
belekerülne. Ez még nem azt jelenti, hogy meg is emeljük, de mindenképpen egyetértek vele, 
hogy tekintsük át.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Én úgy tudom, hogy nálunk a maximum van most megállapítva. Az új költségvetési törvény  
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viszont a tízszeresére emelte. 
 
Nagy Sándor 
Ezért tettem bele és tájékoztatni fogjuk a testületet, és el fogja dönteni a testület, hogy akar-e 
vele foglalkozni, vagy nem. Ezért ezt is megvizsgáljuk.  
 
Szilágyi Péter 
Mit takar az a mondat, hogy tárgyi eszközök és immateriális javak. Az a probléma, hogy ez is 
„apró betűs”, mint a banki szolgáltatások apró betűsek szoktak lenni.  
 
Nagy Sándor 
A bizottsági ülésen elmondtuk, hogy ahhoz, hogy az önhikis pályázatnak megfeleljünk a 
költségvetés felhalmozási és működési kiadási oldalának egyensúlyban kell lenni. A 
felhalmozási kiadásainak, amire korábban kötelezettséget vállaltunk ez év vonatkozásában, 
tehát az az öt pályázat, amiről döntöttünk – pld. a csapadékvíz II. ütem, a Leaderes pályázatok, 
az óvoda felújítás- ezeknek a sajáterő része be van tervezve a költségvetésben, de még nincs 
egyikről sem döntés. Tehát nem is biztos, hogy szükség lesz forrás biztosítására. De az 
egyensúlyt úgy tudtuk biztosítani, hogy azt mondtuk, hogy 46 millió forint értékben a 
felhalmozási kiadást ingatlanértékesítésből- ez a hivatalos megnevezése a költségvetési 
táblának- ez  a tárgyi eszköz és immateriális javak- vannak mögötte. Tehát ennek az 
értékesítése, de akár azt is mondhatnám, hogy a részvénycsomag ilyen arányú értékesítése is 
szóba jöhetne, aminek természetesen nem sok realitása van. De még egyszer mondom, hogy 
ezt a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében kellett idetenni. Most amennyiben még egy 
rész van- ott egy 22.516 ezer forintos nagyságrendű szabad pénzmaradványt is erre a 
felhalmozási célra fordítunk az egyensúly biztosítása érdekében. Most ettől lényegesen 
magasabb lesz a pénzmaradványunk. De amíg le nem számoltuk, addig azt nem tudjuk 
megmondani, mert itt az év végi tőke és kamattörlesztéseket, amiket a bankok felé december 
30-én teljesítettünk, nem minden bank írt jóvá december 30-ával, csak mondjuk 2012. január 
3-ával. Ott már nekünk a pénzmaradványt fedezetként ott kell hagyni. Ha onnan marad, akkor 
az is lehet, hogy nem 46, hanem 20-35 millió forint. De ha nem nyer a pályázat, akkor 
gyakorlatilag ebből a szempontból nem kell, hogy igénybe vegyük.  
 
Leveleki József 
Egy 60 milliós kamatteherről is muszáj említést tenni. Ez számtalan dologból tevődik össze, az 
a benyomása az embernek, hogy az anyag készítői igyekeztek egy formális 
követelményrendszernek megfelelni – ami nem volt egy kis dolog- én elismerem ebben a 
gyorsan változó jogszabályi környezetben. Ugyanakkor az olvasható ki, hogy egy 65 %-a  a 
költségvetésnek központi normatívából és egyéb ilyen-olyan egyéb támogatásból képezhető. 
Marad a 35 %, amiben dominál nyilván az adó, ami komoly súllyal van. A 13/2-es táblázat, 
ami lesújtó jövőképet fest a településről és az önkormányzat jövőjéről. Nem vagyok a 
tekintetben optimista, hogy itt külső objektív körülmények meg fogják változtatni pozitív 
irányba ezt a helyzetet. Tehát, ha végignézitek az előttünk álló esztendőket, az lehangoló. Még 
annyit, hogy ha én jól néztem át ezt az anyagot, akkor egy 77 millió forint az a konkrét 
hitelteher növekedés, ami jelentkezik. És az újrakötések és újrafinanszírozásnak az aktuális 
pénzügyi terhei azok nyilván jelentkeznek, amik nincsenek meg a következő években 
beírogatva. Az sem kis pénz egyébként.  
 
