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

Tel.:(42) 290 000  Fax: (42) 290 003 
E-mail: polghiv@ujfeherto.hu 

Web: www.ujfeherto.hu 

 

 
Száma: 7-60/2012.  

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2012. július 25-én du. 16 órai kezdettel-a P. 
Dussmann Kft. Étterem (4244 Újfehértó, Eötvös József út 25. sz.) helyiségében megtartott  
nyilvános ülésről.  
 
Jelen van: Nagy Sándor polgármester, Banka Attila, Budainé Veres Ágnes, Gyermánné 
Szabó Katalin, 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 intézményvezető, Pappné Sármány Antónia ÁMK - 
intézményegység vezetője, Margittai Sándor a Szabolcs Takarékszövetkezet képviselője 
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető 
 
Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. 
 
Nagy Sándor 
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 12 fő jelen van, így a képviselő-
testület h a t á r o z a t k é p e s.   
 
A meghívóban szereplő napirendet javasolom a mai nyilvános ülésre azzal, hogy 11. 
napirendkén vegyük fel a tárgysorozatba a településrendezési terv és helyi építési szabályzat 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. Az ehhez kapcsolódó határozat-tervezetet kiosztással 
megkapták és szóban szeretném az indokát elmondani, hogy miért javasolom napirendre 
tűzni. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e észrevétel? Ha nincs, ki az, aki a javasolt 
napirendet elfogadja a kiegészítéssel együtt?  
 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
napirendet állapította meg:  
 

N a p i r e n d 
 
1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról 
        Száma: 4-149/2012.   
        (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
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     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 4-141/2011. 
         (Írásbeli előterjesztés alapján) 
         Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
         (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással) 
          Előadó: Nagy Sándor polgármester és az átruházott hatáskört gyakorló  
                        bizottságok elnökei 
 
2./Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól  
    szóló 5/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
    Száma: 4-150/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
3./Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 
    Száma: 4-151/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
4./Előterjesztés ingatlanok cseréjéről 
    Száma: 4-152/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
5./Előterjesztés a területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi szolgálat egészségügyi  
    vállalkozási formában való működtetésére vonatkozó szerződések módosításáról 
    Száma: 4-147/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
6./Előterjesztés az Európai Autómentes Nap „Autó nélkül a városban” című rendezvényhez  
    történő csatlakozásról 
    Száma: 4-142/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
7./Előterjesztés az Újfehértói ÁMK Helytörténeti Gyűjteményben történt szakfelügyeleti  
    vizsgálat megállapításairól 
    Száma: 4-144/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
8./Beszámoló a 2011/2012. tanév/nevelési év szakmai munkájának értékeléséről, az  
    intézményvezetők éves beszámolója alapján 
    Száma: 4-143/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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9./Tájékoztató az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, munkahelyteremtő intézkedéseiről 
    Száma: 4-146/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
10./Tájékoztató a „Kerékpáros és ökoturisztikai turistaház” létesítése elnevezésű projekt  
       állásáról  
       Száma: 4-145/2012.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
11./Előterjesztés a településrendezési terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálatáról  
       Száma: 4-154/2012.   
       (Szóbeli előterjesztés alapján, határozati javaslat kiosztással  
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
12./Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról 
        Száma: 4-149/2012.   
        (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nincs. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, vélemény? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót 
tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 4-141/2011. 
         (Írásbeli előterjesztés alapján) 
         Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztéshez annyi a szóbeli kiegészítésem, hogy a 113/2012. számú határozattal 
kapcsolatban az anyag készítésekor azt írtuk, hogy még az aláírása folyamatban van, ma 
délelőtt folyamán a Nagytiszteletű Úrral, gondok Úrral aláírtuk ezt, illetve az ügyvéd Úr 
ellenjegyezte. Tehát a Földhivatalhoz újból bejegyzésre került. A napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a 
tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
    c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről          
         (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással) 
          Előadó: Nagy Sándor polgármester és az átruházott hatáskört gyakorló  
                        bizottságok elnökei  
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Nagy Sándor 
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nincs. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, vélemény? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót 
tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól  
    szóló 5/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
    Száma: 4-150/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága az előterjesztést és a 2-5 számú mellékletét képező 
határozati javaslatokat, valamint a 6. számú melléklet szerinti rendelet-módosítást 3 egyhangú 
igen szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.   
 
Az Ügyrendi Bizottság a 2. számú melléklet szerinti határozati javaslatot 3 egyhangú igen 
szavazattal, a 3. számú melléklet szerinti határozati javaslatot 2 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, a 4-5. számú melléklet szerinti határozati javaslatot 3 
egyhangú igen szavazattal, a 6. számú melléklet szerinti rendelet-módosítást 2 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással megtárgyalásra és elfogadásra javasolta.  
 
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést és a 2-5 számú mellékletét képező határozati 
javaslatokat, valamint a 6. számú melléklet szerinti rendelet-módosítást 4 egyhangú igen 
szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. Az 
előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Öt szavazásra fog sor 
kerülni. Négy határozati javaslat és egy rendelet módosításról döntünk. Ki az, aki a 2. számú 
melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
114/2012. (VII. 25.) 

 
h a t á r o z a t a   

  
a Lengyel Laura Óvoda kiadási pótelőirányzatáról 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
A Lengyel Laura Óvoda részére 1.150.000 Ft összegben pótelőirányzatot biztosít a dologi 
kiadások előirányzatának teljesítéséhez, az Önkormányzat általános tartalék előirányzata 
terhére. 

Határidő: folyamatos 
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              Felelős: polgármester, jegyző 
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a 3. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
115/2012. (VII. 25.) 

 
h a t á r o z a t a   

 
az Újfehértói Általános Művelődési Központ kiadási pótelőirányzatáról 

 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
Az Újfehértói Általános Művelődési Központ részére 840 e Ft összegben pótelőirányzatot 
biztosít a személyi juttatások, és 204 e Ft-ot munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó kiadások előirányzatának teljesítéséhez, az Önkormányzat általános tartalék 
előirányzata terhére. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a 4. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
116/2012. (VII. 25.) 

 
h a t á r o z a t a   

 

az Önkormányzat fejlesztési kiadások pótelőirányzatáról 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1. Az Önkormányzat költségvetésében a 4244. Újfehértó, Böszörményi út 13. szám alatti 
3232. hrsz.-on lévő jelenleg használaton kívüli óvoda épületének szolgálati lakássá 
alakításának műszaki ellenőri feladatainak ellátásához 317.500 Ft, kiviteli 
tervdokumentációjának elkészítéséhez 920.750 Ft pótelőirányzatot biztosít a kiadási 
előirányzatok teljesítéséhez, az Önkormányzat általános tartalék előirányzata terhére. 
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2. Az Önkormányzat költségvetésében a 4244. Újfehértó, Egészségház utca 2. szám alatti 
2001/1 hrsz.-on lévő Helytörténeti Gyűjtemény épület felújításának és akadálymentesítésének 
munkálataihoz műszaki ellenőri feladatainak ellátásához 171.450 Ft, kiviteli 
tervdokumentációjának elkészítéséhez 571.500 Ft pótelőirányzatot biztosít a kiadási 
előirányzatok teljesítéséhez, az Önkormányzat általános tartalék előirányzata terhére. 
 
3. Az Önkormányzat költségvetésében a 4244. Újfehértó, Kodály Zoltán utca 33. szám alatti 
218/1 hrsz.-on lévő épületben a TÁMOP-2.4.5-12/1 kódszámú pályázat részeként játszóház 
kialakításának felmérési, és egyszerűsített építési engedélyezési terveinek elkészítéséhez 
1.016.000 Ft pótelőirányzatot biztosít a kiadási előirányzatok teljesítéséhez, az Önkormányzat 
általános tartalék előirányzata terhére. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
Nagy Sándor 
Ki az, aki az 5. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
117/2012. (VII. 25.) 

 
h a t á r o z a t a   

 
Az  Újfehértói Általános Művelődési Központ, a Lengyel Laura Óvoda és a 

Polgármesteri Hivatal hatékonyabb és költségtakarékosabb működést szolgáló 
racionalizálásáról 

 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ Az Újfehértói Általános Művelődési Központnál a pedagógusi, a Lengyel Laura Óvodánál 
az óvodapedagógusi/dajkai közalkalmazotti és a Polgármesteri Hivatalnál az Mt hatálya alá 
tartozó  munkakörben foglalkoztatottak által ellátandó feladatok megfelelő ellátására a 
csökkentett létszámot is elegendőnek tartja. A feladatok hatékonyabb és költségtakarékosabb 
működését szolgáló racionalizálást a 2. pont szerint kívánja biztosítani.   

 
2./ 2012. augusztus 31. napjával - az ide vonatkozó hatályos munkaügyi jogszabályokban 
meghatározott rendelkezések és határidők figyelembe vételével -  az Újfehértói Általános 
Művelődési Központnál 16 fő pedagógusi, a Lengyel Laura Óvodánál 6  fő 
óvodapedagógusi/dajkai közalkalmazotti és a Polgármesteri Hivatalnál 2 fő az Mt hatálya alá 
tartozó  takarító/karbantartó munkakörben foglalkoztatott álláshelyet megszüntet.  
 
3./ - az intézményi átszervezésre tekintettel - 2012. szeptember  01. napjával az Újfehértói 
ÁMK-tól a Zajti Ferenc Kulturális Központ részére 4 fő közalkalmazotti álláshelyet 
átcsoportosít.    
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4./ A  Kjt., az Mt hatálya alá tartozó jogviszony megszüntetésével jelentkező kifizetések 
forrását a 2012. évi költségvetési rendeletében biztosítja, figyelembe kívánja venni azt a 
központi költségvetési hozzájárulást, amely az idevonatkozó törvény szerinti kifizetések 
teljesítéséhez igényelhető 

 
5./ Nyilatkozik arról, hogy a 2/2012.(III. 01.) BM rendelet 2.§. (1) bekezdés e) pontja alapján 
a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására a települési önkormányzat 
költségvetési szerveinél és a Polgármesteri Hivatalnál meglévő üres álláshelyeken,  
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy  a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti 
változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén  kívüli munkáltatónál az 
érintett munkavállaló foglalkoztatására nincs lehetőség. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a 6. számú melléklet szerinti rendelet-módosítást elfogadja?  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta és az 
alábbi rendeletet alkotta meg:  

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

 17/2012. (VII. 26.)  
 

önkormányzati rendelete  
 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. LXV törvény 1.§ (6) bekezdés b) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. §. 
 

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2012. 
(III.01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) bevételi oldalán az „Önkormányzat 
költségvetési támogatása”: előirányzata emelkedik az ÖNHIKI I. ütemében megállapított 
28.551 e Ft-tal, ugyanezzel az összeggel csökken az önkormányzat bevételi oldalán a 
„M űködési célú pénzügyi műveletek” előirányzata.  

 
2. §. 

 
A „Helyi tradicionális rendezvények folytatásának, illetve hagyományteremtő rendezvények 
elindításának támogatására a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetéből biztosított 3.883 e Ft-tal illetve kisértékű 
rendezvények megvalósítására 230 e Ft-tal emelkedik az önkormányzat támogatásértékű 
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bevételek előirányzata, és emelkedik az önkormányzat kiadási előirányzatai között a „Dologi 
kiadások” előirányzata 4.113 e Ft-tal. 

3.§. 
 

A képviselő – testület 114/2012. (VII. 25.) számú határozata alapján az Önkormányzat 
kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata csökken 1.150 e Ft-tal, és ugyanezzel az 
összeggel a Lengyel Laura Óvoda kiadási oldalán a „Dologi kiadások” előirányzata 
emelkedik.  
 

