
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
4244 Újfehértó, Szent István út 10. 

Tel.:(42) 290 000  Fax: (42) 290 003 
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Száma: 7-49/2012.  
 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2012. június 14-én du. 16 órai kezdettel a 
Polgármesteri Hivatal - Tanácskozóterem (4244 Újfehértó, Szent István út 10. sz. 8. sz.) 
helyiségében megtartott rendkívüli nyilvános ülésről.  
 
Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Banka Attila, 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 
 
Meghívottként jelen van: Margittai Sándor a Szabolcs Takarékszövetkezet részéről, Csonka 
Jolán a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Újfehértói 
feladatellátási helye képviseletében 
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető 
 
Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. 
 
Nagy Sándor 
Budainé Veres Ágnes és Gyermánné Szabó Katalin képviselők jelezték, hogy nem tudnak 
részt venni a rendkívüli ülésen.  
 
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 kiküldött meghívóban kilenc napirend megtárgyalására 
tettem javaslatot. A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel? Ha nincs, ki az, aki a 
javasolt napirendi pontokat elfogadja?  
 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot 10  egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi napirendet állapította meg:  
 

N a p i r e n d 
 
1./ Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitvatartási rendéjéről szóló 19/2011. (IX. 01.)  
     önkormányzati rendelet módosításáról 
     Száma: 4-125/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján, a rendelet-módosítás kiosztással) 
     Előadó: Puskás László alpolgármester 
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2./ Előterjesztés az „Újfehértó-Bököny szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” elnevezésű  
     KEOP projektben rögzített szennyvíz beruházás finanszírozásával kapcsolatos döntésekről   
     Száma: 4-121/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
3./ Előterjesztés az Újfehértó SZOSZOK 2012. évi költségvetésének módosításáról 
     Száma: 4-120/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
4./ Előterjesztés a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Újfehértói  
     feladatellátási helye 2011. évi pénzmaradványának rendezéséről 
     Száma: 4-119/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
5./ Előterjesztés a nyíregyházi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésének  
     véleményezéséről 
     Száma: 4-118/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
6./ Előterjesztés Dr. Siket Nándorral kötött szerződések módosításáról 
     Száma: 4-122/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
7./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2012. (I. 31.)  
     számú határozatát érintő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
     Kormánymegbízottjának törvényességi felhívásáról  
     Száma: 4-123/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
8./ Előterjesztés az Újfehértó Sportegyesület kérelméről 
     Száma: 4-124/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján, határozat-tervezet kiosztással) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
9./ Előterjesztés az Újfehértó, Fő tér 3. szám alatti épületrész bérbeadásáról  
     Száma: 4-126/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitvatartási rendéjéről szóló 19/2011. (IX. 01.)  
     önkormányzati rendelet módosításáról 
     Száma: 4-125/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján, a rendelet-módosítás kiosztással) 
     Előadó: Puskás László alpolgármester 
 
Puskás László alpolgármester ismerteti az előterjesztést.  
 
Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  Ha nincs a napirendi 
pont vitáját lezárom.  
 
Ki az, aki a rendelet-módosítást elfogadja?  
 
A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta 
meg: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
 15/2012. (VI. 14.)  

 
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 módosításáról 
 

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

1. § 
 
Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 19/2011. (IX.01.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: rendelet) 1.§. (2) bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép: 

 
„(2) A vendéglátó tevékenységet végző üzletek és rendezvények – a (2a) és (3) bekezdésben 
szabályozott rendelkezések kivételével - 2200 óra és 0600 óra között kötelesek zárva tartani.” 

 
2. §. 

 
A rendelet 1. §.-a a következő (2a) bekezdéssel  egészül ki: 

 
„(2a) A vendéglátó tevékenységet végző üzletek és rendezvények június 15. és augusztus 31. 
közötti időszakban 2300 óra és 0600 óra között kötelesek zárva tartani.” 
 

3. § 
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A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 
 

2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Előterjesztés az „Újfehértó-Bököny szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” elnevezésű  
     KEOP projektben rögzített szennyvíz beruházás finanszírozásával kapcsolatos döntésekről   
     Száma: 4-121/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Ebben a témakörben hoztunk már néhány határozatot, gyakorlatilag most a Takarékbank a 
korábban megajánlott kötelező érvényű finanszírozási ajánlatának a pontosítása kapcsán kérte, 
hogy egyértelműen, egy határozatban ezeket a képviselő-testület hozza meg. Nincs benne 
olyan új elem, amiről korábban már valamikor, valahol már nem beszéltünk. A napirendi 
ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Szilágyi Péter 
Meddig tudjuk ezt csinálni, hogy vesszük a hitelt fölfele?  
 
Nagy Sándor 
Ez a hitelfelvétel az Újfehértói Víziközmű Társulat hitele. Ez egy készfizető kezességvállalás 
és az azzal kapcsolatos procedúrának a lepapirozása. Amikor korábban is erről beszéltem azt 
mondtam, hogy jó szívvel merem azt mondani, hogy a Társulat ezt a hitelt ebben a formában 
felveheti és a pénzintézetek is azt látják, hogy a mostani befizetési hajlandóság és a hátralévő 
időszak alapján is az látszik, hogyha már többen nem fizetnék is a társulati hitelt akkor is az 
látszik, hogy a lejárat pillanatában 178 millió forint már jelenleg is megvan ennek a hitelnek a 
visszafizetéséből. Nyilván ehhez hozzájön még közel 90 millió forint kényszerbelépőktől 
beszedett pénz, illetve a közületi befizetések.  Ami nagy biztonsággal garantálja azt, hogy ezt a 
Társulat vissza fogja tudni fizetni. Mind a két társulat mögé a saját-saját önkormányzata áll 
mögé készfizető kezesként.  
 
Tóth János 
Most pillanatnyilag mennyi pénz van a társaság számláján? 
 
Nagy Sándor 
Az a lényeg, hogy lejáratkor mit fog ez a pénz érni, hiszen ez a pénz most számlapénzként van 
jelen. Egy a lényeg, hogyha csak azok fizetnek akiket rendszeres fizetőként veszünk 
figyelembe, a már eddig befizetettek alapján, akkor lejáratkor 178 millió az a pénz, ami már 
bent van. Ehhez jön még az, akik most fognak szembesülni azzal, hogy tényleg elindult ez a 
történet. És jön a harmadik eleme, amikor a társulati törvény alapján a kényszerbelépőknek az 
egyöszegű befizetés ki lesz vetve és ezt nekik be kell fizetni. Olyan 70 % körüli a fizetés jelen 
pillanatban. Még mindig van lehetőség arra vonatkozónak, hogyha valaki bejön a hivatalba és a 
Társulat megköti vele a szerződést azzal, hogy Ő egy emeltebb összeggel, mostantól fizeti és 
ugyanúgy ehhez is le lehet hívni az állami támogatást.  
 
Tóth János 
Van vagy 10 utca, ahol nem épül meg, velük mi lesz?  
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Nagy Sándor 
Nem épül meg. Ha majd a KEOP pályázatot úgy módosítják, hogy 100 %-ra lehet 
megvalósítani. Egy esetben lehetne bővítés, hogyha igaz az a döntés a kormány részéről, ami 
az NFÜ honlapján található, hogy a jelenleg megkötött KEOP-os szennyvizes pályázatok 
nyolcvanegynéhány %-os uniós támogatási részét szeretnék felvinni 95 %-ra, ha ez igaz, ez azt 
jelenti, hogy a befizetett társulati hitel- nyilván ezt át kell strukturálni- de ebbe nem menjünk 
bele- akkor van lehetőség egy külön új projekt keretében megcsinálni. De ennek csak akkor 
van realitása, hogyha a társulati hitelre beszedett és fel nem használt része a társulat döntése 
alapján egyéb közműfejlesztésre is fordítható. Ha ez a konstrukció marad, akkor nem. Ami 
viszont látszik, hogy a BM Eu-Önerő Alap esetében nagy valószínűséggel a Nyírségvíztől 
igényelt 103 millió forinttal szemben – annak a 60 %-át valószínűleg megkapjuk BM Önerő 
Alapban, tehát akkor a Társaságtól már csak 40 milliós nagyságrendű hitel szükséges. 
 
