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J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2012. február 15-én 7 óra 30 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, Szilágyi Péter, Szűcs Lászlóné, Tamás Lászlóné, Tóth János 
képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Szűcs Andrea aljegyző 
 
Meghívottként jelen van: Mocsár Csaba Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
elnöke 
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Horváthné Jászay Ildikó, Pappné Gönczi Szilvia 
pályázati referensek. Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető 
 
Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. 
 
Nagy Sándor 
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 10 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. 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 Újfehértói testvérvárosi tematikus hálózat kialakítása című pályázat  
     benyújtásáról  
     Száma: 4-26/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ Előterjesztés Újfehértói testvérvárosi tematikus hálózat kialakítása című pályázat  
     benyújtásáról  
     Száma: 4-26/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Ez a pályázati csomag, ami Európa a polgárokért program 2007-2013 címet viseli, ennek több 
alprogramja van, jelesül négy. Ezen belül mi az I. alprogramra pályáznánk. A pályázatot 
egyébként angol, vagy francia nyelven kell elkészíteni és úgy kell benyújtani. Én eltekintenék 
most arról, hogy most azt a 60 oldalas pályázati felhívást ismertessem. Az az előterjesztés, 
amit a tegnapi nap folyamán kiküldtünk tartalmazza azokat a legfontosabb elemeket, amikre 
pályázni szeretnénk. Ennek a leglényegesebb eleme, hogy Újfehértó Önkormányzat lenne a 
pályázó. Minimum négy olyan uniós településnek benne kell lenni, itt a korábban aláírt 
testvér-települési megállapodásoknak megfelelően felvettük az elmúlt időszakban a 
kapcsolatot ezekkel a településekkel. Azt kell, hogy mondjam, hogy minden település 
rendkívül pozitívan állt hozzá. Ipolyság külön örült annak, hogy egy programelem náluk kerül 
megvalósításra. Pályázati felhívás alapján négy program Magyarországon, Újfehértón kell, 
hogy megvalósuljon, egy pedig az Ipolyságban. 100 %-os támogatási intenzitásban 
reménykedünk, ezért nem ajánlottunk fel önrészt. Természetesen a pályázati felhívás lehetővé 
tette volna, hogy saját erőt is ajánlunk fel a pályázat benyújtásához. Úgy gondoltuk a 
kollégákkal, hogy megpróbáljuk, megnézzük miután egyeztetve is lett a pályázatot kiíró és 
elbíráló szervezettel, ezt most önerő nélkül benyújtjuk és reméljük, hogy meg fogjuk kapni a 
támogatást. Ha az anyagot megnéztétek, akkor azért a választott időpontok nem véletlenek, 
hiszen az első időpont az augusztus 20-ai rendezvények részeként kerülne megrendezésre. A 
kövezetkő időpont az a városnaphoz kapcsolódóan kerülne megrendezésre, a harmadik 
gyakorlatilag reméljük, hogy megmarad az a benyújtott pályázati program a kalászos 
napokhoz kapcsolódóan- arra építve kerülne megrendezésre. A negyedik pedig az pontosan a 
tematikáját illetően a nyugdíjas nap környékére kerülne megszervezésre. A napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Szilágyi Péter 
Ezek szerint úgy látom, hogy ezt is átolvasás nélkül fogjuk aláírni úgymond, mint a 
csatlakozási szerződést – francia és angol nyelven van megfogalmazva a pályázat. Kérdésem, 
hogy mennyibe fog ez kerülni Újfehértónak, mert olyan nincsen, hogy ingyen van. A 
pályázati kiírást látom, hogy 100 %-os intenzitású, de biztos vagyok benne, hogy az 
előkészületek és az egyéb egy csomó pénzbe fog kerülni. Annál is inkább kíváncsi lennék 
arra, hogy mibe fog ez kerülni, mert a Mária utcának a végére nincs az önkormányzatnak 
pénze egy 20 ezer forintos lámpatestet fölszerelni. Akkor tudni szeretném, hogy hány milliót 
fogunk még ebbe belefeccölni?  Azt is szeretném megkérdezni, hogy mi ennek a haszna, 
értelme Újfehértó számára azon kívül, hogy mondjuk augusztus 20-át bele tudjuk rakni és 
akkor gondolom, hogy polgármester Úr úgy tervezte, hogy akkor ahhoz nem kell sajáterőt 
beforgatni, hanem úgymond uniós pénzből fogjuk összehozni.  
 