4.§. 
 
A képviselő – testület 115/2012.(VII. 25.) számú határozata alapján az Önkormányzat kiadási 
oldalán az „Általános tartalék” előirányzata csökken 1.044 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel, 
az Újfehértói Általános Művelődési Központ kiadási oldalán a „Személyi juttatások” kiadási 
előirányzata 840 e Ft-tal, a „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” 
kiadási előirányzata 204 e Ft-tal emelkedik.  

5.§. 
A képviselő – testület 116/2012. (VII. 25.) számú határozata alapján az Önkormányzat 
kiadási oldalán az „Általános tartalék” előirányzata csökken 2.997 e Ft-tal, és ugyanezzel az 
összeggel az önkormányzat kiadási oldalán a „Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi 
befektetések” előirányzata emelkedik.  

6. §. 
 

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

„3. §. 
3. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 
A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetését  
     

a) 1.940.876 eFt. Költségvetési bevétellel 
    b) 1.988.344 eFt. Költségvetési kiadással  
    c) 47.468 eFt hiánnyal, ebből 
    ca) 53.839 e Ft működési hiánnyal 
    cb) 6.371 e Ft fejlesztési többlettel 
   
az 1. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi 
forrásösszetétel mellett: 
         

a) Önkormányzati finanszírozású intézmények 
működési bevétele 
b) Közhatalmi bevételek   

147.312e Ft 
 

5.400.e Ft 
c) Önkormányzatok sajátos működési bevételei  789.329 e 

Ft 
d) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 47.331 e Ft 
e) Központi költségvetési támogatás 750.025 e 

Ft 
f) Támogatás értékű bevételek 201.479 e 

Ft 
g) Működési célú pénzügyi műveletek 209.110 e 
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h) Fejlesztési célú pénzügyi műveletek Ft 
132.970 e 

Ft 
„ 

7.§. 
 

A rendelet 5.§. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„5.§. 
(1) Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények kiadási előirányzatát, az 
általános tartalékot az alábbiak szerint állapítja meg: 

                                              
a) Személyi jellegű kiadás  598.684e Ft 
b) Munkaadói járulékok  161.430e Ft 
c) Dologi kiadás 737.585e Ft 
d) Működési célú kiadás, egyéb támogatás 95.607e Ft 
e) Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi 
befektetések 

178.863e Ft 

f) Általános tartalék 
g) Céltartalék 

37.709 e Ft 

h) Ellátottak pénzbeli juttatásai 178.466e Ft 
i) Működési célú pénzügyi műveletek 
j) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 

152.274e Ft 
142.338e Ft 

 
 

„ 
8. §. 

 
(1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(5) A rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
(6) A rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
 

9 .§. 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
Újfehértó, 2012. július 25. 
 
 
 
Nagy Sándor        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyző 
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1. melléklet a 17/2012. (VII. 26.) Önkormányzati rendelethez 

Újfehértó Város Önkormányzat 
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 

1.1. BEVÉTELEK 
ezer Ft 

Sor- 
szám 

Bevételi jogcím 2012. évi előirányzat 

A B C 
1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 942 041 
2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) 789 329 
2.1. Helyi adók 209 000 
2.2. Illetékek   
2.3. Átengedett központi adók 553 429 
2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 3 300 
2.5. Egyéb sajátos bevételek 23 600 
2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek   
3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) 147 312 
3.1. Áru- és készletértékesítés   
3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke   
3.3. Bérleti díj 77 085 
3.4. Intézményi ellátási díjak 30 960 
3.5. Alkalmazottak térítése   
3.6. Általános forgalmi adó bevétel 29 267 
3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 1 000 
3.8. Egyéb működési célú bevétel 9 000 
4.  II. Közhatalmi bevételek 5 400 
5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) 750 025 
5.1. Normatív hozzájárulások 676 530 
5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás   
5.3. Központosított előirányzatok 44 944 
5.4. Kiegészítő támogatás   
5.5. Címzett és céltámogatások   
5.6. Egyéb támogatás ÖNHIKI 28 551 
6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 100 168 
6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) 73 363 
6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 18 244 
6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz   
6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 16 762 
6.1.4. EU támogatás   
6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 38 357 
6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) 26 805 
6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz   
6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz   
6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz   
6.2.4. EU támogatás 26 805 
6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel   
7.  V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) 47 331 
7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 47 331 
7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása   
7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel   
8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 101 311 
8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   
8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 101 311 
9.  VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése   
10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) 1 940 876 
11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) 22 516 
11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa   
11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 22 516 
12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) 319 564 
12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) 209 110 
12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése   
12.1.2. Hitelek felvétele 209 110 
12.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése   
12.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése   
12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel   
12.1.6. Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel   
12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) 110 454 
12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése   
12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele   
12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 106 454 
12.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 4 000 
12.2.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése   
12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel   
12.2.7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel   
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 2 282 956 
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1.2. KIADÁSOK 
 ezer Ft. 

Sor-szám Kiadási jogcímek 2012. évi előirányzat 
1 2 3 

1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 1 771 772 
1.1. Személyi  juttatások 598 684 
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 161 430 
1.3. Dologi  kiadások 737 585 
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 178 466 
1.5 Egyéb működési célú kiadások 95 607 
1.6.  - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 150 
1.7.    - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   
1.8.    - Működési célú pénzmaradvány átadás   
1.9.    - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 34 410 
1.10.    - Működési célú támogatásértékű kiadás   
1.11.    - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés   
1.12.    - Kamatkiadások 61 047 
1.13.    - Pénzforgalom nélküli kiadások   

2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) 178 863 
2.1. Intézményi beruházási kiadások 1 060 
2.2. Felújítások   
2.3. Lakástámogatás   
2.4. Lakásépítés   
2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 18 923 

2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 53 670 

2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 105 210 
2.8.  - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás   
2.9.  - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3 000 
2.10.  - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 101 730 
2.11.  - Pénzügyi befektetések kiadásai 480 

3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)   
4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 37 709 
4.1. Általános tartalék 37 709 
4.2. Céltartalék   

5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 1 988 344 
6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 294 612 
6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) 152 274 
6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   
6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése   
6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése   
6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 152 274 
6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön   
6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   
6.1.7. Betét elhelyezése   
6.1.8. Egyéb   
6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) 142 338 
6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   
6.2.2. Váltó 92 166 
6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 14 550 
6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 35 622 
6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön   
6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   
6.2.7. Betét elhelyezése   
6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai   

7.  KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 2 282 956 

1.3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 
  ezer Ft. 

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -47 468 

1.4. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIAD ÁSOK EGYENLEGE 
  ezer Ft. 

1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/- 24 952 

1.1. Finanszírozási célú pénzügyi  műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 319 564 

1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 209 110 

1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 110 454 

1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor) 294 612 

1.2.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 152 274 
1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 142 338 
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 2. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) 

     Ezer forintban 
!  

Bevételek   Kiadások   
Sor- 
szám Megnevezés 2012. évi 

előirányzat Megnevezés 2012. évi 
előirányzat 

A B C D E 

1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 789 329 Személyi juttatások 598 684 

2. Intézményi működési bevételek 147 312 Munkaadókat terhelő járulék 161 430 

3. Közhatalmi bevételek 5 400 Dologi kiadások 737 585 

4. Támogatások, kiegészítések 740 238 Ellátottak pénzbeli juttatásai 178 466 

5. Támogatásértékű bevételek 73 363 Egyéb máködési célú kiadások 95 607 

6. EU támogatás   Tartalékok 37 709 

7. Működési célú pénzeszközátvétel       

8. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele       

9.        

10.         

11.         

12.         

13. Költségvetési bevételek összesen: 1 755 642 Költségvetési kiadások összesen: 1 809 481 

14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.   Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   

15. Előző évi váll. maradv. igénybev.   Likviditási hitelek törlesztése   

16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése   Rövid lejáratú hitelek tölresztése   

17. Hitelek felvétele 209 110 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 152 274 

18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.   Kölcsön törlesztése, adott kölcsön   

19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése   Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása   

20. Betét visszavonásából származó bevétel   Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   

21. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel   Betét elhelyezése   

22.     Egyéb    

23.         

24.         

25. Finanszírozási célú bevételek (16+…+24) 209 110 Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) 152 274 

26. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) 1 964 752 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) 1 961 755 

27. Költségvetési hiány: 53 839 Költségvetési többlet: ---- 



 13 
 
 

 3. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) 

     Ezer forintban 
!  

Bevételek   Kiadások   
Sor- 
szám 

Megnevezés 2012. évi 
előirányzat Megnevezés 2012. évi 

előirányzat 

A B C D E 

1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 47 331 Intézményi beruházási kiadások 1 060 

2. Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása   Felújítások   

3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel   Lakástámogatás   

4. Címzett és céltámogatások   Lakásépítés   

5. Egyéb központi támogatás   
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek 

kiadásai 
18 923 

6. Központosított előirányzatokból támogatás 9 787 EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai 53 670 

7. Támogatásértékű bevételek   Egyéb felhalmozási célú kiadások 105 210 

8. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 101 311 Tartalékok   

9. EU-s támogatásból származó forrás 26 805     

10.         

11. Költségvetési bevételek összesen: 185 234 Költségvetési kiadások összesen: 178 863 

12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. 22 516 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   

13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése   Váltó 92 166 

14. Rövid lejáratú hitelek felvétele   Rövid lejáratú hitelek törlesztése 14 550 

15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 106 454 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 35 622 

16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 4 000 Kölcsön törlesztése, adott kölcsön   

17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.   Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   

18. Betét visszavonásából származó bevétel   Betét elhelyezése   

19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel   Egyéb hitel, kölcsön kiadásai   

20.         

21.         

22. Finansírozási célú bev. (13+…+21) 110 454 Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 142 338 

23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 318 204 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 321 201 

24. Költségvetési hiány: ---- Költségvetési többlet: 6 371 
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   2. melléklet a 17/2012.(VII. 26.) önkormányzati rendelethez 

  A B C D 

1 megnevezése Önkormányzat   

2  
Ezer forintban 

!  
3 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 
4 1 2 3 4 

5     Bevételek   

6 1.   I. Önkormányzatok működési bevételei 895 052 
7 2.   I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.) 789 329 
8   2.1. Helyi adók 209 000 
9   2.2. Illetékek   

10   2.3. Átengedett központi adók 553 429 
11   2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 3 300 
12   2.5. Egyéb sajátos bevételek 23 600 
13   2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek   
14 3.   I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) 105 723 
15   3.1. Áru- és készletértékesítés   
16   3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke   
17   3.3. Bérleti díj 77 085 
18   3.4. Intézményi ellátási díjak 5 000 
19   3.5. Alkalmazottak térítése   
20   3.6. Általános forgalmi adó bevétel 20 638 
21   3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek   
22   3.8. Egyéb működési célú bevétel 3 000 
23 4.   II. Közhatalmi bevételek 2 000 
24 5.   III. Támogatások,  kiegészítések (5.1.+…+5.8.) 750 025 
25   5.1. Normatív hozzájárulások 676 530 
26   5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás   
27   5.3. Központosított előirányzatok 44 944 
28   5.4. Kiegészítő támogatás   
29   5.5. Címzett és céltámogatások   
30   5.6. Egyéb támogatás, kiegészítés ÖNHIKI 28 551 
31 6.   IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 98 410 
32   6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) 71 605 
33   6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 18 244 
34   6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz   
35   6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz 16 762 
36   6.1.4. EU támogatás   
37   6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 36 599 
38   6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) 26 805 
39   6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz   
40   6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz   