Nagy Sándor 
És még nem beszéltünk arról, hogy azért az árfolyamveszteség, amíg nem fizetjük vissza a 
devizaalapút, az addig a könyvekben megjelenik. De ahogy elkezdünk tőke-törleszteni a deviza 
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alapúnál, effektíven realizálódott. Tehát, nyilván ebből is adódik, hogy van egyfajta 
növekedésed. De az össz- hitelállományodnak az értéke magasabb. Annak ellenére, hogy 
közben fizetjük visszafelé. Ez ugyanolyan mint a lakossági hitel, csak ez nagyban, hogy 
fizetjük, fizetjük és közben az árfolyamveszteség kapcsán realizálódik és akkor továbbnő a 
tőkeállomány. Nyilván a hivatalvezetés és a pénzügy számára is a legnagyobb dilemma ez a 
tartós-hitelállomány kezelése. Rövidtávon is, aktuálisan 2012-ben, de végig és főleg úgy, hogy 
azt nem lehet tudni, hogy mondjuk 2013-ban, ha elviszik az alapfokú oktatást, akkor az 
alapfokú oktatás normatíváján kívül milyen egyéb – jelesül átengedett, vagy részben átengedett 
– akárhányszázalékát fogja elvinni a központi költségvetés. Tehát akkor kerülhetünk egyébként 
mindenféle látszatelőny ellenére még nehezebb helyzetbe, hogyha mondjuk azt fogják 
mondani, hogy a jelenlegi átengedett gépjármű-adóbevételt elviszi a feladattal együtt, hiszen 
ilyen nagyságrendben kell hozzátenni mondjuk az általános iskolai oktatáshoz minimum.  
 
Leveleki József 
Valamilyen arányosságot csak fog alkalmazni e-tekintetben gondolom. 
 
Nagy Sándor  
Nem lehet látni, ezt őszintén mondom, hogy ezt most jelen pillanatban nem látjuk. Elkezdtünk 
ma délelőtt számolni, hogy mi van akkor, ha az egyház átveszi a Mályáskerti két 
tagintézményünket, hogy effektíven mennyi megtakarítást fog eredményezni. Árnyalja a képet, 
hogy a normatívát- mert nyilván azt el fogja vinni a 4/12-et, de az SZJA kiegészítést, a szintre 
hozáshoz  8 %-ot kapunk, annak az egy részét az SZJA arányos részét is elviszi.  
 
Leveleki József 
Összességében fajlagosan a teher az marad az ugyanaz marad. 
 
Nagy Sándor 
Nem teljességében, marad azért rajta, mert az SZJA differenciálás nem adja azt a 30-40 %-ot, 
amit hozzáteszünk az iskolához. De nem 30-40 % megtakarítást fog jelenteni, lehet, hogy csak 
15-25 %-ot. De az majd akkor látszik, amikor megtörténik véglegesen. Van-e még további 
észrevétel? 
 