Nagy Sándor 
A reggelre való tekintettel igyekszem nem cinikus lenni.  
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Szilágyi Péter 
El is várom. 
 
Nagy Sándor 
Amit elmondott képviselő Úr, azt picit cinikusnak tekintem. A pályázat előkészítés is része 
magának a pályázatnak, tehát el lehet benne számolni az előkészítés költségét. Az előkészítés 
egyébként maga a pályázatírás, a fordítás a pályázat menedzselés 500 ezer forint + ÁFA, és ha 
nyer a pályázat, akkor plusz 5 % sikerdíj van benne, ami egyébként része a pályázatnak. Ezért 
nem kell pluszforrást, azon kívül amit a kollégáknak és nekem bele kell pakolni, hogy ezt meg 
tudjuk szervezni. Nem olvasatlanul kell aláírni, mert a tematikájának a leglényegesebb elemei 
ki lettek emelve. Egyébként itt van a magyarnyelvű fordítása, az önkormányzat bemutatása, a 
projekt szerepe, leírásáról, a projektben résztvevők, szervezők tapasztalatairól- tehát meg van 
az összefoglaló magyar nyelvű leírása is. De még egyszer mondom, hogy a leglényegesebb 
elemeit, hogy mire, milyen haszna lesz a településnek, azt az előterjesztés tartalmazza. Én 
nem tudom, hogy miért kell párhuzamot vonni egy ilyen program és a lámpatest között. Ezt 
Őszintén mondom, hogy nem értem. Mert ebből a pályázatból tényleg nem lehet lámpatestet 
felszerelni.  
 
Szilágyi Péter 
Biztos vagyok benne polgármester Úr, hogy érted, hogy hogy lehet párhuzamot vonni. Úgy, 
hogy mindent utolsó fillérig nem fognak itt kifizetni. Lesz itt, vannak itt telefonszámlák 
egyebek, ami a Polgármesteri Hivatalt fogja terhelni. Így, ilyen értelemben vonok 
párhuzamot, hogy szerintem itt 20 ezer forintnál többet el fogunk költeni. És hogy ez 
feltétlenül szükséges–e, van-e ennek egyáltalán haszna Újfehértó számára azon túlmenően, 
hogy megrendezzük azokat a napokat, amelyet lehet, hogy nem tudnánk olyan színvonalasan, 
mert nincs rá pénz.  
 
Nagy Sándor 
Én azt tudom mondani képviselő Úr, hogy ha nem érzi képviselőként, hogy milyen 
jelentősége van egy ilyen program megrendezésének, akkor nagyon sajnálom. Tehát 
belemehetünk a részleteibe, hogy egy-egy program elem mit jelent. Nem véletlenül írta ki az 
unió és nem véletlen az egész tervezési ciklus alatt 2007-2013. között folyamatosan lehet 
pályázatot benyújtani. Maga a címe is az, hogy Európa a polgárokért.  
 
Tamás Lászlóné 
Mennyi a pályázott összeg?  
 
Nagy Sándor 
A program összeállítása kapcsán 130-150 ezer euró között lesz. Attól függően, hogy még 
most a fordításnál kell a költség-nemeket mellérendelni. Tehát a 150 ezer euró az kb. 40 
millió forint.  
 
Tamás Lászlóné 
Az szép lenne, ha ez sikerülne. 
 
Nagy Sándor 
Nyilván én örülnék neki, hiszen főleg azáltal, hogy a programok 4/5-e Újfehértón valósul 
meg, a legnagyobb hasznot mind kommunikációban, mind kapcsolatépítési lehetőségben azért 
a város fogja megszerezni. Ez az eleme a pályázati kiírásnak a helyi hatóságokat képviselő 
testvérvárosi bizottságoknak, helyi hatóságokat képviselő nonprofit szervezeteknek, illetve 



 4 

helyi hatóságok egyesületeinek van kiírva.  
 