41   6.2.3. 
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett 

pénzeszköz 
  

42   6.2.4. EU támogatás 26 805 
43   6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel   
44 7.   V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) 47 331 

45   7.1. 
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 

(vagyonhasznosítás) 
47 331 

46   7.2. 
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, 

hasznosítása 
  

47   7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel   
48 8.   VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) 101 311 
49   8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   
50   8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 101 311 
51 9.   VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)   
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52 10.   
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

(2+3+4+5+6+7+8+9) 1 894 129 

53 11.   VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) 22 516 
54   11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa   

55   11.2. 
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási 

maradványa 
22 516 

56 12.   IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) 319 564 
57   12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 209 110 
58   12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 110 454 

59 13.   BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12) 2 236 209 

60     Kiadások   

61 1.   I. M űködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 489 477 
62   1.1. Személyi  juttatások 9 452 
63   1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 141 
64   1.3. Dologi  kiadások 357 477 
65   1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 23 800 
66   1.5 Egyéb működési célú kiadások 95 607 
67   1.6.  - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 150 
68   1.7.    - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   
69   1.8.    - Működési célú pénzmaradvány átadás   

70   1.9. 
   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 

kívülre 
34 410 

71   1.10.    - Működési célú támogatásértékű kiadás   
72   1.11.    - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés   
73   1.12.    - Kamatkiadások 61 047 
74   1.13.    - Pénzforgalom nélküli kiadások   
75 2.   II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) 177 803 
76   2.1. Intézményi beruházási kiadások   
77   2.2. Felújítások   
78   2.3. Lakástámogatás   
79   2.4. Lakásépítés   

80   2.5. 
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 

projektek kiadásai 
18 923 

81   2.6. 
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. 

hozzájárulásának kiadásai 
53 670 

82   2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 105 210 
83   2.8.  - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás   

84   2.9. 
 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 

kívülre 
3 000 

85   2.10.  - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 101 730 
86   2.11.  - Pénzügyi befektetések kiadásai 480 
87 3.   III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)   
88 4.   IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 37 709 
89   4.1. Általános tartalék 37 709 
90   4.2. Céltartalék   
91 5.   V. Költségvetési szervek finanszírozása 1 236 608 
92 6.   KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 1 941 597 
93 7.   VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) 294 612 

94   7.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 152 274 

95   7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 142 338 

96 8.   KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 2 236 209 

97 
Éves engedélyezett 
létszám előirányzat 
(fő) 

    2 

98 Közfoglalkoztatottak 
létszáma (fő) 

    156 
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   3. melléklet a 17/2012.(VII. 26.) önkormányzati rendelethez 

  A B C D 

1 Költségvetési szerv megnevezése Általános Művelődési Központ   

2    Ezer forintban ! 
3 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 
4 1 2 3 4 

5     Bevételek   
6 1.   I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 16 929 
7   1.1. Áru- és készletértékesítés   
8   1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 500 
9   1.3. Bérleti díj   

10   1.4. Intézményi ellátási díjak 11 830 
11   1.5. Alkalmazottak térítése   
12   1.6. Általános forgalmi adó bevétel 3 599 
13   1.7. Osztalék, hozambevétel   
14   1.8. Kamatbevétel   
15 2.   II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) 1 758 
16   2.1. Támogatásértékű működési bevételek 1 758 
17   2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek   
18   2.3. EU-s forrásból származó bevételek   
19   2.4. Működési célú pénzeszközátvétel   
20 3.   III. Felhalmozási célú egyéb bevételek   
21 4.   IV. Kölcsön   

22 5.   
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa 

(5.1.+5.2.)   

23   5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele   
24   5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele   
25 6.   VI. Önkormányzati támogatás 534 005 
26 7.   BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 552 692 

27     Kiadások   

28 1.   I. M űködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 552 692 
29   1.1. Személyi  juttatások 271 946 

30   1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

adó 
73 014 

31   1.3. Dologi  kiadások 198 732 
32   1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 000 
33   1.5 Egyéb működési célú kiadások   
34 2.   II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)   
35   2.1. Intézményi beruházási kiadások   
36   2.2. Felújítások   

37   2.5. 
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programok, projektek kiadásai 
  

38   2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások   
39 3.   III. Kölcsön   
40 4.   KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 552 692 

41 
Éves engedélyezett 
létszám előirányzat (fő) 

    112 

42 
Közfoglalkoztatottak 
létszáma (fő) 

    7 
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   4. melléklet a 17/2012. /2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez 

  A B C D 

1 Költségvetési szerv megnevezése Lengyel Laura Óvoda   

2    Ezer forintban ! 

3 Száma 
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 

megnevezése 
Előirányzat 

4 1 2 3 4 

5     Bevételek   
6 1.   I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 14 774 
7   1.1. Áru- és készletértékesítés   
8   1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke   
9   1.3. Bérleti díj   
10   1.4. Intézményi ellátási díjak 11 633 
11   1.5. Alkalmazottak térítése   
12   1.6. Általános forgalmi adó bevétel 3 141 
13   1.7. Osztalék, hozambevétel   
14   1.8. Kamatbevétel   

15 2.   II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)   
16   2.1. Támogatásértékű működési bevételek   
17   2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek   
18   2.3. EU-s forrásból származó bevételek   
19   2.4. Működési célú pénzeszközátvétel   

20 3.   III. Felhalmozási célú egyéb bevételek   
21 4.   IV. Kölcsön   

22 5.   
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa 

(5.1.+5.2.) 
  

23   5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele   
24   5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele   
25 6.   VI. Önkormányzati támogatás 212 076 

26 7.   BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 226 850 

27     Kiadások   

28 1.   I. M űködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 226 610 
29   1.1. Személyi  juttatások 98 630 

30   1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
28 203 

31   1.3. Dologi  kiadások 99 777 
32   1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   
33   1.5 Egyéb működési célú kiadások   
34 2.   II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) 240 
35   2.1. Intézményi beruházási kiadások 240 
36   2.2. Felújítások   

37   2.5. 
EU-s forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projektek kiadásai 
  

38   2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások   
39 3.   III. Kölcsön   
40 4.   KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 226 850 

41 
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 
  
  

44 

42 Közfoglalkoztatottak 
létszáma (fő) 

    1 
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 5. melléklet a 17/2012.(VII. 26.) önkormányzati rendelethez 
 
           forintban 
  A B C D E F G H I J K 

1       2011 2012 

2 Megnevezés 
Tényleges 

költség 

Előző 
években 
kifizetett 
költség Saját erő 

Elnyert EU 
támogatás  

Elnyert 
hazai 

támogatás  Összesen Saját er ő 
Elnyert EU 
támogatás  

Elnyert 
hazai 

támogatás  Összesen  

4 

Érték-Határ. Innovatív határon átnyúló közösségi 
szolgáltatási rendszer kialakítása 
HURO/01901/110/2.5.1 (devizaneme: euro) 23694416   1184783     1184783   20140253 2369379 22509632 

  
Európai uniós támogatással megvalósuló egyéb 
programok összesen:  23694416    1184783     1184783   20140253 2369379 22509632 

6 Polgármesteri Hivatal eszköz beszerzés 820000           820 000     820 000 
7 Lengyel Laura óvoda eszköz beszerzés 240000           240 000     240 000 

  Saját költségvetésb ől megvalósítandó fejlesztés 1060000            1 060 000     1 060 000 

8 
Európai uniós támogatással megvalósuló, még el 
nem bírált fejlesztések                     

9 
Újfehértó belvízelvezetése II. ütem ÉAOP-5.1.2/D2-
11-2011-0036 34992983           34 992 983     34 992 983 

  
Kodály Zoltán utca 33 szám alatt játszóház 
kialakítása TÁMOP-2.4.5-12/1 1016000           1 016 000     1 016 000 

12 
Bocskai út 2. szám alatti óvoda rekonstrukciója és 
bővítése 10000000           10 000 000     10 000 000 

13 
Európai uniós támogatással megvalósuló 
folyamatban lév ő fejlesztések                     

  Egészségház út 2. szám alatti ingatlan felújítása MVH 1371163           1 371 163     1 371 163 

  
Böszörményi út 13. szám alatti ingatlan átalakítása, 
felújítása, szolgálati lakások kialakítása céljából MVH 5554355           5 554 355     5 554 355 

14 

Újfehértó Lengyel Laura Óvoda Napsugár Tagóvoda 
épületére napkollektoros rendszer telepítése KEOP-
4.2.0/A/11-2011-0155 5610700   841605 1513805   2355410   3 255 290   3 255 290 

15 

Újfehértó Lengyel Laura Óvoda Árvácska úti 
Tagintézményére épületére napkollektoros rendszer 
telepítése KEOP-4.2.0/A/11-2011-0152 6156770   923515 5233255   6156770         

16 

Újfehértó Vasvári Pál Általános Iskola épületére 
napkollektoros rendszer telepítése KEOP-4.2.0/A/11-
2011-0151 13280680   175000     175000 1 817 102 11 288 578   13 105 680 

17 

Újfehértó Mályváskerti Általános Iskola épületére 
napkollektoros rendszer telepítése KEOP-4.2.0/A/11-
2011-0156 6702840   150000     150000 855 426 5 697 414   6 552 840 

18 
Gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem ÉAOP-3.1.3.-
2007-0025 98956785 3333800 16705999 73520878   90226877   5 396 108   5 396 108 

19 
Ésszerű vízgazdálkodás a vízkárok ellen Újfehértón I. 
ütem ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0022 253061497 11875000 15648922 224370436   240019358   1 167 139   1 167 139 

20 
Európai uniós támogatással megvalósuló 
fejlesztési programok 386766472  15208800 34445041 304638374   339083415 56 667 029 26 804 529   83 471 558 
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  6. melléklet a 17/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelethez  
 
   15. melléklet  az 5/2012. (III.01.) önkormányzati rendelethez                 

 
 
 

K I M U T A T Á S 

Az önkormányzat 2012. évi nyitó és engedélyezett létszámáról 
 
 
 
 

 A B C D E 

 
1 

Intézmény  
megnevezése 

2012.évi 
nyitó 

létszám 

08.31-i 
változás 

+/- 
 

09.01-i 
változás 

+/- 

Változást 
Követő 
létszám 

2 
 

„Játékvár” Bölcsőde 9   9 

3 
 

Lengyel Laura 
Óvoda 

44 - 6  38 

 
4 
 

Újfehértó-i Általános 
Művelődési  Központ 

 
112 

 
- 20 

  
92 

5 Zajti F. Kult. Központ ----  4 4 

6 Eü. ellátás egyéb 
feladatai 

2   2 

7 
 

Polgármesteri 
Hivatal 

77 - 2  75 

8 Létszám 
mindösszesen 

244 - 28 4 220 

 
 
 



3. napirendi pont megtárgyalása 
3./Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 
    Száma: 4-151/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Tisztelt Képviselő-testület! 
A szociális rendelet-tervezetünk újdonsága, - a bizottsági ülésen elmondottak, illetve az 
előterjesztésben leírtak szerint az-, hogy a két ellátás formánál feltételként írja elő, hogy a 
kérelem benyújtójának igazolnia kell, hogy a lakókörnyezete rendezett és a rendeletben 
előírtaknak megfelel. A bizottsági ülésen Szilágyi Péter Képviselő Úr javaslatát emelném ki, 
amely a konyhakert művelési mód előírását javasolta, hogy a rendeletben találjuk meg ennek 
a lehetőségét. Mi ezt meg is vizsgáltuk és lehetőségként figyelembe próbáltuk volna venni, 
azonban azt előírni, hogy a kertben milyen művelési mód legyen, azt nem lehet. Csak annyit 
lehet, hogy tisztán kell tartani, illetve gyomtól mentesíteni kell a területet. Az, hogy ez milyen 
zöldséggel, gyümölccsel lesz beültetve, milyen %-ban, azt nem lehet előírni. Mi úgy 
gondoljuk, hogy a rendelet-tervezet 3. § (1) c bekezdése az, ami a kertre is vonatkozik- 
elegendő, illetve megfelelő annak a kitételnek, amit mi szeretnénk elvárni a kérelmezőktől, 
hogy a kérelem benyújtásakor, ha ennek megfelelnek, akkor jogosulttá válhatnak az ellátás 
megállapítására.  
 