Lelveleki József 
A feltételek maradnak? 
 
Nagy Sándor 
Remélem, hogy nem szigorodnak. Úgy van a szerződés megkötve, hogy maximum 103 millió 
forint, tehát lehetőségünk van minden változtatás nélkül kevesebbet igénybe venni. Egy 
esetben lesz szerződés-módosítás, hogyha nem kell igénybe venni. Még olyan is lehet, hogy 
mire az első kifizetési kérelemre sor kerül – akár bekövetkezhet az is, hogy erre nem kerül sor. 
A kormány már kiválasztotta azt a szervezetet, amelyik ki fogja írni azt a közbeszerzést, amely 
alapján kiválasztják azt a szervezetet, aki majd kidolgozza ennek az átdolgozásnak a 
szempontrendszerét, és kiírják azt a közbeszerzést, amely alapján kiválasztják azt a szervezetet, 
amely maga a ténylegesen átdolgozott pályázatokat el fogja bírálni és meg fogja hozni benne a 
döntést.  
 
Leveleki József 
Annak idején, amikor a társulattal szót váltott minden potenciális érdekelt, akkor két 
alternatíva volt. Az egyik a részletfizetés a másik az egyösszegű. Az mikor aktuális?  
 
Nagy Sándor 
Bármikor befizetheti, egy a lényeg, hogy társulati tagnak kell lennie, mert ha nem társulati tag, 
akkora állami támogatás résszel növelt összeget kell neki befizetni. Tehát kétfajta van; van aki 
azt mondja, hogy Ő az elinduló beruházást befizeti egyösszegben és erre nyilatkozott is. Őket 
fogjuk felszólítani, hogy elindul a fejlesztés és fizessék be. Van a másik kör, aki nem lépett be, 
ők a kényszerbelépők. Mostantól aktuális, amikor a támogatási szerződés alá van írva. Nyilván 
mindaddig nem engedtem kiküldeni ezeket a leveleket, ameddig nincs kivitelező ebben, hiszen 
a tényleges munkamegindulását ez fogja jelenteni.  
 
Puskás László 
A Nyírségvizes részéhez csatlakozva – az maradjon meg a fejekben, hogyha visszaemlékeztek 
rá az elmúlt másfél évben két alkalommal volt úgy, hogy önrészt vállalt be a Nyírségvíz Zrt.   
Az egyik alkalom az ivóvíz-minőségjavító társulás, ott is úgy néz ki, hogy nem kell önrészt 
beletenni a Nyírségvíznek. A másik pedig a szennyvizes projekt.  
 
Szilágyi Péter 
Akkor most megint a Nyírségvíz Zrt. jól járt, mert pénzt nem kell betenni.  
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Nagy Sándor 
Amikor jóváhagytuk a vagyonkezelői megállapodást, abban benne van, hogy 1 éves 
felmondási határidővel felmondhatod. Nem titok, hogy naponta keresnek meg szolgáltatók, 
akik most rakják össze, hogy meglegyen neki a létszám. Mindenkivel közlöm, hogy az 
alapbeugró –akkor tudunk tárgyalni, ha valaki ugyanazt a 108 milliót a két település esetében 
kp-ban beutalja és utána tudunk tárgyalni, hogy ki- milyen feltétellel legyen üzemeltető a 
településen. Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot 
elfogadja? 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

97/2012. (VI. 14.) 
 

h a t á t o z a t a  
 

Az „Újfehértó-Bököny szennyvízelvezetési és tisztítási projekt”  
elnevezésű KEOP projektben rögzített szennyvíz beruházás finanszírozásával kapcsolatos 

döntésekről 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 

1. az „Újfehértó-Bököny Víziközmű fejlesztési projekt”-hez kapcsolódó társulati hitelt 
felvevő Újfehértói Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat (továbbiakban: Társulat) 
202.620.920.- forint összegű hiteléhez és annak járulékaihoz készfizető kezességet 
vállal, és tudomásul veszi, hogy a Társulat megszűnését követően az önkormányzat 
egyenes adóssá válik. 

2. a társulati hitel futamideje alatt az önkormányzat éves költségvetésébe a készfizető 
kezességet, illetve adóssá válását követően a hitel adósságszolgálatát betervezi és 
jóváhagyja. 

3. a lakástakarékpénztári megtakarításba történő lakossági befizetések elmaradása esetén 
minden alkalommal biztosítja a fedezetet a Társulatnak a befizetésekre, ha a 
Társulatnak nincs elég forrása. 

4.  a társulat megszűnése után az Önkormányzat maga biztosítja a fedezetet. 
5. az elmaradt érdekeltségi hozzájárulásokat adók módjára megkísérli beszedni. 
6. felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés és a kezességvállalásról szóló 

szerződés aláírására az önkormányzatok kezesség-és garanciavállalását szabályozó 
jogszabályi előírásokat figyelembe véve.  

 
Határidő : folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 

3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Előterjesztés az Újfehértó SZOSZOK 2012. évi költségvetésének módosításáról 
     Száma: 4-120/2012. 
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     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Tamás Lászlóné bejelenti érintettségét.  
 
Nagy Sándor 
A javaslat az, hogy a pénzmaradványt ebben a konstrukcióban adjuk át, hiszen az 
együttműködés alapján ennek a fejlesztésnek a lebonyolítója, kifizetője a Többcélú Társulás. 
Így lehet megoldani, hogy ez majd átkerül. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati 
javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
98/2012. (VI. 14.) 

  
Határozata 

 

Az Újfehértó SZOSZOK 2012. évi költségvetésének módosításáról 
 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 

 
1. a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális 

Szolgáltató Központ 2011. évi 2.549 eFt szabad pénzmaradványának 
felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik: 

 
Az intézmény 2012. évi költségvetésében a felhalmozási célú pénzeszközátadás 
államháztartáson belülre előirányzatát növelni kell a 2.549 e Ft pénzmaradvány 
összegével.  
 

2. az Újfehértó SZOSZOK 2012. évi költségvetésének módosítását az 1. számú 
melléklet szerint  
jóváhagyja.     

 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
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1. számú melléklet a 98/2012. (VI. 14.) számú határozathoz 
 

Cím neve, száma Újfehértó Szociális Szolgáltató Központ önállóan gazdálkodó 
intézmény   

Alcím neve, száma     
   Intézmény összesen 

Előirányzat-csoport Kiemelt 
előirányzat 

2012. évi 
tervadat 

2012. évi 
módosítás 

száma 

Előirányzat-csoport, kiemelt 
előirányzat megnevezése 

    
1 2 3   6 

    Bevételek     
1   Intézményi működési bevételek 41493 41493 
  1 Hatósági jögkörhöz köthető működési bevétel     
  2 Egyéb saját bevétel 28939 28939 

  3 Általános forgalmi adó-bevételek, 
visszatérülések 12554 12554 

  4 Hozam- és kamatbevételek     
  5 Működési célú pénzeszközátv. államh. kívülről     

3   Felhalmozási és tőkejellegű bevételek     

5   Támogatásértékű bevételek 1642 1642 
  1 Működési célú támogatásértékű bevétel 1642 1642 
  2 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel     

7   Pénzforgalom nélküli bevételek  2549 
  1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele  2549 
  2 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele     

8   Intézményfinanszírozás 92868 92868 
    BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 136003 138552 

    Kiadások     

9   Működési kiadások 136003 136003 
  1 Személyi  juttatások 57451 57451 
  2 Munkaadókat terhelő járulékok 14837 14837 
  3 Dologi  kiadások 63715 63715 
  4 Egyéb folyó kiadások   
  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  2549 
  1 Felújítás   
  2 Intézményi beruházási kiadások   
  3 Egyéb fejlesztési célú kiadások     

 4 
Fejlesztési célú pénzeszközátadás 

államháztartáson belülre  2549 

    KIADÁSOK ÖSSZESEN:  136003 138552 
Létszámkeret /átlagos 
állományi létszám/ (fő)     39 39 

Közfoglalkoztatottak 
létszáma (fő)   1 1 
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4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Előterjesztés a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Újfehértói  
     feladatellátási helye 2011. évi pénzmaradványának rendezéséről 
     Száma: 4-119/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Itt a korábbi gyakorlatnak megfelelően dologi kiadásokra javasoljuk, hogy átcsoportosításra 
kerüljön. Ennek megfelelő nagyságrendű bérleti szerződés előkészítés folyamatban van a 
Többcélú Társulással.  A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

99/2012. (VI. 14.) 
  