Tóth János 
Péternek szeretném mondani, hogy nem tudom, hogy eljutottál-e már Árpástóra. Ipolyságon 
és Zarówban még nem voltam, el kell jutni és ahogyan ott fogadnak bennünket!- akkor rá 
lehet jönni, hogy ennek igenis van értelme. Plusz azért, hogy a kialakuló gazdasági 
kapcsolatok miatt azt is meg kell említeni, hogy újfehértói vállalkozói már ide eljutottak 
valamilyen szinten, tehát ennek is van hozadéka. Ahogy Árpástón- amennyire szeretnek 
bennünket- ezt szerintem nem lenne szabad befejezni. Bármi ilyen lehetőséget ki kell 
használnunk. Tény, hogy erre pluszforrásunk nincs, de a lehetőséget ki kell használni és 
éljünk vele.  
 
Szilágyi Péter 
Arra szeretném felhívni a figyelmedet János, hogy amikor Te Moszkvába járogattál, akkor 
azért én már sokat voltam Erdélyben, illetve még azt szeretném elmondani, hogy nyilván ki 
kell használni minden lehetőséget, csak én azt gondolom, hogy az Unió számunkra semmi 
olyan lehetőséget nem biztosított, vagy nagyon kevés olyan pályázat volt, amelyik az emberek 
megélhetését segítené elő. Mindig ilyen szétszórnivaló pénzt ad, aminek nem fogjuk utána 
látni a gazdasági hasznát. Nekem ennyi problémám van az egész történettel. Mert lehetne itt 
mulatozni reggeltől estig, ha olyan jól élnének az emberek. Akkor szerintem el is jönnének, 
lehetne olyan fesztiválokat szervezni, mint Németországban vannak a Sörfesztiválok. De ezt 
Magyarországon nem fogod tudni megcsinálni, vagy Újfehértón, mert az emberek nyomottak, 
nincs kedvük az egész élethez. És az Uniónak nem célja, hogy azon segítsen, itt nekem többek 
között ez problémám a történettel.  
 
Tóth János 
A „moszkvai” utam során én csak Gútig jutottam el, Kárpátaljáig, ahol a lakosságnak a 99 %-
a magyar. Igazából nekem a „mulatozásból” az volt a jó, hogy emberek között ismeretlenül 
azt mondták, hogy „Te gyere el hozzánk, két mondatot beszéljünk.” – mondtam nem, itt 
üljünk le és akkor… , nem is ismertem Őket, azt sem tudtam, hogy kik Ők. Csak meghallva, 
hogy magyar, meg honnan jöttünk, meg testvérkapcsolat .., és csak úgy minden szervezés 
nélkül elkezdtünk velük beszélgetni. És bármilyen furcsa én azért megyek Erdélybe, meg 
Gutra, mert igenis magyarságot én ott tudok tanulni. Én Himnuszt úgy énekelve nem 
hallottam, mint ahogyan az árpástói Református Templomban hallottam. Magyarországon úgy 
énekeljük a Himnuszt, hogy nem merjük a hangot kiengedni, ott Ők akkor is, amikor nem volt 
szabad, Ők igenis tele tüdőből énekelték a Himnuszt. Ezekre a településekre el lehet jutni és 
én konkrétan magyarságot tanulok.  
 
Nagy Sándor 
Azt azért szeretném Szilágyi Képviselő-társam figyelmébe ajánlani, hogy azért elég egyoldalú 
megközelítés az, amikor azt mondja, hogy az Unió valós programokat nem támogat, csak 
ilyen rendezvényekhez kapcsolódót, mert én úgy értettem. Hiszen ha a múlthéten megkapott 
összeget mondom csak, ami szintén uniós pénz és a szennyvízhálózathoz kapcsolódóan a két 
település 2,7 milliárd forintot kapott. Ami igaz, hogy infrastrukturális fejlesztés, de annak a 
megvalósítása kapcsán azért vállalkozások is fognak belőle profitálni.  
 