Nagy Sándor 
A napirendet a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 3 egyhangú igen szavazattal 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolta. Az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolta.  
 
A Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolta és 
felmerült az a kérdéskör, amiről a jegyző Úr most tájékoztatást adott. A napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Szilágyi Péter 
A Kormányhivatalnál nem lehet-e megfuttatni ezt a kérdéskört? Mert én ezt azért tartanám 
fontosnak, hogy az öngondoskodásra szoktassuk vissza azokat az embereket, akik erről 
elfeledkeztek az elmúlt 20 esztendőben.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Én nem tartom indokoltaknak, hogy megfuttassuk, mert hivatalomból adódóan rálátok az 
érpataki jogszabály archívuma is, és ott láttam ilyen bekezdéseket, amely kifejezetten a kert 
módjának a gyümölccsel, illetve zöldséggel való telepítésével, annak gondozására írtak elő és 
épp ezt a bekezdést a Kormányhivatal megtámadta, arra hivatkozással, hogy nem lehet a 
művelési módot ilyen formában meghatározni, hanem azt lehet kimondani, hogy vagy 
gyepként kezeljék 10 cm magasságban levágva, vagy pedig azt, hogy gyomtalanítsák és ne 
legyen benne gyom. Mindössze ennyit, úgyhogy fölöslegesnek látom azt, hogy ebben a 
Kormányhivatal állásfoglalását kérjük. Másrészt hiába kérnénk, nem biztos, hogy leírnák.  
 
Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi 
pont vitáját lezárom. Ki az, aki a rendeleti javaslatot elfogadja?  
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A képviselő-testület a rendelet-tervezetet 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotta meg:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

 18/2012. (VII. 26.)  
 

önkormányzati rendelete  
 

a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 
 

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
1.§ (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában,  26.§-ában, 32.§ 
(1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 33.§. (7) bekezdésében, 37.§ (1) d) pontjában, 
37/A§. (3) bekezdésében, 38.§. (9) bekezdésében, 45.§ (1)-(3) bekezdésében, 46.§ (1) 
bekezdésében, 50.§. (3) bekezdésében, 132.§. (4) bekezdés a), b), c),d) e) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LV. törvény 8.§. (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el: 

 
1. Eljárási rendelkezések 

 
1. § 

 (1) Az ellátások megállapítása iránti kérelmeket az ellátás formájának megfelelő 
nyomtatvány kitöltésével a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.   A kérelem és az 
esetleges jogorvoslat benyújtására elektronikus úton nincs lehetőség. 
(2)  A jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell: 
a) havi rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó 
jövedelméről kiállított munkáltatói igazolást. 
b) álláskeresők számára nyújtott támogatás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban 
folyósított ellátást igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által 
kiállított igazolást. 
c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását 
megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényt, ennek hiányában az utolsó havi 
bankszámla kivonatot. 
d) a vállalkozásból, őstermelői tevékenységből származó, a kérelem benyújtásának hónapját 
közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem azon részéről mely az 
adóbevallással lezárt évben keletkezett  a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott igazolást, 
a fennmaradó időarányos részre a havi nettó átlag jövedelemre vonatkozó könyvelő által 
kiállított igazolást, ennek hiányában nyilatkozatot. 
e) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelmek esetén a kérelem benyújtásának hónapját 
közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről kiállított igazolást. 
f) az adómentes bevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó 
jövedelem esetén, a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban elért nettó jövedelemről  
kiállított nyilatkozatot, valamint az őstermelői igazolvány és a betétlap másolatát. 
(3) A rendelet hatálya alá tartozó ellátásokra a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) általános rendelkezéseit 
alkalmazni kell. 
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(4) A rendszeres szociális ellátásokat havonta utólag, minden hónap 5. napjáig, a nem 
rendszeres szociális ellátásokat a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül 
kell folyósítani átutalással a jogosult által megjelölt folyószámlára. A 9.§. (6) bekezdésében 
szabályozott esetben és külön kérelem esetén a szociális ellátás a Polgármesteri Hivatal 
házipénztárából is kifizethető. 
(5) A 3.§. (1)-(3) bekezdésben szabályozott feltételek teljesülését a jegyző az ellátás 
megállapítására irányuló eljárásban és a felülvizsgálati eljárásban környezettanulmány útján 
vizsgálja. 
 

2. Aktív korúak ellátása 
2§. 

Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításának feltétele, hogy a kérelem 
benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségét a 3.§.-ban szabályozott 
rendelkezések alapján biztosítsa. 

3§. 

(1) A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmező, vagy jogosult az általa 
életvitelszerűen lakott lakás vagy ház, és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület és 
a járda tisztán tartása körében  köteles 
a) az életvitelszerűen lakott ház vagy lakás takarításáról folyamatosan gondoskodni. 
b) heti rendszerességgel  gondoskodni az ingatlanon összegyűjtött hulladék, törmelék zárt 
edényben vagy zsákban történő összegyűjtéséről és elszállíttatásáról. 
c) az általa lakott ingatlanhoz tartozó udvar, kert rendszeres takarítására, a területek 
gyomtalanítására, az ingatlanról az utcára kihajló növényzet levágására. 
d) az általa lakott ingatlanhoz tartozó járda, ennek hiányában 1 méter széles területsáv és az 
utcafronti kerítéssel vagy utcai mezsgyehatárral kívülről határos és az úttestig terjedő zöldterület 
és a csapadékvíz elvezető árok rendszeres takarítására, eltömődésének megakadályozására, a 
területek gyomtalanítására valamint a téli hó- és síkosság-mentesítésére.   
e)  a lakókörnyezetében lévő füves terület rendszeres gondozására, ennek keretében köteles 
a fű nyírásáról, vagy a növényzet kaszálásáról oly módon gondoskodni, hogy az aljnövényzet 
magassága a 10 cm-t ne haladja meg. 
(2) Az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása körében a 
kérelmező, vagy jogosult köteles gondoskodni a háza, vagy lakása emberi tartózkodásra alkalmas 
állapotban tartásáról, úgy hogy köteles a felhalmozott használaton kívüli tárgyaktól megtisztítani, 
az ingatlanán összegyűlt feleslegessé vált eszközöket, lomokat eltakarítani. 
(3) A lakókörnyezet és az ingatlan higiénikus állapotának biztosítása körében a kérelmező, 
vagy jogosult köteles az általa lakott ház, valamint a hozzátartozó kert és udvar vonatkozásában a 
fertőző betegségek megelőzésére a rágcsáló- és kártevő írtást elvégezni, vagy elvégeztetni. 
(4) Az (1)-(3) bekezdésben szabályozott együttes feltételek nem teljesítése esetén a jegyző a 
kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével – az 
elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével –felszólítja. Ha a jegyző írásos 
felszólításában írt határidő eredménytelenül telik el, – a  kérelmet el kell utasítani vagy a 
megállapított ellátást meg kell szüntetni. 

 
4.§. 

Rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktívkorúak ellátására jogosult  személy, akinek  
pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége vagy krónikus betegsége a közfoglalkoztatásban 
való részvételét akadályozza vagy kizárja és erről szakorvosi véleményt csatol. 

 
5.§ 
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 (1) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az ellátás folyósításának feltételeként 
köteles a Dél- Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ újfehértói feladatellátási helyével 
(továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) együttműködni. A jogosult az együttműködés 
keretében köteles: 
a) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a 
Családsegítő Szolgálatot felkeresni és nyilvántartásba vetetni magát, 
b) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az egyéni élethelyzethez igazodó 
beilleszkedést segítő program kidolgozásában közreműködni, és az ezen alapuló 
együttműködési megállapodást megkötni, 
c) teljesíteni a beilleszkedését segítő programban, az együttműködési megállapodásban 
foglaltakat, 
d) folyamatosan kapcsolatot tartani a Családsegítő Szolgálattal, 
e) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, - különösen az általános 
iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére irányuló - képzésben részt venni. 
(2) A beilleszkedést segítő programtípusok:  
a) jogi -, munkaügyi -, egészségügyi tanácsadás, 
b) egyéni képességeket fejlesztő valamint az életmódot formáló foglalkozások,  
c) munkavégzésre történő felkészülési program  (egyéni, csoportos).  
(3) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a jogosult: 
a) a Családsegítő Szolgálatnál nem jelenik meg határidőben, és nem veteti magát 
nyilvántartásba, 
b) nem működik közre a beilleszkedést segítő program kidolgozásában, 
c) nem köti meg az együttműködési megállapodást a Családsegítő Szolgálattal, 
d) megszegi az együttműködési megállapodásban foglaltakat, különösen, ha nem tesz eleget 
együttműködési, vagy megjelenési kötelezettségének. 
e) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben való részvételt 
nem vállalja 

és  akadályoztatása okát 15 napon belül hitelt érdemlően nem igazolja. 
 
 

3. Normatív lakásfenntartási támogatás 
6. §. 

(1) Lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapításának feltétele, hogy a kérelem 
benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségét a 3.§. (1)-(3) 
bekezdésben szabályozott rendelkezések alapján biztosítsa. 
(2) A 3 §.  (1)-(3) bekezdésben szabályozott együttes feltételek nem teljesítése esetén a jegyző 
a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével – az 
elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével –felszólítja. Ha a jegyző írásos 
felszólításában írt határidő eredménytelenül telik el, – a kérelmet el kell utasítani vagy a 
megállapított ellátást  meg kell szüntetni. 

 
4. Átmeneti segély 

7. §. 
 (1) Az önkormányzat alkalmanként átmeneti segélyben részesíti azokat  
a)  a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan 
létfenntartási gonddal küzdő személyeket, akinek a családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150 %-át  
nem haladja meg.  
b) akik elemi kár,  bűncselekmény okozta megélhetést veszélyeztető vagy kivételes 
méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzetbe kerültek és a családjukban az egy főre jutó havi 
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jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a  300 %-át  nem haladja 
meg. 
(2) Az önkormányzat gyógyszertámogatásként átmeneti segélyt állapít meg a kérelmező vagy 
családja megélhetését veszélyeztető mértékű gyógykezelési költségek részbeni fedezetéül,  
azon személyek részére is, akiknek a családjában egy az egy főre jutó havi jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén 200 %-át  
nem haladja meg. 
(3) A hatáskörrel rendelkező szerv az (1) és (2) bekezdésben foglalt jövedelemhatártól 
eltérhet, ha az átmeneti segély hiánya a kérelmező életét, testi épségét veszélyezteti.  