Határozata 
 

a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ  Újfehértói feladatellátási 
helye  2011. évi pénzmaradványának rendezéséről 

 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 

1. a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ  Újfehértói 
feladatellátási helye 2011. évi 3.273 eFt szabad pénzmaradványának felhasználásáról 
az alábbiak szerint rendelkezik: 
 

az intézmény 2012. évi költségvetésében a dologi kiadás előirányzatát növelni kell a 3.273 
eFt pénzmaradvány összegével. 

 
2. felkéri a Dél-Nyírségi Szociális és gyermekjóléti Szolgáltató Központ Újfehértói 
feladatellátási helye fenntartóját, hogy az intézmény költségvetését az 1. pontban foglaltak 
szerint módosítsa. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
5. napirendi pont megtárgyalása 
5./ Előterjesztés a nyíregyházi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésének  
     véleményezéséről 
     Száma: 4-118/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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Nagy Sándor 
Dr. Illés László alezredes Úr a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz hozzájárult. Valamint a 
tegnapi nap folyamán Dr. Tarcsa Csaba főkapitány fölhívott és jelezte, hogy nem szeretnék 
jelenlétükkel befolyásolni a képviselő-testületet a döntés meghozatalában. A napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. 
Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
100/2012. (VI. 14.) 

  
H a t á r o z a t a 

 
a  nyíregyházi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői  kinevezésének véleményezéséről 

 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapján      
dr. Tarcsa Csaba r. ezredes rendőrségi főtanácsos, megyei főkapitány 2012. május 8-án 
érkezett javaslatát jóváhagyóan tudomásul veszi,  
 

Dr. Illés László  
 

Nyíregyházi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjévé történő kinevezésével egyetért. 
 

 
Felelős: polgármester 

      Határid ő: azonnal 
 
 
6. napirendi pont megtárgyalása 
6./ Előterjesztés Dr. Siket Nándorral kötött szerződések módosításáról 
     Száma: 4-122/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Gyakorlatilag az ANTSZ- az, aki nem hagyta jóvá a szerződés tervezeteket, keveselte a 3 
hónapos felmondási időt, kérte, hogy 6 hónapbak kerüljön meghatározásra az ellátás 
biztonsága érdekében. Az összes többi orvossal megkötött jelenleg hatályos szerződés, amit 
jóváhagyott korábban, az mind 3 hónapossal lett. Azt a szerződést vettük alapul, hogy ne 
legyen ebből probléma. De ezt most átküldtük egyeztetésre az ANTSZ-hez, hogy ne legyen 
ebből probléma- és maradéktalanul meg vannak vele elégedve. Doktor Úr jelezte, hogy a 
rendelési idő miatt nem tud részt venni az ülésen. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e 
kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati 
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javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

101/2012. (VI. 14.) 
  

H a t á r o z a t a 
 

Dr. Siket Nándorral kötött szerződések módosításáról 
 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ a 78/2012. (V. 23.) számú határozatával jóváhagyott, Dr. Siket Nándor háziorvossal 
területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában 
való működtetéséről szóló szerződés módosítását az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. 
 
2./ a 78/2012. (V. 23.) számú határozatával jóváhagyott, Dr. Siket Nándor háziorvossal 
háziorvosi központi orvosi ügyelet ellátásáról szóló szerződés módosítását a 2. számú 
melléklet szerint jóváhagyja. 
 
3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében az 1. számú és a 2. számú 
melléklet szerinti szerződéseket aláírja. 
 
 

Határidő: 2012. augusztus 1. 
Felelős: polgármester 

 
 

1. számú melléklet a 101/2012. (VI. 14.) számú határozathoz 

 
S Z E R Z Ő D É S  

 
területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási 

 formában való működtetéséről szóló szerződés módosításáról 
 
Mely létrejött egyrészről:  
Újfehértó Város Önkormányzata (székhely: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10, adószám: 
15732475-2-15, statisztikai számjel:15732475-8411-321-15, képviseli: Nagy Sándor 
polgármester) a továbbiakban: önkormányzat, másrészről:  
DR. Siket Nándor (Szül. helye, ideje: ………, …………... Anyja neve: 
…………………………. Lakcím: ………………. Orvosok Országos Nyilvántartási száma: 
63980, vállalkozói igazolvány száma: …………, a továbbiakban: háziorvos) között  
 
Újfehértó Város Képviselő-testületének 78/2012. (V.23.) számú határozatával jóváhagyott 
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területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában 
való működtetéséről szóló szerződés (a továbbiakban: szerződés) módosítása tárgyában. 
 
1./ A felek a szerződést az alábbiak szerint módosítják: 
 
A szerződés 15./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
15./ Jelen szerződés azonnali hatállyal megszűnik, amennyiben 

a) a háziorvos működtetési joga bármilyen okból megszűnik, 
b) a háziorvos az önálló orvosi tevékenység gyakorlásához előírt bármely jogszabályi 

feltételnek nem felel meg, 
c) a háziorvos működési engedélye visszavonásra kerül. 
d) A háziorvos finanszírozási szerződése az OEP-el megszűnik. 
e) A háziorvos a szerződésben vállalt feladatának ellátására alkalmatlanná válik, orvosi 

hivatása gyakorlásától az illetékes hatóság eltiltotta. 
 
Jelen szerződést bármely fél 6 hónapos felmondási idővel a másik félhez intézett írásbeli 
nyilatkozattal mondhatja fel. 
Szerződésszegés esetére felek - betegellátási érdekekre tekintettel -  6 hónapos felmondási 
határidőben állapodnak meg. 
 
Amennyiben a jogszabályok változása, vagy más körülmények indokolják, a jelen szerződés 
közös megegyezéssel történő módosításának, illetve megszüntetésének is helye lehet. 
 
2./ Az alapszerződés módosításokkal nem érintett többi pontja változatlan tartalommal 
hatályban marad. 
3./ Jelen szerződés 2012. augusztus 01. napján lép hatályba. 
4./ Ezt a szerződést az önkormányzat Képviselő- testülete ………………………... 
határozatával elfogadta. 
5./ Jelen  szerződés 4 eredeti példányban készült. 
 
A felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag aláírták. 
 
Újfehértó, 2012. ………………………. 
 
          Dr. Siket Nándor      Nagy Sándor 

egyéni vállalkozó háziorvos     polgármester 
      

 

  2. számú melléklet a 101/2012. (VI. 14) számú határozathoz 
 

SZERZŐDÉS  
háziorvosi központi orvosi ügyelet ellátásáról szóló szerződés módosításáról 

 
Mely létrejött egyrészről:  
Újfehértó Város Önkormányzat (székhely: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10, adószám: 
15732475-2-15, statisztikai számjel:15732475-8411-321-15,  bankszámlaszám:………, 
képviseli: Nagy Sándor polgármester, a továbbiakban: önkormányzat),   
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Másrészről Név: Dr.  Siket Nándor, Szül. helye, ideje:……….., Anyja neve:…………….., 
Lakcím:……………., Adószám: ………………………., Vállalkozói igazolvány száma: 
……….., Orvosok Országos Nyilvántartási száma: 63980, Bankszámlaszáma: …………. a 
továbbiakban: háziorvos) 
 
Újfehértó Város Képviselő-testületének 78/2012. (V.23.) számú határozatával jóváhagyott 
háziorvosi központi orvosi ügyelet ellátásáról szóló szerződés (a továbbiakban: szerződés) 
módosítása tárgyában. 
 
1./ A felek a szerződést az alábbiak szerint módosítják: 
 
A szerződés 13./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
13./ Jelen szerződés azonnali hatállyal megszűnik, amennyiben 

a) a háziorvos működtetési joga bármilyen okból megszűnik, 
b) a háziorvos az önálló orvosi tevékenység gyakorlásához előírt bármely jogszabályi 

feltételnek nem felel meg, 
c) a háziorvos működési engedélye visszavonásra kerül. 
d)  háziorvos a szerződésben vállalt feladatának ellátására alkalmatlanná válik, orvosi 

hivatása gyakorlásától az illetékes hatóság eltiltotta. 
 