Puskás László 
Egyrészt igaza van abban Péternek abból a megközelítésből, hogy kevés olyan forrás érkezik, 
ami munkahelyteremtéssel kapcsolatos. Viszont azt gondolom, hogy nem mi vagyunk azok, 
akik befolyásolni tudjuk azt, hogy az unió milyen forrásokat oszt a települések irányába. Én 
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úgy érzem, hogy ennek azért van gazdasági haszna is. Az a kis telefonköltség, amit említettél, 
ha arányosítjuk pld, egy augusztus 20-ai rendezvénynek a minden pályázati forrás nélküli 
megszervezésével és annak a költségeivel, vagy egy nyugdíjas napot megszervezünk pályázati 
forrás nélkül és azoknak a költségeit is hozzávesszük, akkor én azt gondolom, hogy gazdasági 
haszna mindenképpen van ennek a dolognak. Tehát ezzel a résszel nem nagyon értek egyet. 
Én azt gondolom, hogy ki kell használni a lehetőséget, és ha csak abba a kis telefonköltségbe 
kerül, akkor azt gondolom, hogy meg kell tenni.  
 
Leveleki József 
Az én megközelítésemből, az egyoldalú megközelítés az számos aspektusból tetten érhető 
ennél az asztalnál is, mert ha gondoljunk a Dél-Pesti szennyvízberuházásra, ott elegánsan 
beletoltak sok százmilliárd forintot és hát tudjuk jól, hogy a franciák felezték le a hasznát.  
Méghozzá olyan módon, hogy előre már a privatizációs szerződés kapcsán le volt rögzítve a  
10 %-os, vagy nem tudom mennyi kötelező haszon. Tehát egy dolog ez. Én is építem azokat a 
köröket - vagy építeném, mert nincsenek ilyenek - látszólag helyi érdekeltségűek, ugyanakkor 
annak a produktumának a jelentős része az „én vagyonomat gyarapítja”. Tehát van ebben egy 
ilyen szándék, illetve azt nehéz nem észrevenni, és ebben Péternek tökéletesen igazat kell, 
hogy adjak, de van amiben nem értek vele egyet ebben a kérdésben. De ebben igen. Pld. az, 
hogy effektív munkahely beruházási arányt vizsgálnánk az uniós támogatási projektek 
kapcsán, akkor az bizony szerintem erős aránytalanságot mutatna az ilyen „Nesze semmi, 
fogd meg jól’” című történethez. Mert főteret építettünk újjá Magyarországon számtalan 
helyen és temetőt újítottunk fel, ez is fontos dolog. De nem munkahelyteremtés, és ebben az 
országban az emberek százezrei napi szükséget szenvednek gyakorlatilag. És amikor ezt 
veszed alapul, vagy teszed mellé, akkor érzed a disszonanciát, ami egy kicsit az embert 
bosszantja. Ugyanakkor, ha ez nem kerül pénzbe Újfehértónak- persze ez tényleg ilyen 
érdekes történet- akkor valószínűleg én azt gondolom, hogy a kitekintés, meg a 
kapcsolatteremtésnek lehet valamilyen szinten érelme. Megváltást nem fog hozni, de hát 
nyilván társas lény az ember, ilyen szempontból azt mondom, hogy akkor részemről ezzel 
olyan nagyon nagy probléma nincs. Problémák ott vannak, amit az előbb felsoroltam, abban, 
hogy nem tudunk elmozdulni erről az origóról, ami a foglalkoztatást meg ehhez hasonló 
történetet érinti. Pld. a szennyvízberuházás kapcsán meg az jut eszembe, hogy meg vannak 
alkotva a jogszabályok Magyarországon - én ezt nagyon jól tudom. De vajon nincs-e 
mozgásterünk abban, hogy mondjuk az effektív kivitelezési munkálatoknak egy nagyon 
jelentős részét, majd helyiek csinálják. Nem napirendhez tartozik ez, de érintettük ezt a témát. 
A választ is tudom polgármester Úr, de itt kell az okosságunkat, rutinosságot, meg ezeket a 
dolgokat előhozni és helyzetbe hozni, ha van ilyen beruházó, vagy kivitelező Újfehértón, mert 
azok is legatyásodtak időközben akiknek szerencsésebb a csillagállásuk.  
 