(4) Az átmeneti segély alkalmankénti összege: legalább 2000.- forint. Az átmeneti segély éves 
keretösszegét az önkormányzat költségvetési rendelete határozza meg.  
(5) Az átmeneti segély rendeltetésszerű felhasználásának biztosítása érdekében – 
természetbeni ellátásként – utalványként felhasználható határozattal is nyújtható.  
(6) Az átmeneti segély megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell:  
a)  jövedelemnyilatkozatokat,  
b)  a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló 
iratot,  
c)  a létfenntartást veszélyeztető, valamint a többletkiadást előidéző körülmény igazolását.  

 
5. Temetési segély 

8.§ 
 (1) A települési önkormányzat temetési segélyt állapít meg annak, aki  meghalt személy 
eltemettetéséről      gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására 
köteles     hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.  
(2) Az Szt.-ben szabályozott rendelkezéseken túl, temetési segély nem állapítható meg annak 
a személynek sem, aki  tartási vagy egyéb szerződés alapján a temetésről gondoskodni 
köteles.  
(3)  A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos, legolcsóbb temetés 
költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a 
kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti. A helyben szokásos legolcsóbb 
temetés összege: 150.000.- (egyszázötven-ezer) forint.  
(4) A temetési segély természetbeni ellátásként is megállapítható. Természetbeni ellátásként 
történő megállapítása esetén a segély összegét a temetkezési szolgáltatóval kötött külön 
megállapodásban megállapított feltételek szerint a szolgáltató bankszámlájára kell közvetlenül 
átutalni.  
(5) A temetési    segély   iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül 
lehet benyújtani a polgármesteri hivatalba.  
(6) A kérelemhez mellékelni kell  
a) jövedelemnyilatkozatokat,  
b) a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek  valódiságának  igazolására  szolgáló 
iratot,  
c) ha a temetési segély megállapítását nem a haláleset helye szerint illetékes települési 
önkormányzattól kérik,  az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatát,   
d) a temetés költségeiről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója 
nevére kiállított számla eredeti példányát.  
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6. Helyi közlekedési támogatás 
9.§. 

(1) Helyi közlekedési támogatásra jogosult az a helyi autóbuszjáratra érvényes bérlettel 
rendelkező személy, aki a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 
85/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletben szabályozott  tanulóbérlet vagy nyugdíjas bérlet 
igénybevételére jogosult feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 350%-át. 
(2) Jövedelemvizsgálat nélkül jogosult helyi közlekedési támogatásra a helyi autóbuszjáratra 
érvényes tanuló bérlettel rendelkező, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
személy. 
(3) A helyi közlekedési támogatást az Újfehértón közlekedő helyi autóbuszjáratra érvényes 
bérletre lehet igénybe venni.  
(4) A kérelemhez mellékelni kell: 
a) jövedelemnyilatkozatot, 
b) a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló 
iratot,  
c) a  (2) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételeket igazoló okiratot valamint  
igényléskor be kell mutatni a helyi autóbuszjáratra érvényes bérletet és tanulóbérlet esetén a 
diákigazolványt, nyugdíjas bérlet esetén az ellátottak utazási utalványát. 
(5) A helyi közlekedési támogatás összege azonos az (1)-(2) bekezdésben meghatározott 
jogosultak által fizetendő a menetrendszerinti helyi autóbuszra érvényes bérlet árával. 
(6) A megállapított helyi közlekedési támogatást a határozat jogerőre emelkedését követően a 
Polgármesteri Hivatal házi pénztárából kell kifizetni. 

 
7. Közgyógyellátás 

 
10. §. 

 Az Szt. 50.§. (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseken túl közgyógyellátásra jogosult az 
a szociálisan rászorult személy is,   
a) akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem, nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és   
b) a havi rendszeres gyógyító ellátás  költsége eléri vagy meghaladja az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 25 %-át, és 
c) a kérelmező havi jövedelmének és a havi gyógyító ellátás költségének a 
különbözete nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 
 

8. Záró rendelkezések 
11. § 

(1)  A rendelet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.  
(2) A rendelet rendelkezéseit a  hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. 
(3)  Hatályát veszti  
1. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2007. 
(I.26.) önkormányzati rendelet 
2. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2007. 
(I.26.) rendelet módosításáról szóló 18/2007. (V.25.) önkormányzati rendelet. 
3. az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 4/2008. (I.29.) önkormányzati 
rendelet. 
4. egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 11/2009. (III.27.) önkormányzati 
rendelet. 
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Újfehértó, 2012. július 25. 
 
Nagy Sándor             dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester             jegyző 
 
4. napirendi pont megtárgyalása 
4./Előterjesztés ingatlanok cseréjéről 
    Száma: 4-152/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Leveleki József bejelenti érintettségét.  
 
Nagy Sándor 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja, a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. Szóbeli kiegészítésem nincs. A napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. 
Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja,  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
118/2012. (VII. 25.) 

 
h a t á r o z a t a   

 

ingatlanok cseréjéről 
 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET  
 
1./ az önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő Újfehértó külterület, 0446/4  hrszú, 6728 m2 
területű, szántó  művelési ágú, forgalomképes ingatlant csereértéken elcseréli  az Újfehértó, 
belterület, 4144 hrsz-ú ingatlanból az osztatlan közös tulajdon  megosztását követően a 
Leveleki Józsefné 4244. Újfehértó, Böszörményi u. 117. szám alatti lakos tulajdonába kerülő 
1/1 tulajdoni hányadú ingatlannal. 
 
2./ felhatalmazza a polgármestert az 1/1 tulajdoni hányadú ingatlanok cseréje tárgyában 
keletkező szerződés aláírására.  
 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
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5. napirendi pont megtárgyalása 
5./Előterjesztés a területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi szolgálat egészségügyi  
    vállalkozási formában való működtetésére vonatkozó szerződések módosításáról 
    Száma: 4-147/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága mind a két határozati javaslatot 3 egyhangú igen 
szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. Az Ügyrendi Bizottság mind a két 
határozati javaslatot 3 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. 
Gyakorlatilag a korábbi szerződések érvényben maradnak, csak a helyettesítést ellátó személy 
kerül cserére, mivel Dr. Stéfán Katalin nyugdíjba vonult. A napirendi ponttal kapcsolatban 
van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Két határozati 
javaslat van az előterjesztéshez csatolva. Ki az, aki az 1. számú melléklet szerinti határozati 
javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

119/2012. (VII. 25.) 
 

h a t á r o z a t a   
 

A területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási 
formában való működtetésére vonatkozó szerződés módosításáról 

 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 

1./ hozzájárul, hogy dr. Fekete András vállalkozó háziorvos területi ellátási kötelezettséggel 
járó háziorvosi szolgálatának időpontjában, a vállalkozó háziorvos helyetteseként, - a 
jelenleg hatályos szerződésben helyettesítőként megjelölt dr. Szilassy István és,- 2012. 
augusztus 01. napjától dr. Siket Nándor háziorvosi feladatokat lásson el. 
 
2./ a 182/2006. (XII.14.) számú határozattal elfogadott, 2006. december 29-én kelt területi 
ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi  szolgálat egészségügyi vállalkozási formában való 
működtetésére  vonatkozó vállalkozási szerződés módosítását a melléklet szerint jóváhagyja. 

 
3./ felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés-módosítás aláírására. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Melléklet a 119/2012. (VII. 25.) számú határozathoz 

A területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási 
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formában való működtetésére vonatkozó szerződés módosítása 
 

 
Amely létrejött Újfehértó Város Önkormányzata  
 
Újfehértó Város Önkormányzata 
Székhely: 4244 Újfehértó, Szent István út 10. 
Adószám: 15732475-2-15 
Bankszámla szám:……………….. 
Képviseli: Nagy Sándor polgármester 
mint megbízó, másrészről 
 
Név: DANKÓ-FEKETE BETEGELLÁTÓ BT 
Székhely: 4244 Újfehértó Szent István u 22 
Adószám: ………………… 
Bankszámlaszám: …………….. 
Beltagja (képviseli): Dr. Fekete András 
Születési hely, idő: ………………………… 
Anyja neve:………………………………… 
Lakcím: ……………………………………. 
Orvos országos nyilvántartási száma: 19384 
 
mint megbízott között, 2006. december 29. napján megkötött szerződés a területi ellátási 
kötelezettséggel járó háziorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában való 
működtetésére vonatkozó szerződés módosítása tárgyában 
 
1. A felek az Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 182/2006. (XII.14.) 
számú határozata alapján, 2006. december 29. napján egymással a területi ellátási 
kötelezettséggel járó háziorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában való 
működtetésére központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására aláírt szerződést az alábbiak 
szerint módosítják: 
 
A szerződés 7. pontja az alábbiak szerint módosul 
 
7./ Akadályoztatása esetén a háziorvos helyettesítéséről maga gondoskodik. A lakoság 
zavartalan ellátása érdekében vállalja, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg az 
alábbi két helyettesítő orvos nevét közli, s mellékeli a helyettesítőkkel kötött megállapodást 
az önkormányzat részére 
 
Név: Dr. Szilassy István 
/Orvosok Országos Nyilvántartási száma: 34968 
 
Név: Dr. Siket Nándor 
/Orvosok Országos Nyilvántartási száma: 63980 
 
Amennyiben a háziorvos valamely oknál fogva nem tud a helyettesítéséről gondoskodni, az 
önkormányzat a háziorvos által megjelölt orvosokat bízhatja meg helyettesítéssel. Ilyen 
esetben is a háziorvos kötelezettsége a helyettesítés díjazása. 
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Az alapszerződés módosításokkal nem érintett többi pontja változatlan tartalommal hatályban 
marad. 
 
Jelen szerződés-módosítás 2012. augusztus 01. napján lép hatályba, amellyel egyidejűleg a 
vállalkozó háziorvos mellékeli a helyettesítővel kötött megállapodást. 
 
A Szerződő Felek jelen szerződést, mely négy példányban készült, együttesen elolvasták, 
értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt az aláírásra jogosult képviselőik 
helybenhagyólag írják alá. 
 
 
 
 
Újfehértó, 2012. …………… hó ……… nap 
 
 
…………………….                   …………….…………………. 
    Nagy Sándor                     Dr. Fekete András 
    polgármester                                                  vállalkozó háziorvos 
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a 2. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

120/2012. (VII. 25.) 
 

h a t á r o z a t a   
 

A területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási 
formában való működtetésére vonatkozó szerződés módosításáról 

 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 

1./ hozzájárul, hogy Dr. Szilassy István vállalkozó háziorvos területi ellátási kötelezettséggel 
járó háziorvosi szolgálatának időpontjában, a vállalkozó háziorvos helyetteseként, - a 
jelenleg hatályos szerződésben helyettesítőként megjelölt dr. Fekete András és, - 2012. 
augusztus 01. napjától Dr. Siket Nándor háziorvosi feladatokat lásson el. 
 
2./ a 182/2006. (XII.14.) számú határozattal elfogadott, 2006. december 29-én kelt területi 
ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi  szolgálat egészségügyi vállalkozási formában való 
működtetésére  vonatkozó vállalkozási szerződés módosítását a melléklet szerint jóváhagyja. 