Jelen szerződést bármely fél 6 hónapos felmondási idővel a másik félhez intézett írásbeli 
nyilatkozattal mondhatja fel. 
Szerződésszegés esetére felek - betegellátási érdekekre tekintettel -  6 hónapos felmondási 
határidőben állapodnak meg. 
 
Amennyiben a jogszabályok változása, vagy más körülmények indokolják, a jelen szerződés 
közös megegyezéssel történő módosításának, illetve megszüntetésének is helye lehet. 

 
2./ Az alapszerződés módosításokkal nem érintett többi pontja változatlan tartalommal 
hatályban marad. 
3./ Jelen szerződés 2012. augusztus 01. napján lép hatályba. 
4./ Ezt a szerződést az önkormányzat Képviselő- testülete ………………………... 
határozatával elfogadta. 
5./ Jelen  szerződés 4 eredeti példányban készült. 
 
A felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag aláírták. 
 
Újfehértó, 2012. ………………………. 
 
Nagy Sándor                                            Dr.  Siket Nándor 
polgármester                                                                       háziorvos           
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7. napirendi pont megtárgyalása 
7./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2012. (I. 31.)  
     számú határozatát érintő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
     Kormánymegbízottjának törvényességi felhívásáról  
     Száma: 4-123/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztésben leírtunk minden olyan érvet és jogszabályi hivatkozási helyet, amely 
szerint mi nem tartjuk megalapozottnak a Kormányhivatal észrevételét. Én most ezekre külön-
külön csak akkor térek ki, ha valaki igényli. Az előterjesztés 3. oldalán a 3 pontban elírás van, 
ott nem a Kormánymegbízott Úr, hanem a  …”3.) Álláspontunk szerint a Kormányhivatal az 
Alaptörvényben is meghatározott mindenkit megillető jogbiztonság…”   pontosítást szeretném, 
ha figyelembe vennének.  Április végén kaptuk meg a levelet Nyilván oka volt annak, hogy a 
májusi testületi ülésre nem akartam behozni, hiszen ebben az időszakban töltötték föl a Görög 
Egyház által beüzemelt bölcsődét és nem szerettem volna, ha bármiféle felhangja lett volna a 
mi bölcsődénknek abból a szempontból, hogy nagyon fontos, hogy szeptemberben tovább 
tudjuk működtetni a négy bölcsőde csoportunkat. Én kérem, hogy értsetek egyet azzal, hogy ne 
fogadjuk el a Kormányhivatal észrevételét. Emlékeztek rá, hogy leírtuk hogy jogszabályi 
koherencia-zavar van, amikor a kinevezésről beszéltünk. Mi pontosan azért, hogy 
megnyugtassuk magunkat, megkértük a minisztérium állásfoglalását, ami nyilván mint 
mindenütt arról szól, hogy a minisztériumok állásfoglalása hivatalos eljárásban nem 
használható fel bíróság előtt- bizonyító erővel nem bír. Jelezhették volna hamarabb is. A 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Szilágyi Péter 
Meg van már a képzettsége a „fiatalasszonynak”?  
 
Nagy Sándor 
Április 12-ével megszerezte. Az hogy ők nem nézték meg, hogy nem kinevezéssel, hanem 
áthelyezéssel került át, és emiatt egy sor hibás törvényhelyet hivatkoztak be, hiszen a mi 
esetünkben,- amikor áthelyezünk egy dolgozót, sem a próbaidő kikötése, illetve a 
bérmegállapítás nem releváns ebből a szempontból. Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
102/2012. (VI. 14.) 

  
H a t á r o z a t a 

 
Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2012.(I. 31.) sz. határozatát 

érintő Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának 
törvényességi felhívásáról 
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A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja, Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a.) 
pontjában biztosított törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva Újfehértó Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2012.(I.31.) sz. határozatával kapcsolatban tett 
törvényességi felhívásaival – az előterjesztésben foglaltak szerint -  n e m  é r t   e g y e t.  
 
 

    Határidő: 2012. június15. 
Felelős: polgármester 

 
8. napirendi pont megtárgyalása 
8./ Előterjesztés az Újfehértó Sportegyesület kérelméről 
     Száma: 4-124/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján, határozat-tervezet kiosztással) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Egy picit hosszabb idő telt el, mert erről már több alkalommal beszéltünk az egyesület 
vezetőségével. Nyilván nekünk a pénzintézettel is egyeztetni kellett, könyvvizsgáló Úrral is 
egyeztetni kellett, és gyakorlatilag ma született meg ez a határozat-tervezet. Amit úgy 
gondolok, hogy elegendő biztosítékot nyújt a testületnek arra, hogy valamiféle fedezet a 
készfizető-kezesség mögött ott legyen. Gyakorlatilag arról van szó, hogy –a támogatási 
összeg 43 millió forint – csak a nagyságrendet mondom- nyilván a pénzintézet is azért nem 
ebben a nagyságrendben gondolkodik, hisz a megkötött kivitelezési szerződés alapján egy 
részszámla benyújtására jogosult a kivitelező- 50 %-os készültségi foknál és csak akkor fogja 
a pénzintézet folyósítani ezt a rulírozó hitelt az egyesület számára, amennyiben az első 
résszámla elszámolása hibátlanul megtörtént és az NVH ezt a pénzt kiutalta. Hiszen akkor 
lesz lehetőség újból a második folyósítására. Amikor – akik a korábbi testületben benne 
voltak tudják- hogy akkor is téma volt ez, hogy 10 évre felajánlottuk a sportpályát – én 
magam is támogattam- ingyenes használatra, hogy ezt a pályázatot benyújthassa, és ez a 
fejlesztés ott megvalósulhasson. Akkor is arról volt szó, hogy a fenntartási kötelezettséget 
követően azért jó lenne, ha maga a felépítmény visszaszállna az önkormányzatra azzal, hogy 
ahogy a határozat-tervezetben írtuk- garantáljuk, hogy addig, amíg ott a sportegyesület 
működik- a használati jogot természetesen megkapja erre az épületre. Ez ami jelen pillanatban 
van. Ha a város szempontjából nézem, akkor nagyon fontos lenne, hogy megvalósuljon ott 
ezen az ingatlanon ez a felépítmény. Hiszen ha ez megbukott, akkor azt kell hogy mondjam, 
hogy akkor Újfehértón megbukott a labdarúgás. Mert nem tudjuk biztosítani azokat a 
minimális feltételeket. Azt tudja mindenki, hogy ez egy kerékpáros túrizmushoz kapcsolódó  
átmeneti szálláshely, ahol megállhatnak, megfürödhetnek. Nyilván ez nem zárja ki, hogy 
egyébként meg sportöltözőként használjuk ezeket a helyiségeket. Ha az alapfunkciójának 
megfelelően is tudja az egyesület a működtetést biztosítani. A 2007-es FVM rendelet alapján 
5 éves fenntartási –magának a feladathoz kötött – fenntartási kötelezettsége van az 
egyesületnek. Azt követően szabadon rendelkezhet ezzel az ingatlannal. Még egy dolgot 
kértünk és ez belekerült a határozat-tervevetbe, hogy legyen – és megnéztük az egyesület 
alapszabályát, hogy a közgyűlési döntés szükségeltetik ahhoz, hogy ez az 5 év utáni 
felajánlás, hivatalosan magánokiratba lefektetésbe kerül. Ezért kértem, hogy csak akkor 
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fogom aláírni a döntést követően a megállapodást, kezességvállalást, ha ez a másik részről 
szintén megszületik ez a megállapodás- az egyesület közgyűlésének- az alapszabály szerint a 
gazdálkodással kapcsolatos kérdéskörök kizárólagos közgyűlési hatáskörébe tartoznak. A 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Szilágyi Péter 
Ha az egyesület megszűnik, akkor ki fogja fizetni - valószínűsítem, hogy az önkormányzat.  
Milyen bevételei vannak az egyesületnek, miből tudja fizetni a felvett hitelt? A vasárnapi 
Keletben megjelent a sportvezető leköszönő írása, valami probléma van e körül a 
sportegyesület körül?  
 