Margittai Sándor a Szabolcs Takarékszövetkezet képviseletében 
Nekem sem túl sok időm volt áttanulmányozni a számokat, de nagy meglepetést nem okozott, 
mert ez a képviselő-testület, már a megalakulás után elhatározta, hogy megpróbálja rendbe 
tenni a költségvetést és elég komoly intézkedéseket hoztak, hoztatok. Rengeteg dilemmát 
felvet az új önkormányzati törvény és ennek nem látjuk teljesen a végét. Az iskolaállamosítás 
az megint egy új, -egy gondolat jutott eszembe- hogy lehet, hogy jobban jár az az 
önkormányzat, aki most adja át az egyháznak az intézményt éven belül és nem majd jövőre, 
amikor már az államosításra jobban meg lesznek nyesve a normatívák. Én azt kérem továbbra 
is, ahogyan tavaly is, hogy – mivel ez a hitel itt lett felhasználva, ami most nyomasztó. Azt a 
hitelterhet valahogyan kezelni kell, cipelni kell és meg kell oldani. Ha lesz erre valami 
központi segítség, intézkedés, hiszen nem csak Újfehértó áll így hitelezési szempontból, hanem 
szerintem a települések nagyobb része még rosszabb helyzetben van. Tehát itt valamilyen 
módon – hosszabbítással, valamilyen konstrukcióval. Remélem nem úgy gondolják, hogy majd  
lenyelik a bankok ezt is, mert akkor a bankrendszert keményen érintené. Ezt kezelni kell, amíg 
lehet. Az idei év belátható, a jövő év megint sok bizonytalanságot fog hozni. Végül is a 
későbbi évek nincsenek úgy leterhelve, illetve most ez az 50 %-os korlát is azért kicsit 
visszafogja azt, hogy az önkormányzatok, akár Újfehértó is jobban eladósodjon. Én azt kérem, 
hogy mindenképpen továbbra is a takarékos gazdálkodás és a megoldás irányába működjön a 
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testület. Mi a magunk részéről amit tudunk megteszünk. Eddig is igyekeztünk a hiteleknél- 
tavaly elég sok átütemezést tettünk - ez sem mehet a végtelenségéig. Mert akkor a kamat- teher 
soron marad nagy összeg. Valahogyan mindenképpen a hitelállomány kigazdálkodása-
csökkentése lenne a cél. Nem tudok igazán üdvözítő megoldást mondani, de szerintem ez azért  
országosan napirendre fog kerülni. Most a következő lépés a szennyvízprojekt, azt a 
Takarékbankkal közösen próbáljuk megoldani. Nincsen új hitel betervezve, ami továbbnövelné 
komoly mértékben az adósságot. Tanán nincs is most olyan cél, ami ezt indokolná. Én azt 
kérem, hogy maradjon meg ez az összhang a testületben, az együttgondolkodás és akkor talán 
könnyebb lesz ezt az évet és a következőt is túlélni. Mert a cél az a túlélés, rövid távú 
megoldást én sem tudok, továbbtakarékoskodni, továbbhúzni a nadrágszíjon nem nagyon lehet 
én úgy gondolom. 
 
Nagy Sándor 
Igazából az a baj, hogy még ezt az 50 %-os korlátot sem lehet hosszabb távon kimeríteni, mert 
továbbnöveled. A jelenlegi adósságállományt figyelembe véve, ha évente kimerítenénk az 50 
%-os korlátot mondjuk a fejlesztési hitelfelvételek kapcsán, akkor ugyanaz a spirál tekeredik 
benne. Ami most a legjelentősebb a majdnem 40 millió forint- ez a csapadékvíz II. ütemhez 
kapcsolódik. Viszont az nagyon fontos, hogy ezt megnyerjük és megcsináljuk, mert ha nem 
fejlesztési ágon, akkor ha jön majd a belvizezés, ha belegondoltok abba, hogy tavaly 32 millió 
forintot fizettünk ki a belvízvédekezés kapcsán, amiből durván 16-17 milliót térített meg az 
állam, a többi az a saját költségvetésünk volt, akkor már más ennek a fejlesztési célnak is a 
fontossága. Ami a szennyvizet illeti- nem minden bizottsági ülésen beszéltünk róla- igazából ez 
is meg fog jelenni itt az adósságteher kapcsán, hiszen a készfizető kezesség formálisan úgy 
működik, mintha olyan nagyságú hitelt vennénk fel, tehát az adósságkorlát számításnál ezt 
figyelembe kell venni. Ugyanakkor én nagyon bízom benne, hogy a korábbi évek 
gyakorlatához képest egy pozitív szaldóval lehet majd lezárni a szennyvízberuházást, és akár 
még néhánymillió forint a végén az önkormányzatnak bevételként is megjelenhet. Ez még most 
ebben a formájában az átütemezett hitelek kapcsán még mindig belefér és nem fogjuk 
kimeríteni a hitelkeret nagyságát.  
 