 
3./ felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés-módosítás aláírására. 
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Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 

Melléklet a 120/2012. (VII. 25.) számú határozathoz 

A területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási 
formában való működtetésére vonatkozó szerződés módosítása 

 
Amely létrejött Újfehértó Város Önkormányzata  
 
Újfehértó Város Önkormányzata 
Székhely: 4244 Újfehértó, Szent István út 10. 
Adószám: 15732475-2-15 
Bankszámla szám:……………….. 
Képviseli: Nagy Sándor polgármester 
mint megbízó, másrészről 
 
Név: DR SZILASSY ÉS TÁRSA EÜ. BT. 
Székhely: 4244 Újfehértó Szent István u 39 
Adószám: ………………… 
Bankszámlaszám: …………….. 
Beltagja (képviseli): Dr. Szilassy István 
Születési hely, idő: ………………………… 
Anyja neve:………………………………… 
Lakcím: 4244 Újfehértó Szent István u 39 
Orvos országos nyilvántartási száma:  
 
mint megbízott között, 2006. december 29. napján megkötött szerződés a területi ellátási 
kötelezettséggel járó háziorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában való 
működtetésére vonatkozó szerződés módosítása tárgyában 
 
1. A felek az Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 182/2006. (XII.14.) 
számú határozata alapján, 2006. december 29. napján egymással a területi ellátási 
kötelezettséggel járó háziorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában való 
működtetésére központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására aláírt szerződést az alábbiak 
szerint módosítják: 
 
A szerződés 7. pontja az alábbiak szerint módosul 
 
7./ Akadályoztatása esetén a háziorvos helyettesítéséről maga gondoskodik. A lakoság 
zavartalan ellátása érdekében vállalja, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg az 
alábbi két helyettesítő orvos nevét közli, s mellékeli a helyettesítőkkel kötött megállapodást 
az önkormányzat részére 
 
Név: Dr. Fekete András 
/Orvosok Országos Nyilvántartási száma: 34968 
 
Név: Dr. Siket Nándor 
/Orvosok Országos Nyilvántartási száma: 63980 
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Amennyiben a háziorvos valamely oknál fogva nem tud a helyettesítéséről gondoskodni, az 
önkormányzat a háziorvos által megjelölt orvosokat bízhatja meg helyettesítéssel. Ilyen 
esetben is a háziorvos kötelezettsége a helyettesítés díjazása. 
 

 
Az alapszerződés módosításokkal nem érintett többi pontja változatlan tartalommal hatályban 
marad. 
 
Jelen szerződés-módosítás 2012. augusztus 01. napján lép hatályba, amellyel egyidejűleg a 
vállalkozó háziorvos mellékeli a helyettesítővel kötött megállapodást. 
 
A Szerződő Felek jelen szerződést, mely négy példányban készült, együttesen elolvasták, 
értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt az aláírásra jogosult képviselőik 
helybenhagyólag írják alá. 
 
 
Újfehértó, 2012. …………… hó ……… nap 
 
 
 …………………….                      …………….…………………. 
Nagy Sándor                             Dr. Szilassy István 
polgármester                                                           vállalkozó háziorvos 
 
6. napirendi pont megtárgyalása 
6./Előterjesztés az Európai Autómentes Nap „Autó nélkül a városban” című rendezvényhez  
    történő csatlakozásról 
    Száma: 4-142/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 3 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja. A határozat-tervezetben szeretnék egy pontosítást, ami arra vonatkozik, 
hogy nem szeptember 22-én, hanem szeptember 21-én kerülne ez a program megvalósításra. 
Ez egy pénteki napot jelent. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, 
vélemény?  
 
Szilágyi Péter 
Én a magam részéről nem fogom támogatni, mert egy kicsit ”bugyutaságnak” tartom, ezért 
volt a XX. század, hogy autóval közlekedjenek, a motorizáció százada azért volt. Egy ilyen 
kampánynak – azon túlmenően értelmét, hogy mondjuk a gyerekek jól fogják érezni magukat- 
nem látom. A másik pedig, hogy írják az előterjesztésben, hogy – közösségi közlekedést, 
gyalogolást vegyük elsősorban elő. Közösségi közlekedésre tudjuk, hogy az a probléma, 
hogyha valaki föl akar menni Budapestre, akkor egy vonatjegy többe kerül, mintha 
ötödmagával együtt beül egy autóba.  Ennyi problémám van a történettel. Én magam részéről 
nem tartom ezt egy jó kezdeményezésnek, ráadásul nem is látom a gyökereit. Nem 
támogatom.  
 
Nagy Sándor 
Van benne igazság, amit elmondott elsősorban a közösségi közlekedés tarifadíjaival 
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kapcsolatosan. Ugyanakkor én személy szerint nagyon fontosnak tartom, hogy csatlakozzunk 
hozzá, hiszen tavaly csatlakozás nélkül is megszerveztük ezt a programot, ha annyit elérünk, 
hogy a rendőrséggel közösen a helyes kerékpározás alapszabályaira felhívjuk a figyelmet és 
elsősorban a gyerekek esetében már akkor jó irányba ment ez az egész dolog. Másrészt én úgy 
gondolom, hogy kifelé is az nem probléma, ha mutatja az önkormányzat azt, hogy igen, 
problémát jelent a városközponton áthaladó forgalom, igen, gondolkodni kell benne és 
támogatást várunk arra, hogy mondjuk a városközpont része majd egyszer sétáló utcaként 
lezárásra kerüljön. És mondjuk az átmenő, elkerülő forgalmat kivéve a városból egy tisztább 
levegőjű városközpont maradjon.  
 
Tóth János 
Azért valami elindult, egyre többen kerékpároznak, iskolaidőszakban, óvodaidőszakban 
nagyon sok gyerek megy kerékpárral megy a munkahelyre és iskolába. Remek dolog a 
kerékpárút, tehermentesíti a Debreceni utat, ugyanakkor engem rettentően irritál hogy nagyon 
sok ember, még mindig az úttest szélén közlekedik, - csak azért is. Az osztályommal július 
elején Hajdúdorogon kerékpárral voltunk. A gyermeknapon pedig 70 gyerekkel - kiemelve a 
polgárőrség és a helyi rendőrség segítségét, akik egy-egy autóval elől, hátul biztosítottak 
bennünket a közlekedésben – Hajdúnánáson voltunk kerékpárral a strandon. Remek dolog és 
rettentő nagy élmény volt.   
 
Puskás László 
Annyit szeretnék hozzátenni a saját példámon keresztül a közösségi közlekedésről, hogy a 
jövő héten tervezünk a családommal a Balatonra egy hosszabb hétvégi kirándulást. Vonattal 
megyünk, mert lényegesen olcsóbb családosan. Kb. 5 ezer forintból fogjuk megjárni a 
balatoni utat, oda-vissza. Kerékpárt viszünk magunkkal, aminek 400-Ft összesen az utaztatási 
költsége ebben a nyári időszakban. Tehát nem feltétlenül igaz az, hogy a tömegközlekedés 
kapcsán minden egyes esetben drága a közlekedés. Ha csoportos utazások vannak, azért azt 
gondolom, hogy szervezetten elég jó árakat tud a tömegközlekedés is.  
 
Szilágyi Péter 
Én értem és ismerem ezt a dolgot is, de nem is akarom most itt a közösségi tömegközlekedést 
„szétszedni” ilyen szempontból, de akkor is azt gondolom, hogy drága a közösségi 
közlekedés. Vásároljál meg egy dolgozóbérletet, vagy jussál el - mint semmilyen támogatást 
nem élvező- Budapestre, vagy bárhová az országba és azt fogod tapasztalni. A Tóth 
képviselő-társamnak a felvetésére is hadd reflektáljak- én azt gondolom, hogy nem ennek a 
kampánynak köszönhetően járnak egyre többen felétek kerékpárral, hanem a pénztárcájuk 
vékonyodik és ezért ülnek át a kerékpárra- én így gondolom.  
 
Tóth János 
Még egy dolgot elfelejtettem mondani, azért a kerékpár kezdi reneszánszát élni és azok a 
tehetősebb emberek, - egy vállalkozó réteg- csak azért is kerékpárt vásárol és elkezdenek 
kerékpározni Újfehértó területén.  
 
Nagy Sándor 
Mind a két képviselő-társamnak igaza van, - a gazdag azért vásárol, mert van pénze rá és 
egészségesen akar élni, a szegény pedig rá van kényszerülve, hogy egészségesen éljen.  
 
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki az elhangzott pontosítással együtt 
a határozati javaslatot elfogadja?  
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

121/2012. (VII. 25.) 
 

h a t á r o z a t a   
 

Az Európai Autómentes Nap „ Autó nélkül a városban”  című rendezvény csatlakozásáról 
 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 

1./ csatlakozik a 2012. szeptember 21-ei Európai Autómentes Nap, a „Autó nélkül a 
városban” című a rendezvényhez. 
 
2./ felhatalmazza a polgármestert, a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 
 

        Határidő: 2012. augusztus 01. 
 Felelős: polgármester 
 

7. napirendi pont megtárgyalása 
7./Előterjesztés az Újfehértói ÁMK Helytörténeti Gyűjteményben történt szakfelügyeleti  
    vizsgálat megállapításairól 
    Száma: 4-144/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 3 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolta. Az Ügyrendi Bizottság mind a két határozati javaslatot 3 egyhangú igen 
szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolta. 
 
Köszöntöm az Intézményvezető Asszonyt és a Tagintézményvezetőt! 
 
Az előterjesztést annyival szeretném kiegészíteni, hogy a tegnapi nap folyamán írtam alá azt a 
módosítási kérelmet, ami a helytörténeti gyűjtemény besorolási pontosítására vonatkozik. 
Tehát ezt az észrevételét a szakfelügyeletnek igyekszünk minél hamarabb korrigálni. A 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Tóth János 
A nyilvántartás vizsgálatánál említett két hiba a „macskaköröm” használata nem 
engedélyezett, illetve a 2000 utáni leltári számok kialakításánál a leltári szám eső 
számcsoportjánál a teljes évszámot kell tartalmaznia, ez mind a kettő javítható. Azt nem 
hinném, hogy a szakfelügyelet által feltárt hibák az elmúlt 1-2 évben keletkeztek, hanem a 
megalakulás óta. Ez egy hatalmas munka lesz majd a Tagintézmény-vezető Asszonynak ezt a 
leltárt elvégezni, a megfelelő nyomtatványokat beszerezni. Összefoglalva, ez nem az Ő 
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„sara”. 
 
Nagy Sándor 
Erről beszéltünk a Tagintézmény-vezető Asszonnyal és abban egyetértünk, hogy egy 
hosszabb zárást fogunk kezdeményezni az intézmény nyitva tartásánál. Ez minimum két 
hónapos időszakos időszak, ahhoz, hogy a konkrét leltározási munkákat el lehessen végezni 
és azt követően most már 101 %-ig megfelelni a szakfelügyeleti ellenőrzés tapasztalatainak, 
hogy tovább tudja folytatni az intézmény a munkáját. Ha egyéb nincs a napirend pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testült 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
122/2012. (VII. 25.) 

 
h a t á r o z a t a   

 
az Újfehértói ÁMK Helytörténeti Gy űjteményben történt 

szakfelügyeleti vizsgálat megállapításától 
 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET  
 
1./ a muzeális intézmények szakfelügyeletéről szóló 3/2009. (II.18.) OKM rendelet alapján, 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkára által az 
Újfehértói ÁMK Helytörténeti Gyűjteményében elrendelt helyszíni vizsgálatról készített 
jelentést megtárgyalta. 
 
2./ felhívja a jelentéssel érintett intézmény vezetőjét, hogy a jelentésben megfogalmazott 
hiányosságokat legkésőbb 2012. december 31. napjáig szüntesse meg, illetve az intézmény a 
tevékenységét a megállapítások figyelembe vételével végezze. 