Szilágyi Péter 
Figyeltem a hozzászólásokat. A Laciét azt azért építő jellegűnek, korrektnek tartottam,  meg a 
Józsiét. Valami ilyesmi vitákat várnék el én is. Ismerjük egymásnak a jó szándékú 
észrevételeit, de a hibákat is esetleg el lehet mondani. Ezért nem fogunk megsértődni, de 
amikor örökösen csak a hibát, illetve azt nehezményezi valamelyik képviselő, hogy a másik 
miért véleményez valamit, akkor ezt problematikusnak látom. Az a lényege az egész 
történetnek, hogy itt mindenkit végighallgatva, meg követve az eseményeket, hogy nekem 
olybá tűnik, hogy amióta csatlakoztunk az Euróapi Unióhoz azóta egyre rosszabb, rosszabb. 
Megtörtént a rendszerváltásnak nevezett módszerváltás több mint 20 éve egyre nagyobb 
vagyonvesztés volt, azóta Magyarország folyamatosan lefelé csúszik, folyamatosan veszti a 
vagyonait, az unióhoz csatlakoztál, ez fokozódott.  
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Tamás Lászlóné 
Én három éve egy ilyen projekt kapcsán voltam Olaszországban. Újfehértóról 45 fő vett részt, 
óvónők, tanárnők, szociális munkások. Igaz, hogy nem munkahelyteremtésről szólt az egész 
egy kikapcsolódásról, de annyira jól érezték magukat, mert hát ezeknek egy ilyen 
közösségépítő szerepe is van, hogy mindenki kellemesen emlékszik rá. Szerintem ezeknek a 
rendezvényeknek is van valami jó hatása az emberekre. Mert pld. ezt az augusztus 20-ai 
ünnepet is nem volt olyan ember, aki nem hiányolta Újfehértón. Na most ha nyerünk egy 
ilyen pályázatot, amiből meg tudjuk finanszírozni azt az egyetlen egy napot, akkor már azzal 
is előbbre jutottunk. Volt egy kellemes napja az újfehértói lakosoknak. Kikapcsolódtak, 
elfelejtették azt, hogy nincs munkahelyük. Végül is pszichésen egy kicsit feltöltődnek.  
 
Puskás László 
A szennyvízberuházással kapcsolatosan, amit Józsi mondott, azt gondolom, hogy azzal 
teljesen egyet tudok érteni, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy újfehértói, - 
biztos vagyok benne, hogy nem fővállalkozói- de újfehértóiak vigyék az alvállalkozások nagy 
részét. Én azt gondolom, hogy így, hogy társulásban működik, így, hogy elég régóta van már 
kapcsolat a pályázatot készítőkkel, előkészítőkkel és mindenkivel aki ebben részt vesz én azt 
gondolom, hogy polgármester Úrnak lehet ennyi ráhatása, hogy ezt a kérést az igényét 
tolmácsolni tudja. Bízom benne, hogy meghallgatásra fog találni.  
 
Szűcs Lászlóné 
Három éve én is kinn voltam Lengyelországban, Elek képviselő Úrral, és megmondom 
őszintén, hogy maga a közösségépítés is maga nagyon jó. De a tapasztalatcsere- pld. 
birkatenyésztőknél voltunk, méhészettel kapcsolatosan hogy ott hogyan működik, itt hogyan 
működik. És a bizalom. Én jónak találom.  
 
Szilágyi Péter 
Jónak találom én is Tünde, illetve Tamásné Képviselő Asszony! Ha ezeket elmondtátok, hogy 
óvónők, pedagógusok voltak, Elek László volt, Te voltál, de „Kiss Jánosnak a Váci Mihály 
úton” milyen haszna származik ebből az úgymond Újfehértó krémjét leszámítva?  
 
Szűcs Lászlóné 
Itt nem mint képviselő voltam, hanem mint civilszervezet vezetője.  
 
Szilágyi Péter 
Jó, messzire mentünk.  
 
Nagy Sándor 
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki az előterjesztéshez kapcsolódó 
határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

24/2012. (II. 15.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

Újfehértói testvérvárosi tematikus hálózat kialakítása  
című pályázat benyújtásáról 

 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
pályázatot nyújt be az Európai Parlament és a Tanács által a 2007 - 2013-as időszakra 
elfogadott „Európa a polgárokért program” I. alprogramjában található Testvérvárosi 
hálózatok kialakítása című pályázati felhívásra.  
 

           Felelős: polgármester 
    Határid ő: azonnal 

 
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor Polgármester Úr a 
rendkívüli nyilvános ülést 8 órakor bezárta.  
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

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