Nagy Sándor 
Valószínű, hogy akkor félreértette képviselő Úr! 
 
Egyszerű a történet, mint a magyar királyi labdarúgásban, hogy az edzők jönnek- mennek. Az 
edzőknek vannak elgondolásaik és ha ezeket meg tudják valósítani akkor maradnak. Vannak 
anyagi elvárásaik, ha ezt megkapja akkor csinálja tovább, ha ebből egyiket sem kapja meg, 
akkor biztos, hogy nem fog maradni. Alapvetően az a probléma,- legalábbis az jött át rajta- 
hogy nyilván az edző – amíg az utolsó megjegyzése volt- én az úgy értelmeztem, hogy neki a 
tárgyi feltételeket illetően volt keserédes a szájíze, hogy mennyi pénz lett beleölve a 
sportpályába és ennek ellenére folyamatosan idegen pályán kellett játszani a csapatnak. 
Nyilván a másik, amikor átvette ennek az egyesületnek a szakosztályi irányítását, edzői 
feladatok ellátását, mert nem magát az egyesületet, hanem az egyesületen belül a szakmai 
munka irányítását, akkor azzal együtt, hogy az NB III. szereplést nem tudtuk vállalni, mi nem 
tudtunk több pénzt mellé tenni, az egyesület vezetése máshonnan nem tudott több pénzt 
szerezni, hogy NB – III.-ként működjön, akkor gyakorlatilag a játékosállomány egyesületet 
cserélt és átigazoltak más egyesületekbe. Miután nem volt pénze az egyesületnek, hogy neves 
játékosoknak zsebébe dugdosson többszáz-ezer forintot, ezzel gyakorlatilag hazai 
játékosállományra építve az ifiből hoztak- más újfehértóiakat hoztak haza, akik vállalták, 
hogy a visszalépést követően ingyen és bérmentve fogják ezt a sportágat művelni. Nyilván 
edző Úrnak ez volt a problémája, hogy nem jártak rendszeresen edzésre, nem volt szankció a 
kezében, hiszen nem tudtak pénzt adni a meccsek után a játékosoknak. És Ő úgy döntött, 
hogy ezekben a körülményekben nem fogja vállalni.  
 
Szilágyi Péter 
Akkor minden rendben van körülötte? 
 
Nagy Sándor 
Én nem azt mondtam, hogy minden rendben van, hisz rendben akkor lenne, ha lenne egy zsák 
pénzük. Jelen pillanatban arra a pénzre támaszkodhatnak, amit az önkormányzattól kapnak. 
Ez biztos bevétel nekik, az összes többi az olyan, mint a többi sportegyesületnél, hogyha van, 
aki időnként tol bele pénzt, az egyrészt kötött céllal adja, vagy azt mondja, hogy 
megvendégelem a csapatot, vagy vesz nekik egy garnitúra mezt- erre tud alapozni. Én ezt 
szerettem volna mondani. Tehát ez nem egy hosszúlejáratú hitel, amit felvesz az egyesület, 
tehát ennek a hitelnek elvileg a másik lába határozattal le van fedve az NVH- részéről. Ha Ő 
azt a beruházást megvalósítja, akkor azt a pénzt maradéktalanul megkapja. Nekik az a 
párszázezer forint kamatkiadás jelentkezik, amely a hitel fennállása alatt van. Az, hogy most 
az egyesület megszűnik vagy nem, arról közgyűlési határozat kell. Ha az egyesület megszűnik 
ez a pénz elvész. De az egyesület tagjainak az az érdeke, hogy ez a létesítmény 
megvalósuljon.  
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Szilágyi Péter 
Elnök Úrnak itt kellene lennie?  
 
Nagy Sándor 
Elnök Úr kimentette magát, leegyeztettük vele, elnök Úr tudja, hiszen a tegnapi nap folyamán 
egy órán keresztül egyeztettük vele, a pénzintézettel még a mai napon is egyeztettünk, hiszen 
neki sem az lenne a lényeg, hogy most még itt az önkormányzat nyakába szakadjon egy újabb 
20 milliós történet, hanem az, hogy megvalósuljon. Az nem titok, hogy én kértem a Margittai 
Urat, hogy segítsen az egyesületnek, hogy ez a létesítmény megvalósuljon, mert csak akkor 
lesz Újfehértónak normális sportlétesítménye, még akkor is, ha a pálya olyan, amilyen- de 
utána már azok a kérdések könnyebben – akár még vállalkozói szinten is kezelhetők. Hiszen 
ez a nagyobb falat benne. Benne van a kockázat én egy percig nem mondom.  
 
Leveleki József 
Én nem értek a focihoz. Viszont ami az elmúlt időszakban történt – nem tudom külön 
választani a sportegyesületet, az önkormányzatot és nem tudom különválasztani azt az 
attrakciót, ami keretében 26,5 milliót elzsugáztak, vagy elvertek a nagy semmibe,  amiben 
még folyik a vizsgálat és ezért nem akarok mélyebben belemenni. De ebben az egyesület 
vezetésének nem volt rálátása, szakmai kompetenciája?  
 
Nagy Sándor 
Ezt kimerem jelenteni, hogy nem.  
 
Leveleki József 
A pálya méreteivel sem lehettek tisztában? Ha én azt látom, hogy egy 8-10 emeletes 
lakóépületet egyetlen egy bázisra építenek és fizika szerint nem fog megállani, - megállhat- de 
nem fog megállani- akkor csak van egyfajta kárenyhítési kötelezettsége még a mezei 
emberkéknek is, ha nem volt és teljesen vakon voltak ebben a kérdésben, akkor oké a dolog, 
akkor látok esélyt arra, hogy ezzel elinduljon valami. De ezt, ha még egyszer rákérdez valaki, 
akkor azt mondom, hogy mégse látom. Tehát ennél komolyabban kellett volna kezelni ezt a 
dolgot. Hogyan akarunk a futballról beszélni, ha az alapvető feltételeit,,, . nem akarok csúnya 
szavakat használni, - hogy létezik az, amikor megvolt minden feltétel, hogy pusztán az emberi 
gyarlóság volt az, ami közbeszólt és ilyen helyzetbe hozta ezt a történetet, hogy rajtunk röhög 
az egész világ és azt mondják, hogy létezik az, hogy ülünk a babérjainkon és nem történik 
semmi. Biztos történik valami a háttérben, mert azt nem látom nyilván- remélem, hogy 
történik és előbb utóbb lesz valami eredménye ennek a históriának. Engem az bizonytalanít el, 
ahogy eljutott ez a történet az eredményhez. Tudom, hogy ez az eset más valamilyen szinten, 
de nem tudom függetleníteni a gondolataimban ezt a két dolgot. Most is bennem van a 
félelem, hogy építünk egy ilyet, értem, hogy esetleg az öltöző is megoldható valamilyen 
szinten, stb., de az alaptörténetben nincs komoly előrelépés. 
 
Nagy Sándor 
Megyei I. szintre alkalmas ez a pályaméret. NB III-as, illetve afölötti szintekre nem 
megfelelő. Nem azért járunk Érpatakra, -tavaly azért jártunk, mert NB III-ban nem lehetett 
játszani- és szerintem tévedtek, lehet, hogy nem is tudatosan, aamikor ezt a pályát építették 
meg, hogy a tervező ezt a pályaméretet nézte meg és nem nézte meg, hogy esetleg magasabb 
osztályban hogy lehet. De egyben biztos vagyok, hogy a pálya felújításos történethez az 
egyesület vezetésének semmi köze nincs.  
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Szilágyi Péter 
Jelezni jelezhették volna szerintem a városvezetésnek, hogy az a pálya nem alkalmas NB III. 
szinthez. Ezt megtették, jelezték?  
 
Nagy Sándor 
Valószínű, hogy a tervező, meg az akkori városvezetés az úgy gondolkodott, hogy nehogy NB 
I-es csapat legyen, mert azt nem bírja fenntartani a város.  
 