 
 

Határidő: 2012. december 31., folyamatos 
Felelős: polgármester, intézményvezető 

 
8. napirendi pont megtárgyalása 
8./Beszámoló a 2011/2012. tanév/nevelési év szakmai munkájának értékeléséről, az  
    intézményvezetők éves beszámolója alapján 
    Száma: 4-143/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 3 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolta. A napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli kiegészítésem nincs, az 
intézményvezetőnek szintén nincs szóbeli kiegészítése. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
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A képviselő-testült 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

123/2012. (VII. 25.) 
 

h a t á r o z a t a   
 

a 2011/2012. tanév/nevelési év szakmai munkájának értékeléséről szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 
 

A KÉPVISEL Ő TESTÜLET 
 
1./ a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Kt.) 104. § (5)-(6) bekezdése alapján,  a 
fenntartásában működő Lengyel Laura Óvoda és az Újfehértói Általános Művelődési Központ 
2011/2012-es nevelési/tanítási évről szóló beszámolóját a melléklet szerint megtárgyalta és 
elfogadja. 
 
2./ a közoktatási intézményekben a 2011/2012-es nevelési/tanítási évben folyt szakmai 
munkát, és a nevelési/pedagógiai programban foglaltak végrehajtását eredményesnek ítéli. 
 
3./ felkéri a jegyzőt az értékelés Kt. szerinti nyilvánosságra hozatalára. 
 

 
Határidő: azonnal 

        Felelős: jegyző 
 
 
(Melléklet CD-n a jegyzőkönyvhöz csatolva)  
 
9. napirendi pont megtárgyalása 
9./Tájékoztató az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, munkahelyteremtő intézkedéseiről 
    Száma: 4-146/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással tudomásul 
vette. Szóbeli kiegészítésként szeretném elmondani, hogy a nyíregyházi Megyei Munkaügyi 
Központ részéről megkeresés érkezett és ezen a héten a 2013-as a Startmunkaprogramhoz 
kapcsolódó javaslatainkat várják - tervi szinten- . A kolléganőink „rajta vannak” az ügyön, 
készítik. Mi hivatali szinten úgy ítéltük meg, hogy ugyanebben a három programban látjuk 
értelmét 2013-ban is részt venni és erre nyújtjuk be a holnapi nap az igényünket. 
Természetesen az egy másik kérdés, hogy majd a menet közbeni egyeztetéseknél -egyrészt a 
létszám, illetve a hozzárendelhető forrásnagyságában milyen kompromisszumokat kell kötni. 
De nagyságrendileg egy közel 100 fő foglalkoztatását szeretnénk megoldani 2013-ban is 
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ennek a programnak a keretében. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés?   
 
Szilágyi Péter 
Ezek a programok úgy lettek Újfehértón bevezetve, mint a gáz az egész országban, hogy van 
egy központi rendelet és akkor be kell vezetni. Én nem látom azt, hogy az önkormányzat 
próbált-e valamilyen munkahelyteremtő beruházást megvalósítani, vagy valakit idehozni 
Újfehértóra. Én ezt hiányolom az egészből és ezért tartózkodtam a Pénzügyi Bizottsági 
ülésen. Azt értem, hogy ezeknek az embereknek nagy segítség ez is, akik munkanélküliek. De 
örökké ez így nem mehet, mert szerintem ezen kellene dolgozni, hogy megpróbálni 
valamilyen munkahelyteremtő beruházást idecsábítani Újfehértóra.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A munkanélküliek nem tudom, hogy hányan vannak Újfehértón? Hány %-ban kapnak munkát 
ebben a programban? Azért kérdezem, mert elég sokan keresnek Újfehértón munkát és 
fiatalok is, azt mondták nincs. Sőt tudom, hogy regisztrált, vagy jövedelem pótló 
támogatásban részesült munkanélküli is, és nem lett kiközvetítve. Hányan vannak, akik még 
nem jutottak munkához?  
 
Nagy Sándor 
Visszafelé válaszolok és valamit szeretnék tisztázni. Jelen pillanatban az FHT – a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatást igénylő és megkapó személyek esetében a jelenlegi 
jogszabályok szerint 365 napon belül 30 nap foglalkoztatási  jogviszonyt kell, hogy 
produkáljon az illető személy. Erről már korábban is beszéltünk, hogy ennek a 30 napnak a 
biztosítása  nem kizárólagosan és nem is elsősorban az önkormányzat feladata kell, hogy 
legyen. Ezt meg kellene oldani az adott személynek. Többféleképpen lehetséges, lehet úgy is, 
hogy alkalmi munkavállalói kiskönyvvel teljesíti ezt a 30 napot, ez a 30 nap egyébként 4 
órában teljesíthető. A másik lehetőség, hogy valaki háztartási alkalmazottként bejelenti 
önmagát, vagy valaki bejelenti és így teljesíti ezt a programot. A harmadik lehetőség az, hogy 
az önkormányzat lehetőségein belül valamilyen program keretében kiközvetítjük, a negyedik 
pedig az, hogy 30 nap önkéntes munkára felajánlkozik és a minisztériummal kötött 
megállapodás alapján az önkormányzat fogadja Őt napi 4 órában és így teljesíti azt a feltételt, 
hogy azt követően 365 napra ezt a FHT-t megkaphatja. Vannak, de nem tömegesen vannak, 
akik nem tudták ezt teljesíteni. El kell mondani azt is, hogy utolsó pillanatban jönnek – 
kényelmesen hátradőlnek – esze ágában nincs, tisztelet a kivételnek-, hogy megnézze, hogy a 
21.500.-Ft helyett valamilyem más lehetőség is lehetne, hiszen akkor, amikor 5.000.-Ft-os 
napszámért elmennek dolgozni, nem jut eszükbe, hogy munkavállalói kiskönyvvel nem kérek 
csak 4.000.-t, és akkor be lehetne tudni és be lehetne fizetni az alkalmazónak azt az összeget, 
ami szükséges ahhoz, hogy később foglalkoztatható legyen a későbbiek során is. Amit 
Szilágyi Képviselő Úr fölvetett- nem kötelező az önkormányzatoknak részt venni a Start 
Munkaprogramban –ezt szeretném hangsúlyozni. .Nyilván érdeke az önkormányzatnak, hogy 
részt vegyen benne, én úgy gondolom, hogyha tudunk értelmes munkát végeztetni ezekkel a 
személyekkel. Én úgy gondolom, hogy mind a három munkacsoport, ahhoz képest, amilyen 
heti 10-12 ezer forintos nettó összegeket kapnak egy hétre- ezt tudni kell, mert egyébként 
félrevezető, amikor azt mondják, hogy mennyit kapnak ezek az emberek, mert ugyanúgy le 
kell adózniuk ezekből a jövedelmekből és nyilván nem jó szívvel jönnek, 5 napig dolgozni 
azért a pénzért, amikor elmegy 2 napra meggyet szedni és megkeresheti ezt az összeget. Tehát 
még egyszer hangsúlyozom, hogy nem kötelező az önkormányzatnak részt venni ebben a 
Start Munkaprogramban. Lehetne ettől sokkal több embert is foglalkoztatni a Start 
Munkaprogram keretében, de azt látni kell, hogy a Munkaügyi Központ elsősorban azoknak a 
személyeknek a programban történő bevonását preferálja, akik valamilyen fajta pénzügyi 
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támogatást kapnak az önkormányzattól, vagy a munkaügyi központtól. Ez folyamatosan 
probléma egyébként, hiszen azok, akik az egy főre eső jövedelemhatárok miatt nem 
részesülhetnek semmilyen támogatásban, csak maximum regisztrált munkanélküliként vannak 
nyilván tartva, ezeket a személyeket sokkal nehezebb beforgatni ebbe a programba. Az most 
látszik és a múlthéten hétfőn voltunk tájékoztatón a kolléganővel a Munkaügyi központban, 
hogy a következő közvetítések alkalmával visszatér az a rendszer, amikor a Munkaügyi 
Központ fogja kizárólagosan kijelölni a kiközvetítendő személyeket. Tavaly már volt egy  
időszak, amikor semmiféle ráhatása nem lehetett az önkormányzatnak. A Központ küldte ki a 
listát, akikből jobb esetben válogathattunk, rosszabb esetben elkezdtük behívni és akkor 10-
ből 7 nem volt alkalmas. Egy nagyon fontos haszna van, és erről nemrég beszéltünk 
alpolgármester Úrral is- hogy több mint 10 ember abban a pillanatban, amikor elindult a Start 
Munkaprogram, átkerült, bejelentett foglalkoztatóvá. Az is jelent valamit, hogy lassan 
megközelíti a tízet azoknak a száma, akik menetközben elhelyezkedtek és bejelentett 
munkavállalókká váltak valamilyen cégnél, vagy szervezetnél. Azért az úgy működik, hogyha 
valaki bejön és azt mondja, hogy holnaptól munkát kaptam, akkor már mi adjuk a papírját, 
adjuk a papírját és csinálhatja a dolgát, és be fog jelentkezni. Az a kérdés, amit fölvetettél, 
hogy az önkormányzat tárgyal-e munkahelyről- természetesen folyamatosan vannak ilyen 
tárgyalások. Nem fogom minden alkalommal itt a testületet addig ezekről a tárgyalásokról 
tájékoztatni, amíg konkrét mederbe nem kerülnek ezek. Általánosságban – és legtöbb esetben 
az a legnagyobb probléma, hogy ezekről a  tárgyalásokról nem is engednek tájékoztatást adni, 
és azt veszélyeztetné az ember vele, hogyha ez  időnap előtt kiderül, hogy éppen XY 
vállalkozással szemben milyen konkurencia fog mondjuk 4-6 személlyel hasonló 
tevékenységi körben vállalkozást indítani – nem feltétlenül kereskedelmi körben, hanem akár 
szolgáltatás, vagy valamilyen termelő tevékenységet, akkor ez jelenthet problémát. Hétfőn 
folytattunk tárgyalást közvetítőkkel. Egy közel 600 milliós pályázat az- amely vagy 
Hajdúhadházra, vagy Újfehértóra fog kerülni – ez egy külföldi befektető csoportnak a döntése 
lesz. 1-2 héten belül el fog dőlni, hogy melyik helyszínt fogják választani. A mi esetünkben 
ami mellettünk szól az az, hogy rendelkezünk a településen található a helyi építési 
szabályzatban ipari területként kijelölt területtel. Első körben ennyit szerettem volna erről 
mondani. Van-e még egyéb? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki tudomásul 
veszi a tájékoztatót?  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással 
tudomásul vette.  
 
10. napirendi pont megtárgyalása 
10./Tájékoztató a „Kerékpáros és ökoturisztikai turistaház” létesítése elnevezésű projekt  
       állásáról  
       Száma: 4-145/2012.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. Annyi a kiegészítésem, 
hogy a tegnapi nap folyamán került aláírásra az a szerződés az Egyesület és az 
Önkormányzat- személy szerint közöttem, amely 5 év fenntartási kötelezettséget követően 
szabályozza az önkormányzati tulajdonba adást és a mai nap folyamán került aláírása a 
hivatalvezetés részéről, illetve a Szabolcs Takarékszövetkezet részéről is az a 
jelzálogszerződés, amely feltétele a hitelfolyósítás megindításának. Én a mai nap folyamán 
jártam arra- nem álltam meg a beruházásnál- az látszik, hogy elkezdődtek a falazási 
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munkálatok, tehát a falazó-anyag leszállításra került és elkezdik.   A napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. 
Ki az, aki tudomásul veszi a tájékoztatót?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette a tájékoztatót.  
 