Leveleki József 
Az a „jó hírem” Polgármester Úr, ha nem tévedek nagyot, de nekem ez meg van engedve, mert 
nem vagyok pénzügyi szakember, ha akarnánk sem tudnánk az 50 %-ot megközelíteni sem, 
mert már a 10 milliós nagyságrend fölött, fejlesztési hitel esetében is már kormány engedély 
kell.  
 
Délelőtt ezen dilemmáztunk, hogy hogy fogja kezelni ezt, ami már eddig fenn volt? Mert ha ezt 
nem kezeli, akkor nincs miről beszélni tovább, mert már rég túl vagyunk rajta.  
 
Szilágyi Péter 
Sajnálom, hogy nincs itt a könyvvizsgáló képviselője. Korábbi testületeknek nem voltam tagja, 
de valószínűnek tartom, hogy korábban is hasonló jelentést kapott Újfehértó, hiszen 
eladósodott a település. Kérdésem az, hogy soha nem szokták a könyvvizsgálók figyelmeztetni 
a települést?  
 
Nagy Sándor 
Tudok olyan könyvvizsgálói jelentést mutatni korábbi időszakból, amikor a könyvvizsgáló szó 
szerint leírta, hogy rendkívül kockázatosnak tartja. Nyilván még egy dolgot nem mondtam 
nektek, hogy természetesen nem tett le a Hivatal arról, hogy a sportcsarnok szerződést 
újratárgyalja. Ebben bizonyos lépéseket előkészítettünk, és ha eljutunk abba a szakaszba, akkor 
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természetesen tájékoztatni fogjuk a testületet. Ha megnézitek, ebben az évben ugyan nincs 
teljesen 50 millió a csarnoknak az ez évi fizetendő összege, de ez csak 2012-re igaz, hiszen a 
jelenlegi szerződésmódosítás, amit tavaly kötöttünk az arról szól, hogy 2013-tól kezdődően a 
2011-ben, 12-ben meg nem fizetettet hozzátéve a maradékhoz, az azt jelenti, hogy 2013-ra 
olyan 130 millióra felugrik a csarnok. Még annyit kiegészítő információként az uszodával 
kapcsolatban az, hogy megkaptuk a minisztériumnak a levelét, melynek lényege az, hogy 
ebben az évben nagy valószínűséggel nem történik meg a PPP-s konstrukcióban megvalósult 
létesítménye állam által történő megvásárlása. Tehát ebben az évben nagy biztonsággal 
tervezhettük azt a 45 és az uszoda esetében 65  millió forintot. És ez ott van még 12 évig, mint 
teher. Ha mégis marad az uszoda ebben a formában, de az állam kivásárolja a sajátrészét, és az 
önkormányzat fejlesztési részét, akkor az uszoda visszazökken kb. a felére. Akkor már azért az 
egy jelentős nagyságrendű megtakarítás. A másik a sportcsarnok, ebben mindent el fogunk 
követni, hogy újra tudjuk tárgyalni a megkötött szerződést.  Nincs más lehetőségünk. Erről 
tájékoztattalak már benneteket, hogy decemberben már az építtetőt már tájékoztattam, hogy 
nem látom realitását annak, hogy hosszabb távon ezt a fajta konstrukcióban megállapított 
összeget fizetni tudjuk. Én úgy gondolom, hogy március végére lesz konkrét adatsor a 
kezünkben, ami alapján el lehet kezdeni a tárgyalásokat.  
 