Tamás Lászlóné 
Két gondolat fogalmazódott meg bennem. Az egyik az, hogy 100 %-os támogatottságú ez a 
projekt, ha megvalósul és ha az egyesület megszűnik, akkor is itt marad a városnak az épület. 
Nyertünk a városnak egy szép kis komplexumot. A másik, ugyanúgy pá révvel ezelőtt hozzá 
nem értő emberek osztották, meg szorozták a pénzt, a szakembertől azt sem kérdezték meg, 
hogy hány méternek kell lenni annak a pályának.  És minden abból adódik.  
 
Leveleki József 
Akkor marad az önkormányzat tulajdonában, ha megvalósul az, amit polgármester úr mondott 
az egyesületi törvény értelmében, hogy az alapszabálynak kell erről rendelkeznie.  
 
Nagy Sándor 
Ezért is foglalkoztak félnapot a jogászok vele, tegnap meg egy egész napot, hogy a határozat 
olyan legyen, ami alapján elkészíthetők azok a magánokiratok, hogy ez a biztosíték 
meglegyen. Én úgy gondolom, hogyha még 100 év múlva is az egyesület megvan, akkor sem 
biztos, hogy az egyesület tulajdonát kell, hogy képezze az ingatlan. Az ingatlan képezheti az 
önkormányzat tulajdonát- és akkor van jó helyen. És ettől még ingyenes használatot is kaphat 
rá, hiszen az lesz a támogatás, hogy nem kell neki fizetni érte, hanem használhatja az 
ingatlant.  
 
Leveleki József 
Amikor megtörténik az aláírás, illetve meg fogja várni a polgármester az alapszabály 
módosítást. 
 
Nagy Sándor 
Nem. Nem az alapszabály módosítást, - az alapszabály jelen pillanatban azt mondja, hogy az 
egyesület gazdálkodásával kapcsolatos kérdések kizárólag az egyesület közgyűlése hozhat. 
Tehát az egyesület közgyűlése, ha meghozta azt a döntést, hogy egyetért, hozzájárul ahhoz, 
hogy 5 év múlva ez ingyenesen az önkormányzat tulajdonába kerüljön, ezt akkor ugyanúgy 
magánokiratba kell foglalni, mint ahogyan a jelzálogszerződést is. Még egy dolog van, hogy a 
határozat-tervezetben azt is kikötöttük, hogy a beruházás megvalósítása alatt a Polgármesteri 
Hivatal jogosult betekinteni, ellenőrizni, felvilágosítást kérni a beruházás állásáról. A 
munkaterv szerinti ülésekre – tájékoztatást kell nyújtani a képviselő-testület felé a beruházás 
állásáról.  
 
Margittai Sándor 
Ennek ez a gyengéje, hogyha nem tudja lehívni a támogatást. Ezért is kértük mi a 
polgármester Urat, a testületet, hogy erre figyeljen oda, hiszen ez a  vagyontárgy ez a város 
vagyonát gyarapítja, a városnak nem kerül semmibe, a kamatot remélem, hogy az egyesület a 
meglévő támogatásaiból fogja tudni viselni. Illetve itt az a cél, hogy minél rövidebb idő alatt 
megvalósuljon és elszámolják és a lehívás megtörténjen. Itt akár két hónap alatt is 
megvalósulhat, meg egy évig is elhúzódhat, meg ötször annyi kamat. De a tőkét, ha minden 
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szabály szerint történik,- itt az a gond, hogy az egyesületnek nincs tapasztalata ilyen 
projektnek a bonyolításában. Ezért gondoltuk, hogy a polgármesteri apparátus figyelemmel 
kíséri és segíti, mert ez csak ezen múlik. Mi sok-sok milliárd forint pályázati pénzt kiadtunk 
már, ami gyorsan, ügyesen, utolsó forintig megjött. Ahol nem figyelnek oda, ott akár el is 
úszhat. Tehát arra kell figyelni, hogy a  beruházás a szerződés szerint valósuljon meg és a 
lehívás szakszerűen valósuljon meg.  
 
Nagy Sándor 
Azt fogadjátok el tőlem, hogy ismerem elég jól az NVH eljárás rendjét. Ha az egyesület 
vezetése megfogadja, amit a kollegák és én is elmondok, hogy hogyan kell dokumentálni mert 
az egy dolog, hogy megépül az épület extra minőségben, de ha ennek a dokumentáltsága  25 
%- és meg tudnak ebben erősíteni, hogy nem is maga a megvalósítása a nagyon macerás, 
hanem a papír része. A papír része pedig abból áll, hogy szó szerint be kell tartani, ami a 
támogatási szerződésben van. Azt azért látni kell, hogy az NVH-nak olyan az ellenőrzési 
rendszere, az alapelv,- az a „négy szem elv”, ami azt jelenti, hogy minimum két személy 
ellenőrzik egyszerre, és őket még három szint ellenőrzi, - az NVH ellenőrzési rendszere 4-szer 
négy szem, 16 szem alapján valósul meg. Ezért, hogyha valaki eltér a támogatási határozattól, 
akkor sajátmagára húzza és borítja a rendszert. Ha a támogatási rendszer alapján készül el, 
azok az anyagok kerültek beépítésre, azok a m2-ek, felületek, csempék, szerelvények kerültek 
beépítésre- attól kezdve Ő ez kevésbé érdekli. Ezért is szabad csak egyösszegű átalánydíjas 
szerződést kötni, mert az alapján könnyebben tudja a tételes elszámolást megcsinálni benne.  
 
Leveleki József 
Tehát a város vagyona fog gyarapodni, és pillanatokon belül ezt tető alá fogjuk hozni- 
relatíve.  
 
Nagy Sándor 
Az egyesület már belebukott, ha ezt nem tudja ez évben tető alá hozni és nem tudja 
visszahozni legalább januárra ezt a pénzt, hisz a kamatteher fogja maga alá darálni. De ez nem 
érdeke senkinek.  
 
Szilágyi Péter 
Lehet, hogy én nem voltam elég figyelmes, de hány m2, milyen épületről van itt szó? Lehet, 
hogy kaphattam már tájékoztatást, csak elkerülte a figyelmemet?  
 
Nagy Sándor 
Akkor amikor a döntés megvolt. Most m2-eket ne kérdezzetek tőlem. Ez egy engedélyes terv 
alapján készült pályázat. Ennek gyakorlatilag az a része- azt tudni kell, hogy erre volt kiírva a 
pályázat. Ennek a lényege, hogy kerékpáros turismushoz kapcsolódik, ha jön egy kerékpáros 
csoport, aki meg akar pihenni, hozza a maga kis hálózsákját, kap egy kulcsot és akkor ő ott 
lezuhanyozik, megalszik és megy tovább. Ehhez van alakítva az öltözőknek a nagysága. 
Illetve a vizesblokk. Illetve, bizonyos kis konyharész, társalgórész tartozik hozzá, de 
megmondom őszintén a bírálatkor láttam a tervet, azóta nem láttam. Legutóbb a kiviteli 
tervnél a homlokzati megjelenés volt, amit egyeztettünk a tervezővel, azért az nem mindegy, 
hogy városképi szempontból hogy néz ki.  
 
Tamás Lászlóné  
Azon gondolkodom, hogy az egyesületnek nincs is alkalmazottja, nincs aki figyelemmel 
kísérje, utánajárjon. Lehet, hogy még az elnöknek az a jobb, hogyha nem szavazzák meg.  
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Nagy Sándor 
Elnök Úr egyébként arról tájékoztatott, és ez sem titok, hogy Ő az egyesület vezetését addig 
szándékozik vállalni, amíg a beruházás megvalósul és a pénzügyi elszámolása megtörténik. 
Erről is korrektül beszéltünk. Nyilván vannak még most is, hiszen nem egyedül csinálja, mert 
fogadott az egyesület külső szakértőket, akik közreműködnek ebben. Egyrészt a közbeszerzés 
lebonyolításában, közreműködtek, illetve már most az indításban. Én azt mondom, hogy az a 
nagyobb hiba ha most ebbe nem vágunk bele, az összes kockázatával együtt. Erről Margittai 
Úrral másfél órás telefonos konzultációt folytattunk, hogy most akkor mi a lényege.  
 