11. napirendi pont megtárgyalása 
11./Előterjesztés a településrendezési terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálatáról  
       Száma: 4-154/2012.   
       (Szóbeli előterjesztés alapján, határozati javaslat kiosztással - 4-154/2012.) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Ennek a lényege az lenne, hogy a korábbi döntésnek megfelelően az az építési-csoport, a 
főépítész koordinálásával elvégezte azokat a felülvizsgálatokat, amelyek a két szabályzatnak a 
kezelhetőségét azért nagyban javíthatják. Azokat a javaslatokat amelyek beérkeztek írásban, 
vagy szóban a lakosság részéről, ezeket három kivételével beépítve elkészült az az anyag, 
amelyet ki akarunk küldeni a szakhatóságoknak. Főépítész Asszony azért kérte, hogy legyen 
egy ilyen határozat, mert arról van döntése a képviselő-testületnek, hogy az építési szabályzat 
felülvizsgálatát elvégzi, hiszen forrást biztosítottunk rá a költségvetési rendeletünkben, csak 
nem ebben a formában van megfogalmazva és valószínű, hogy lesz olyan szakhatóság, amely 
csak akkor foglalkozik az ügyünkkel, ha tudok mellé prezentálni testületi határozatot is. Ez 
azért lenne jó, hogy holnap ki tudnánk postázni a szakhatóságoknak a javasolt módosításokat, 
hogy a közigazgatási szünet alatt- a nekik jogszabályban előírt határidő ketyegne – és 
várhatóan augusztus végére visszaérnének ezek a szakhatósági vélemények. Abban 
maradtunk, hogy az augusztus 29-ei képviselő-testületi ülésre egy átfogó írásos tájékoztató 
anyag készül, hogy milyen jellegzetes problémák voltak, milyen reagálások érkeztek a 
szakhatóságok részéről. Vannak-e olyan kifogások a szakhatóságok részéről, amelyet át kell 
dolgozni, tehát nem fog átmenni a javaslataink között. És akkor részleteiben azon az 
augusztus 29-ei ülésen megismerkedhet a testület is vele. A napirendi ponthoz kapcsolódóan 
van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a 
határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

124/2012. (VII. 25.) 
 

h a t á r o z a t a   
 

a településrendezési terv és a helyi építési szabályzat módosításáról 
 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §. (3) 
bekezdése alapján, a településrendezési terv és a helyi építési szabályzat módosítását 
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határozza el.  
 
2./ felkéri a polgármestert, hogy a módosításhoz szükséges – hatályos jogszabályokban előírt - 
intézkedéseket tegye meg.  
 
 

Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
12. napirendi pont megtárgyalása 
12./Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
Nagy Sándor 
Szeretném megerősíteni amit egyébként a honlapon, a hivatalokban lehet látni – kiplakátoltuk 
és lehet látni, hogy 2012. július 30-ától augusztus 13-áig közigazgatási szünet lesz, ami azt 
jelenti, hogy a legfontosabb ügyintézésekben (halálozás, születés) és a legfontosabb ügyekben 
lehet az Okmányirodai ügyeleten intézkedni. Egyébirányú ügyintézés a városban szünetelni 
fog. Szeretném arról is tájékoztatni Önöket arról is, hogy nagyon szerencsésen egymásután 
nyílnak meg olyan pályázatok, amelyek benyújtási határideje augusztus vége, szeptember 
eleje. Főleg az oktatáshoz kapcsolódóan az innovatív iskolafejlesztési pályázat, ami a 
TÁMOP-nak egy „dolga”, tehát ezekről mi folyamatosan egyeztetünk és amennyiben 
szükséges a képviselő-testületet is tájékoztatni fogjuk. Előkészítés alatt van konkrétan az 
óvodának egy TÁMOP-os pályázata. Igazgatónővel tárgyalunk több pályázatíró céggel egy 
alsó-fokú oktatási intézményekhez kapcsolódó pályázattal kapcsolatban. Ma kaptam e-mailt, 
ami arról tájékoztatott, hogy a mai nappal megnyílt, kiírásra került a településközpont 
rehabilitációs pályázat. Egy átdolgozott formában. Nem az a korábbi „többmilliárdot költsünk 
el a főtér díszburkolattal történő ellátására”. Ezzel kapcsolatosan elkezdtem a tárgyalásokat is, 
ez szintén egy 100 %-os támogatottságú pályázat. Én úgy látom, hogy jelen pillanatban elég 
nagy sanszunk van rá, hogy elő tudjuk készíteni, hiszen bizonyos korlátokat beletettek.  
Kizárták belőle a 10 ezer fő alatti városokat, kizárták belőle a megyei jogú városokat és azért 
így a kör leszűkül és meghúzták a felső határt,- ez projektenként 350 millió forint lehet, amit 
lehet benne pályázni. Nyilván most a kérdés az, - ennek a benyújtási határideje átnyúlik 
2013.-ra. De itt az előkészítő munkálatok sokkal nagyobb volumenűek, hiszen a város 
korábban elfogadott integrált városfejlesztési stratégiáját alapvetően kell hozzá dolgozni, 
hogy abból lehessen bizonyos projektelemeket kiemelni. Maradt ugyanaz az összetétele, hogy 
ebbe be kell, hogy vonjunk vállalkozásokat, egyházakat, közintézményeket, hivatalt és ez 
most, ami jelen pillanatban elvi szinten rakjunk össze valamit. Az augusztusi testületi ülésen 
ezzel már konkrétan- vagy korábban rendkívüli testületi ülés keretében fogunk foglalkozni.  
 
Én szeretném megköszönni azoknak, akik a Kalászos Napokon részt vettek és segítették a 
munkánkat. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy az Újfehértói Idősekért Alapítványnak lesz 
egy nagyszabású rendezvénye ezen a hétvégén. Elég nagy propagandája van, elég nagy 
nyilvánossága van ennek. Én úgy gondolom, hogy azzal együtt, hogy a környező 
településekről is az előzetes jelzések alapján elég nagy vendégsereg lesz. Biztos vagyok 
benne, hogy egy jó hangulatú rendezvénynek leszünk részesei. Azzal szeretném befejezni, 
hogy nyilván már készítenünk kell elő az augusztus 20-át, mert ha visszajövünk- nem sok idő 
lesz rá. Most a Kalászos Napokra hívtunk két testvértelepülést  a Zarowiakat, illetve a 
Magyardécseieket. Az augusztus 20-ai ünnepségre pedig egy előzetes megkereséssel 
megkeressük a másik három testvértelepülésünket. Egy-egy korlátozott létszámot fogunk 
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hívni.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Tavaly szó érte a ház elejét, hogy az augusztus 20. nem lett méltóképpen megünnepelve a 
városban. Mégis milyen programok, gondolatok vannak az augusztus 20-ára.  
 
Nagy Sándor 
A hagyományos 20-ai ünnepség megrendezésre kerül. Ezzel kapcsolatban kértük egy 
civilszervezetnek a közreműködését és rajta keresztül benyújtottunk egy pályázatot, nincs 
még döntés erről a pályázatról. Ettől függetlenül megrendezésre fog kerülni. Nyilván a 
program bőségét, vagy egyszerűségét az fogja meghatározni, hogy ezen a pályázaton 
nyerünk-e pénzt vagy nem. Az azért világosan látszik, hogy nem egy nagy program volt a 
Kalászos Napi program és mégis majdnem 4 millió forintba került. Nyilván ehhez képest 
fogjuk alakítani a 20-ai programot, minden mást leválasztottunk róla. Ez abszolút 
önkormányzat mozgatásával létrehozott rendezvény lesz. Itt már az előadókat le kell kötni, 
színpadot le kell kötni és egy sor egyéb dolgot le kell kötni ahhoz, hogy a rendezvény 
összeálljon.  
 
Szilágyi Péter 
Most fogalmazódott meg bennem, hogy augusztus 20-ával kapcsolatosan, törekedjünk az 
egyszerűségre. Én nem gondolom, hogy megint vissza kellene térni ehhez a „sátras ünnephez. 
Olcsó legyen, egyszerű, méltóképpen emelkedett.  
 
Nagy Sándor 
A méltósága az meg lesz, de az olcsóságát nem tudom garantálni.  
 
Szilágyi Péter 
Én azt javasolom, hogy ne költsünk rá.  
 
Nagy Sándor 
Én azért jeleztem, hogyha kapunk rá támogatást, akkor olyan szintű lesz, ha nem kapunk 
hozzá támogatást, akkor olyan szintű lesz, ami minimális költségébe fog kerülni az 
önkormányzatnak.  
 
Szilágyi Péter 
Rendben, figyelni fogjuk. Ami miatt még szót kértem az az, hogy több fiataltól értesültem, 
hogy nincs most pillanatnyilag discó Újfehértón. Illetve polgármester Úr folyamatosan 
mondtad nekem, hogy tegyek javaslatot- ugye mikor volt az, hogy a művelődési házat bérbe 
adjuk- tegyek javaslatot. Most javaslatot teszek a fiatalok megkeresésén felbuzdulva, hogy a 
discót el kellene indítani a művelődési házban. 
 
Nagy Sándor 
Ma írtam alá azt a szerződést, amelyről korábban döntött a képviselő-testület a művelődés ház 
bérbeadásával kapcsolatosan. Nyilván azért nem indult el, mert újból az összes szakhatósági 
engedélyt annak a szervezetnek be kell szerezni, aki december 31-ig működtetni fogja.  
 
Szilágyi Péter 
Tudhatjuk, hogy ki ez a „szerencsés vállalkozás”? 
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Nagy Sándor 
Újfehértóiak, de székhely szerint kállósemjéni székhelyi vállalkozás, Dankó Zsolt és Társai 
vannak mögötte, aki a Bolerót üzemelteti jelen pillanatban. Tehát lesz discó, csak be kell 
szerezni hozzá a papírokat.  
 
Szilágyi Péter 
Én azért örültem volna neki, hogy mondjuk az önkormányzat dolgozói, munkatársai csinálják, 
mert úgy látom, hogy vannak szakavatott munkatársak erre a kérdésre.  
 
Nagy Sándor 
„Kacérkodtunk” a gondolattal és úgy döntöttünk, hogy nagyon nagy kockázat. Ha fejben egy 
analízist elkészített az ember, akkor az előnyöket és hátrányokat, a veszélyeket és 
gyengeségeket ha összevetjük, akkor sajnos egyértelműen azt mutatta, hogyha az 
önkormányzat nem akar nagy galibát, akkor nem fogja elindítani saját szervezésben  a discót. 
Egyrészt nagyon nagy az anyagi kockázata, mert senki nem tudja megmondani, hogy az első 
discó után a másodikra hányan fognak elmenni. Ettől függetlenül be kell szerezni hozzá az 
összes engedélyt, azok pedig többszázezres nagyságrendet képviselnek. Még egy dolog – ez 
pedig az, hogy kb. másfél hete az okmányiroda jelenlegi tulajdonosa felmondta a bérleti 
szerződést, amely azt jelenti, hogy papírforma szerint október 15-ével az önkormányzatnak ki 
kell költözni az ingatlanból, illetve máshol kell elhelyezni ezt a dolgot. Ezzel kapcsolatosan 
Jegyző Úrral, Alpolgármester Úrral közösen az első lépéseket megtettük, a Kormányhivatalt, 
a Kincstári Vagyonigazgatóságot és mindenkit, aki érdemben segíthet ebben az ügyben 
tájékoztattunk. Várjuk a fejleményeket. Nem tartanánk szerencsésnek, ha most másfél 
hónapra időlegesen valahová elhelyeznénk úgy, hogy közben nem azon a helyen kerül 2013. 
január 1-jével a Kormányablak elindításra.  
 
Ha egyéb nincs a napirendi pontot bezárom.  
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester a 
nyilvános ülést 17 óra 05 perckor bezárta.  
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

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

 
 