Puskás László 
A képviselő-testületnek az együttműködésével kapcsolatosan szeretnék egy gondolat erejéig 
reagálni: én úgy gondolom, hogy a képviselő-testület többsége alapvetően ebben az 
egyetértésben dolgozik már egy éve. Én nem hiszem, hogy 2012. évi költségvetés tárgyalásánál 
nagy csodák fognak történni, tehát valószínűnek tartom, hogy a következő testületi ülésen a  az 
átdolgozott költségvetés el lesz fogadva. Azt is világosan látni kell, - de szerintem minden 
képviselő-testületi tag látja pártállástól, politikai hovatartozástól függetlenül, hogy alapvetően 
ez az önkormányzat sem fog tudni önmaga kikászálódni abból az adósságcsapdából, amiben 
van. Tehát, ha rövid, vagy hosszútávon nem lesznek olyan pozitív szabályozások állam, 
kormányzat részéről, amik ebben segíteni tudnak, akkor én azt gondolom, hogy hosszútávon 
nem lehet ennél az önkormányzatnál sem beszélni arról, hogy meg fogjuk tudni oldani a saját 
problémáinkat. Nem lesz olyan politikai erő, amelyik föl fogja tudni vállalni, hogy egy adott 
településen belül akár ettől sokkal nagyobb mértékben megsarcolja a lakosságot adókivetéssel, 
vagy megszüntessen kismillió olyan feladatot, ami szükséges az adott településnek annak 
érdekében, hogy pénzügyi egyensúlyban legyen a költségvetés. Azt gondolom, hogy ettől 
tovább nagyobb mértékben megszorítani egy politikai közeg sem fog. Tehát akkor úgy érzem, 
hogy akkor szinte megszűnőben lesz a helyi önkormányzatiság, de nem csak nálunk, hanem 
minden településen, ha ez így alakul.  
 