Banka Attila 
Azt gondolom, hogy nincs könnyű helyzetben az elnök. Mert az az igazság, hogy ez a 250 
ezer forint, amit az önkormányzattól kap az egyesület egy hónapban, ennyi az összes bevétel, 
abból kell a játékosokra mosni, utaztatni. Szerelések éve óta nincsenek. A bíró díja 45 ezer 
forint egy napra. Hála Istennek azt már elértük, hogy az Újfehértourral el tudunk menni 
folyamatosan ki tudjuk fizetni. Amikor úgy volt meccsünk, akár kocsikkal megyünk. Saját 
költségen, egyikünk sem kér semmit. Én most azon vagyok, hogy teljes mértékben azt akarom 
elérni, hogy addig nem nyugszom, amíg teljesen újfehértói gyerekekből nem áll össze a 
megye I-es felnőtt, vagy megye II-es felnőtt csapat. És ez most elindult, és addig nem 
nyugszom, amíg meg nem csinálom. A másik az, hogy addig sem nyugszom, ameddig itthon 
nem játszanak. Én is csak abban az egyben bízom, hogyha az az épület megépül, úgy jövünk 
haza, hogy lesznek esetleg, akik besegítenek. Azt mondom, hogy kis ráfordítással 300 ezer 
forinttal olyan állapotba lehetne hozni, hogy augusztus tizenvalahányadikán indul az új 
szezon, haza tudnánk jönni. Egy két- háromszázezer forintból. Sajnos még azt sem tudjuk 
összeszedni. Én idejárok ezekkel a 16-17 éves gyerekekkel heti két edzést tartok nekik, ezen a 
pályán. Ha meglátnátok, hogy milyen pályáról beszélek - lehet, hogy azt mondanátok, hogy a 
saját gyerekemet nem engedném rá futni, annyira életveszélyes. Annyira gidres-gödrös. De 
ezek  a gyerekek jönnek és csinálják velem, úgy ahogy kell. És nincs könnyű helyzetben Laci, 
ez valami eszméletlen, amin nekik át kell menni ezekkel a gyerekekkel. Mindenki jön és 
csinálja. Nagyon sok felől hallom Újfehértón is, hogy miért nem Újfehértón játszunk. Én úgy 
gondolom, hogy nem arról van szó, hogy egy ekkora városnak mint Újfehértó ennyi 
lélekszámmal igenis kéne egy megye I.  
 
Szilágyi Péter 
Meg egy működő Kultúrháznak.  
 
Banka Attila 
Jogos Péter. Most beszéljünk a sportról.  
 
Csak zárójelben jegyzem meg, hogy előkészület alatt van az is. Azt szeretném, hogy 
Újfehértónak ez a sportja megmaradjon. Azt szeretném, hogy egy kicsit érezzék a gyerekek, 
hogy van értelme ide eljönni sportolni. Ez a 120 gyerek most, ha úgy nézem, nem a kocsmába 
ül este, hétfőn, pénteken, meg vasárnap, hanem azt mondom, hogy ezt csináljuk meg 
odamegyünk és jönnek velem. Nekem ez fontosabb.  
 
Puskás László 
Ettől kicsit cinikusabb leszek, mint szoktam, de itt elhangzottak dolgok. És folyamatosan 
mindenki elmondta a véleményét és szeretnék párhozamot vonni az előző beruházás és a 
mostani állapotok között. Akkor is ugyanilyen szavak között hangzottak el a képviselő-
testület részéről, amikor elindult a beruházás. Akkor is volt beruházás, akkor is volt hivatali 
apparátus, akkor is volt szakértő, akkor is volt egyesület. Ugyanazok az emberek vezették az 
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egyesületet is, csak tényszerűen mondom. Akkor is hozzá nem értő emberek döntöttek a 
pénzekről és mégis kiderült utólag, hogy nem lett jó ez a beruházás. Akkor sem láttuk a 
terveket, most sem látjuk a terveket. De ettől függetlenül én abszolút támogatni fogom a 
terveket. Csak azt akartam ezzel elmondani, hogy egy kicsit próbálja meg beleképzelni magát 
valaki a szituációba, hogy akkor is ugyanilyen szituációk között döntöttek és majd csak utólag 
derült az ki, hogy ennek a pályamérete nem alkalmas arra, hogy megyei egyben játszanak. 
Tehát nem azon a 18 emberen, és most sem ezen a 12 emberen múltak ezek a dolgok.  
 
Nagy Sándor 
Nyilván akkor önkormányzati pénzről döntöttünk, és az akkori döntések meghozatalánál az 
azért szerepet játszott, hogy akkor már téma volt, hogy ez a létesítmény, meg még néhány 
másik létesítmény ott megvalósul.  
 
Psukás László 
Csak egy része volt a pálya megépítése, és ha emlékeztek rá utána jött a fordulat, hogy oda 
még az uszoda sem fért el, mert először arról volt szó, akkor derült ki, hogy ez egy Natura 
2000-es védelem alá került és akkor kellet átterveztetni más helyre az uszoda helyszínét.  
 
Nagy Sándor 
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. A vita lezárásaként csak azt szeretném 
mondani, hogy ez ettől kezdve – ha a döntés megszületik - elsősorban nem a testület 
felelőssége, hanem az enyém és a hivatali apparátusé, hogy nyomonkövesse ennek a dolgait, 
illetve ennek az előzetes adminisztrációs része olyan szinten kerüljön ledokumentálására, 
hogy ez megnyugtató legyen mind a bank, mind az önkormányzat, mind az egyesület felé. Ha 
ez meg van, akkor ennek meg kell lenni és meg kell, hogy valósuljon, mert az elkövetkezendő 
10 évben ott, azon a pályán semmi nem fog megvalósulni. Nekem vállalkozók azt mondták, 
hogy ha ez a része meg van, akkor beszélhetünk arról, hogy mit lehet kezdeni a pályával. 
Nyilván nem egy dupla nagyságú pályát, de hogy ezt a pályát olyan szinten rendbe hozni, 
hogy normálisan lehessen játszani rajta, akkor már lehet beszélni, hisz a megjelenésében ez 
azért másképp lesz. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
103/2012. (VI. 14.) 

  
H a t á r o z a t a 

 
Az Újfehértó 4772/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan fedezetként történő 

biztosításáról 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ elismeri az Újfehértó Sportegyesület (székhely: 4244. Újfehértó, Debreceni u. 38) a helyi 
társadalomban betöltött kiemelkedő szerepét és segíti a város területén történő önerős 
fejlesztések, beruházások megvalósítását. 
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2./ hozzájárul az 1/1 önkormányzati tulajdonában lévő Újfehértó belterület 4772/2 hrsz-ú, 
kivett sporttelep megjelölésű, 1,8976 ha területű ingatlanán történő, az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI.19.) FVM rendelet alapján 
„Kerékpáros és ökoturisztikai turistaház” Újfehértó Sportegyesület általi létesítéséhez. 
 
3./ a határozat 2./ pontjában meghatározottak szerinti ingatlanán történő beruházáshoz a 
határozat 4./ pontja szerinti segítséget nyújtja az 5./ pontban meghatározott feltételekkel 
 
4./ hozzájárul a határozat 2./ pontjában meghatározott ingatlanra történő keretbiztosítási 
jelzálogjog alapításához a Szabolcs Takarékszövetkezet részére az Újfehértó Sportegyesület 
részére biztosítandó 22.000.000.- forint összegű támogatást megelőlegező rulírozó hitel 
fedezetéül. 
 
5./ a határozat 4./ pontjában meghatározott Újfehértó Sportegyesület által a Szabolcs 
Takarékszövetkezetnél kezdeményezett támogatást megelőlegező hitel fedezetének 
biztosításának ellentételezéseként az alábbi feltételeket határozza meg: 
- az Újfehértó Sportegyesület köteles a 2./ pontban meghatározott projekt eredményeként 
megépített felépítményt (épület) térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába adni a  
23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 23.§. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott fenntartási 
időszak leteltét követően, 
- az Újfehértó Sportegyesület köteles a 2./ pontban meghatározott projekt megvalósításából 
eredő, Szabolcs Takarékszövetkezet felé fennálló tartozásának kiegyenlítéséig az 
önkormányzat az egyesület pénzügyi helyzetét, a projekt menedzselését a Polgármesteri 
Hivatal útján ellenőriztetni és az egyesület dokumentumaiba betekintést biztosítani, a projekt 
állásáról és a pénzügyi helyzet alakulásáról szükség szerint, de legalább a munkaterv szerinti 
ülésekre tájékoztatást nyújtani a képviselő-testület felé. 
 