Leveleki József 
A helyi önkormányzatiság szerintem már jelentős részben megszűnőben van, vagy meg is 
szűnt én azt gondolom. Ha végignézitek itt a mozgásterét a helyi önkormányzatnak, akkor az 
szinte minimális. Van egy bizonyos kötelező feladat-ellátási kényszer. Azt meg kell csinálni, 
van egy halom teher, adósságteher, amit valamilyen szinten menedzselni fog nyilván a 
városvezetés. Egyebekben meg milyen lehetősége van, és milyen önkormányzatiságról fogunk 
beszélni? Nekem ez a véleményem. Egyetértek alpolgármester Úrral, hogy helyből ezt 
megoldani képtelenség és azzal is, hogy magának az államnak sem célja, sem lehetősége nem 
lesz arra, hogy ezt a helyzetet sokáig fenntartsa. Szerintem komoly változások kellenek ahhoz, 
hogy teljesen új leosztásban újra kell gondolni ezt a témát. A bankokkal nyilván az állam, vagy 
kormányzati vezetéssel és hát a helyi önkormányzatok megmaradó részével közösen fog ez 
valamilyen irányt venni. Hogy kinek, mekkora mozgástere, feladata lesz benne: Kétséges az én 
véleményem szerint, hogy nekünk túl sok mozgásterünk lesz eben.  
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Nagy Sándor 
Ha kisepernénk, minden nem kötelező feladatot, ami azt jelenti, hogy igazából sajátmagunk 
megszüntetjük az önkormányzatiságot, akkor gyakorlatilag még mindig ki lehetne szedni 
alsóhangon kb. 80-100 millió forintot a rendszerből. 80-at biztosan- csak egy nagyon nagy 
tételt mondok, segélyezés címén az Újfehértourt, meg a támogatás címén közel 25 millió 
forinttal patronáljuk meg ebben az évben. Vagy a Tűzoltóság 11 milliója, az elsőlakáshoz jutók 
támogatása,  a Bursa Ösztöndíj. Nyilván ezt már nem lehet bevállalni, amint alpolgármester Úr 
is mondta. Mert akkor, ha még a tömegközlekedést sem tudjuk biztosítani helyben, akkor mit 
csinálunk. De visszatekeredik nem csak a mi nyakunkra, ugyanúgy a főváros nyakára is 
visszatekeredik a tömegközlekedés. Mert a törvény meg azt mondja az önkormányzatoknál, 
hogy az biztosítani kell. Nyilván, ha ezt nem adnánk oda ezt a durván 25 milliót az 
Újfehértournak, akkor sem szűnne meg, hanem lenne egy egyvonalas járat, reggel meg este a 
ki a vasútállomásra és vissza. Biztosítanánk ilyen szinten a tömegközlekedést, és akkor a 
gyerekeket nem lehetne uszodába hordani stb. Ha rányomjuk a lakatot a sportcsarnokra, akkor 
már a 100 milliónál tartunk. De, ha ezt megtesszük, akkor beljebb leszünk? Nem leszünk 
beljebb, mert akkor sem szabadulnánk meg akkor sem az adósságtól. Lehet, hogy nagyobb 
ütemben tudnánk visszafizetni a banknak. Ezt látni kell. Ha egyéb nincs a napirendi pont 
vitáját lezárom. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 3 egyhangú igen szavazattal a 
kiegészítéssel együtt megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. Az Ügyrendi Bizottság 2 igen 
szavazattal, 1 tartózkodással megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. A Pénzügyi Bizottság 3 
igen szavazattal, 1 ellenszavazattal javasolja megtárgyalásra és elfogadásra. Két határozat 
hozatal következik. Ki az, aki a 2. számú melléklet szerinti határozati javaslatot azzal a 
kiegészítéssel, hogy a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletet felül kell vizsgálni – 
elfogadja?  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
21/2012. (II. 13.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet tervezésével összefüggő javaslatról 
 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
1.) az I. tárgyalási fordulóban benyújtott az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletre vonatkozóan, további szükséges 
tervezési javaslatokat fogalmaz meg az alábbiak szerint: 
 
a.) egészségügyi szolgáltatásokért fizetendő ( labor (vérvételi hely, fizikoterápai) térítési díj 
bevezetésével, a saját bevételeket plusz 5 millió forinttal javasolja megemelni,  
b.) ebrendészeti hozzájárulás bevezetésével, a saját bevételeket plusz 3 millió forinttal 
javasolja megemelni. 
c.) a Játékvár Bölcsődében alkalmazott intézményi térítési díjakat a jogszabály változásokra 
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tekintettel felül kell vizsgálni. 
d.) át kell tekinteni az Újfehértó-Bököny Viziközmű Beruházási Társulással kapcsolatos 
önkormányzati kezességvállalás költségvetésre gyakorolt hatását. 
e.) a Környezetvédelmi Alap felhasználásával kapcsolatos döntést  a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően elő kell készíteni. 
f.) a költségvetési rendelet II. fordulós tárgyalásához az önkormányzati intézményekre 
vonatkozóan tételesen ki kell mutatni és át kell tekinteni  a rendszeres és nem rendszeres  
személyi jellegű kiadásokat. 
g.) a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletet felül kell vizsgálni. 
 
2.) felkéri az alpolgármestert, hogy az 1.) pont a.) alpontjában foglalt térítési díj bevezetéséhez 
szükséges előterjesztést készítse elő, és a város 2012. évi költségvetésével egyidőben nyújtsa 
be a Képviselő-testület felé. 
 
3.) felkéri Újfehértó Város Jegyzőjét, hogy a határozat 1.) pontjának b.) - g.) alpontjában 
megfogalmazott javaslatokat a költségvetési rendelet-tervezeten vezesse át, illetve a 
szükséges előterjesztést, kimutatást a város 2012. évi költségvetésével egyidőben nyújtsa be.  