6./ a határozat 5./ pontjában meghatározott kötelezettségek teljesülése esetén a Polgármesteri 
Hivatal útján szakmai segítséget nyújt, valamint a „Kerékpáros és ökoturisztikai turistaház” 
létesítése elnevezésű projekt eredményeként megépített felépítmény térítésmentes 
önkormányzati tulajdonba adása esetén az ingatlanra az Újfehértó Sportegyesület részére, az 
Egyesület fennállásáig ingyenes használati jogot biztosít. 
 
7./ felhatalmazza a polgármestert a Jelzálogszerződés magánokirati aláírására a 2./ pontban 
meghatározott ingatlanra, valamint a Újfehértó Sportegyesülettel a hitel fedezetének 
biztosításának ellentételezéseként 5./ és 6./ pontokban meghatározott kötelezettségeket 
összefoglaló megállapodás magánokirati aláírására. 
 
 
       Felelős: polgármester  
       Határid ő: azonnal 
        
 
 
9. napirendi pont megtárgyalása 
9./ Előterjesztés az Újfehértó, Fő tér 3. szám alatti épületrész bérbeadásáról  
     Száma: 4-126/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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Nagy Sándor 
Miután jelen pillanatban a hatályos rendeletünk szerint ez polgármesteri hatáskör, akár azt is 
megtehettem volna, hogy kiadom úgy, hogy most nem kerül a képviselő-testület elé 1 éven 
belül. Nyilván nem ez volt a célom vele, a célom az volt, miután elég sokat foglalkoztunk vele 
vezetői szinten is a  „Hogyan továbbról?”, illetve milyen szerepet akarunk szánni a 
művelődési háznak azzal együtt, hogy bizonyos vállalásai vannak az önkormányzatnak, egyre 
inkább az körvonalazódik, hogy az épület hosszabbtávú működtetése alól nehezen fog az 
önkormányzat távol maradni. Az, hogy most ez az épület egészére, vagy csak egy részére 
vonatkozik, az egy másik kérdés. A legfontosabb az, hogy Jegyző Úr tegnap volt a járási 
hivatal kialakításával kapcsolatos egyeztetésen és továbbra sem kaptunk választ, hogy 
várhatóan az Újfehértói Kormányablak hol kerül kialakításra, hiszen, ahogyan korában is 
mondtuk, hogyha elfogadná a javaslatot, hogy a művelődési ház volt könyvtárrésze kerüljön 
olyan formába, hogy a kormányablak ott működjön, akkor már sokkal könnyebb dolgunk 
lenne, hiszen a kialakításhoz arról van szó, hogy valamiféle forrásokat biztosítanak, amit 
ugyan nekünk kell majd megpályázni. De, ha ez nem odakerül, akkor is azt kell mérlegelni, 
hogy a jelenlegi állapotában, hogyha a fűtési rendszert a fűtési szezon kezdetére nem tesszük 
rendbe, a következő tél 100 %-os károkat fog okozni az épületben. Jelen pillanatban a fűtési 
rendszer 90 %-ban ment szét az épületben, eddig három szakértővel nézettem meg, mind a 
három szakértő azt mondta, hogy ezt a rendszert felújítani nem lehet, és teljesen fölösleges 
pénzkidobás,- mert nem lehet megmondani, hogy a 20-30 éve fönt lévő ép csövek, meg nem 
tudom, micsodák – azok nem tudjuk, hogy belül milyenek. A lényeg az benne, hogy arra az 
elhatározásra jutottam, hogy egy engedélyes szintű tervet készíttessek az épület fűtési, 
szellőztetési rendszerére. A kettőt együtt kell kezelni, mert maga a színházterem részfűtési, 
szellőztetését is meg kell, hogy oldjuk, hisz a szellőztető berendezések abszolút alkalmatlanok 
rá, hogy továbbműködjenek. Ezért az átmeneti időszakban gondoltam, hogy hirdessük meg 
alkalomszerűen. – fűtési szezoni, az aula üzemeltetését, de ezekkel a feltételekkel. A 
feltételrész az, hogy előre, minden egyes alkalomra kifizetik a bérleti díját az épületnek, 
letesznek kauciót arra, hogyha valahol kár van, akkor azt ha nem csinálja meg, akkor mi 
megcsináljuk és minden egyes alkalommal leolvasás van a közüzemekben és ezt másnap 
befizeti a házipénztárban. Csak akkor rendezheti a következő rendezvényét az, aki ezt 
bevállalja. Ha elkészül a terve ennek, akkorra reméljük, hogy a KEOP-os pályázatok 
megnyílnak, ami biztos és korábban arról beszéltünk, hogy esetleg geotermikus fűtés szóba 
jöhet, az az egy épület, ahol nem jöhet szóba, ennek az az oka, hogy rendkívüli szakaszos a 
fűtésnagyság igénybevétele, hiszen a színházterem, és az azt kiszolgáló helyiségek hőigénye 
majdnem több mind az oldalt található helyiségeké. Ez egy kondenzációs gázkazán, vagy egy 
perlites, vagy faaprítékos fűtésrendszer lehet. Emiatt mondom, hogy nyári időszak alatt 
hasznosítanunk kellene ezt a részét, és természetesen a helyi rendeletünknek megfelelően át 
fogom gondolni a többi helyiség bérleti díjait is, és annak megfelelően ki fogjuk adni azt is. 
De ez, ami a legnagyobb részt jelenti belőle és az lehet az, ami a nyári időszakban a nyári 
bevételt produkálhat az önkormányzat számára. Az sem titok, hogy van két-három érdeklődő 
és úgy gondolom, hogy ez amit a tájékoztatóban leírtam egy induló ár és ehhez képest majd 
eldönti a piac, hogy mennyit bír el. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, 
vélemény?  
 
Szilágyi Péter 
Szabad tudni az érdeklődőkről, milyen célra hasznosítják?  
 
Nagy Sándor 
Nem kaptam felhatalmazást. Nyilván annyit elmondhatok, hogy vannak olyanok, akik 
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üzemeltették, látják hogy mi van benne és vannak olyan újak, akiknek csak a discó 
üzemeltetés gondolatától lelkesek és úgy gondolják, hogy abban micsoda pénz van. Ha 
komolyan gondolják és látni fogják, hogy milyen engedélyeket kell beszerezni hozzá. Nyilván 
zenés-szórakozóhelyről van szó az üzemeltetést illetően. De nem úgy gondolva, hogy a 
kulcsok nála maradnak, hétköznap más célra nem lehet használni. Ez csak adott alkalomra 
van. Közben, ha az önkormányzatnak szüksége van rá, akár cipőárusításra- akkor ezt – mint 
feltétel benne lesz. Az alkalomszerűség ezt jelenti.  
 
Suhaj István 
Nem lesz magas ez az induló ár? 
 
Nagy Sándor 
Ha meghirdetjük a jövő héten ki fog derülni. Megmondom őszintén erről még senkivel nem 
tárgyaltam, még Jegyző Úrék véleményét sem kértem, úgy gondoltam, hogy ennyinek bele 
kell Férni laikusként. Lehet, hogy nagyon felé lőttem, lehet, hogy alá. De nagyon fölé azért 
nem lőttem, mert a vállalkozásnak az a könnyebbség benne van, hogyha minden második 
héten akar, mert nem lesz igény rá, itt a tavalyi évet is látva, beszélgetve azokkal, akik 
csinálták, - nem biztos, hogy minden héten lehet rentábilisan működtetni, de ha havonta kettőt 
működtet, akkor havonta kettőt kell neki fizetni. Abba a helyzetbe nem kerülhetünk, hogy 
többszázezer forintos, vagy akár milliós nagyságrendű kintlévőségünk halmozódjon fel. 
Nekem a biztonság ebből a szempontból fontos. Ebben alakszerű határozatot nem kell hozni, 
csak kérem, hogy vegye tudomásul a testület a tájékoztatást. 
 
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi? 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 10 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
 
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester Úr a 
rendkívüli nyilvános ülést 17 óra 25 perckor bezárta.  
 

K. m. f.  
 
 

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