 
Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a 3. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

22/2012. (II. 13.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

az önkormányzat által biztosított támogatásokról, hozzájárulásról 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ 2012. évben, a városban betöltött társadalmi jelentőségű tevékenységére tekintettel,   
 
a) az Újfehértó Sportegyesület részére működési kiadásaihoz 3.000 e Ft 
b) az Újfehértó Mályváskerti Polgárőr Egyesület részére működési kiadásaihoz 800 e Ft 
c) az Újfehértói Rendőrőrs részére működési kiadásaihoz 8 00 e ft.  
támogatást biztosít. 
 
2./ az Újfehértó Önkéntes Tűzoltóság részére működési kiadásaihoz 11.000 e Ft hozzájárulást 
biztosít. 
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3./ az 1./-2./  pontban szereplő szervezetek (szerv) részére a támogatást havi egyenlő 
részletekben rendeli megfizetni. 
 
4./ a támogatások kifizetéséhez szükséges forrást a 2012. évi költségvetési rendeletében 
biztosítja. 
 
5./ felhatalmazza a polgármestert a szervezetekkel kötendő szerződések aláírására. A civil 
szervezetekkel a támogatási szerződés a civil szervezetek támogatásáról szóló vonatkozó 
jogszabályokban foglalt feltételek teljesülése esetén, az ott meghatározott eljárási rend szerint 
írható alá. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Előterjesztés az Újfehértó SZOSZOK 2012. évi költségvetésének jóváhagyására  
     Száma: 4-24/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Tamás Lászlóné bejelenti az érintettségét.  
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. A 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha egyéb nincs a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

23/2012. (II. 13.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

az Újfehértó SZOSZOK 2012. évi költségvetésének jóváhagyására 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 

1. az Újfehértó Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi költségvetését az 1 számú 
mellékletben meghatározott tartalommal, 136.003 eFt bevételi és kiadási főösszeggel   
j ó v á h a g y j a.  

 
2. A 2012. január 1-től az engedélyezett létszámot 39 főben hagyja jóvá.  

 
3. A 2012. évi közfoglalkoztatott létszámot 1 főben hagyja jóvá. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester



   1.számú melléklet 

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

   
Intézmény összesen 

Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat 
2011. évi módosított 

ei. 2012. évi tervadat 

száma 

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 
megnevezése 

    
1 2 3 6 6 

    Bevételek     
1   Intézményi működési bevételek 48 547 41 493 
  1 Hatósági jögkörhöz köthető működési bevétel     
  2 Egyéb saját bevétel 38 630 28 939 
  3 Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 9 917 12 554 
  4 Hozam- és kamatbevételek     
  5 Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről     

3   Felhalmozási és tőkejellegű bevételek     

5   Támogatásértékű bevételek 11 250 1 642 
  1 Működési célú támogatásértékű bevétel 11 250 1 642 
  2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel     

7   Pénzforgalom nélküli bevételek     
  1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 447   
  2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele     

8   Intézményfinanszírozás 80 464 92 868 

    BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 148 708 136 003 

    Kiadások     

9   Működési kiadások 145 108 136 003 
  1 Személyi  juttatások 52 729 57 451 
  2 Munkaadókat terhelő járulékok 15 557 14 837 
  3 Dologi  kiadások 75 011 63 715 
  4 Egyéb folyó kiadások 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 3 600   
  1 Felújítás 1 500   
  2 Intézményi beruházási kiadások 2 100   
  3 Egyéb fejlesztési célú kiadások     

    KIADÁSOK ÖSSZESEN:  148 708 136 003 
Létszámkeret 
/átlagos állományi 
létszám/ (fő) 

    41 39 

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)   1 
 

 



Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor Polgármester Úr a 
rendkívüli nyilvános ülést 16 óra 50 perckor bezárta.  
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

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


