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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: 7-71/2012.  
 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-én du. 16 órai  
kezdettel - a Polgármesteri Hivatal - Tanácskozóterem (4244 Újfehértó, Szent István út 10. 
fsz. 8. sz.) helyiségben megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.  
 
Jelen van: Nagy Sándor polgármester, Banka Attila, Elek László, Gyermánné Szabó Katalin, 
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: Nagy Csaba könyvvizsgáló, Béres Józsefné intézményvezető, 
Váradiné Istenes Erzsébet intézményvezető 
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető 
 
Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. 
 
Nagy Sándor 
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 10 fő jelen van, így a képviselő-
testület h a t á r o z a t k é p e s.   
 
A mai rendkívüli ülésre a meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolom megtárgyalásra.  
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e észrevétel? Ha nincs, ki az, aki a javasolt napirendet 
elfogadja?  
 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
napirendet állapította meg:  

 
Napirendi javaslat 

 
1./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 
     Száma: 4-181/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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2./ Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól  
      szóló 5/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
     Száma: 4-182/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 

3./ Előterjesztés a térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályiról szóló 
     6/2010. (IV. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról 
     Száma: 4-180/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 

4./ Előterjesztés alapító okiratok módosításáról 
     Száma: 4-179/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 

5./ Előterjesztés környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapításáról 
     Száma: 4-178/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 

 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 
     Száma: 4-181/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 

Nagy Sándor 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 3 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. Az 
Ügyrendi Bizottság 2 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette, a Pénzügyi Bizottság 3 
egyhangú igen szavazattal tudomásul vette az első félév gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.  
 
Köszöntöm a könyvvizsgáló Urat! 
 
A könyvvizsgálói jelentést az előterjesztéshez mellékeltük. Szóban annyiban szeretném 
kiegészíteni, hogy maga az I. féléves gazdálkodásról szóló tájékoztató számszaki adatai 
megegyeznek a Magyar Államkincstár felé leadott I. féléves beszámolóval. Ezek alapján 
készült el az Államháztartásról szóló törvény idevonatkozó rendelkezése szerint a tájékoztató. 
A könyvvizsgáló Úrnak szeretném jelezni, hogy mind a Pénzügyi Bizottsági ülésen, mind az 
Ügyrendi Bizottsági ülésen kérdésként merült fel, hogy a könyvvizsgálói írásos vélemény 
eléggé homályosan, illetve nem egyértelműen fogalmaz. A korábbihoz képest kihangsúlyozza 
a polgármester felelősségét, illetve az összefoglaló szöveg  majdnem úgy néz ki, mintha ha 
záradékot kellett volna adni- akkor ezt a záradékot ez a tájékoztató nem kapta volna meg. 
Nyilván tudjuk, hogy tájékoztatóról lévén szó nem kell záradék, csak egy vélemény került 
megfogalmazásra. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés?  
 
Szilágyi Péter 
Könyvvizsgáló Urat szeretném megkérdezni- mert én voltam az egyik, akiben fölmerült ilyen- 
mivel ennek a területnek nem vagyok avatott szakértője- hogy ilyen megjegyzés volt a 
stílusából, amit véltem kiolvasni, hogy talán feltételezhető, hogy nem volt minden adat a 
rendelkezésére bocsátva a könyvvizsgálónak, hogy így fogalmazott? Amikor az összest 
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átolvastam, akkor úgy éreztem, hogy itt valami probléma van és akkor valami takargatni való 
van esetleg? 
 
Nagy Csaba 
Anélkül, hogy akadémikus tájékoztatóval traktálnám a képviselő-testületet, előre bocsátom;- 
lefordítom ezt. Ez a „záradék” végén arról szól, hogy nem tudok arról, hogy rossz lenne a 
beszámoló. Tehát ez  lefordítva. Mégis, hogy konkrétabb legyen a dolog; a könyvvizsgálói 
munkának a végkifejlete az éves beszámolónak az auditálása és arról való véleményformálás. 
Ez általában egyértelmű szokott lenni mindenki részére, hiszen ott egy olyan értékítéletet kell 
mondani, hogy igen- vagy nem. Tehát megbízható, valós képet mutat, vagy ha nem, akkor 
miért nem. Az évközi munka során benne van a véleményben is, hogy ez nem könyvvizsgálói 
jelentés- nem azonos értékű azzal, mint amit az éves beszámolóról mondok. Gyakorlatilag ez 
egyfajta – nem olyan pozitív bizonyosságot adó jelentés, mint a könyvvizsgálói jelentés, 
hanem a szakma ezt úgy hívja, hogy negatív bizonyosságot adó jelentés. Tehát az elvégzett 
munka nem annak az okán nem állt rendelkezésre, hogy megfelelő információk korlátoztak a 
munkavégzés során, hanem maga az egész könyvvizsgálat folyamata nem ugyanaz, mint az 
éves beszámoló kapcsán. Tehát ennek okán nem is lehet ugyanolyan konkrét véleményt 
mondani és ezért nem azt mondjuk, hogy jó, hanem azt mondjuk, hogy nem tudunk róla, hogy 
rossz lenne. Mert egyébként ha meg, ha rossz lenne, akkor ide kellene tárni. Ezt nekem is így 
oktatták, amikor a Könyvvizsgálói Kamara az új nemzeti könyvvizsgálati  standardot oktatták 
és nekünk is ugyanígy fordították le, hiszen ezzel a két fogalommal meg kellett nekünk is 
magyarázni, hogy mi az, hogy pozitív és negatív bizonyosság. Mitől negatív bizonyosság- 
tehát ez a negatív bizonyosságnak a lényege, hogy nem mondjuk azt, hogy jó- mert nem olyan 
hatókörű az egész vizsgálat mint az év végi, de nem tudjuk azt mondani, hogy rossz, mert 
nem tudunk egyébként róla, hogy rossz lenne. De hangsúlyozom ismételten, hogyha lenne 
benne olyan hiányosság, amit a képviselő-testület elé kell, hogy tárjak, akkor az benne lenne. 
Másképp nézne ki ez a záradék. Benne lenne, hogy milyen problémákat tártam fel a féléves 
beszámoló ellenőrzése során. A polgármester felelőssége itt most nincs kihangsúlyozva, 
hiszen minden könyvvizsgáló jelentésben egyébként benn van a korábbi évekről is. Ezt 
szintén a standardok írják le, hogy közölni kell a jelentést fogadó felé, hogy kinek mi a 
feladata a beszámoló összeállítása során. A vezetésnek, a könyvvizsgálatnak és ezt minden 
egyes jelentésben így bele kell fogalmazni és az olvasó részére egyértelművé tenni.  
 
Nagy Sándor 
Egy új fogalmat ismert meg a képviselő-testület,- velem az élen- hogy mi a negatív 
bizonyosság. Ez egyébként fontos volt a számomra is. Így most már értem.  
 
Szilágyi Péter 
Én azért tartottam ezt magam részéről fontosnak, mert nyilvánvaló, hogy mi nem vagyunk 
közgazdászok, szakemberek, egy költségvetésnél, vagy módosításánál- akkor a könyvvizsgáló 
véleményére tudunk hagyatkozni- ezért volt bennem némi hiányérzet. Annak viszont 
kifejezetten örülök- és itt nem értek egyet a könyvvizsgáló Úrral, hogy az önkormányzatnak 
nem kellett vagyontárgyaitól megszabadulni- ezt pozitívumként tudom értékelni, illetve, hogy 
nem kellett hitelt fölvenni. Én azt gondolom, hogy az önkormányzatnak a vagyonával 
gazdálkodni kell, nem pedig elkótyavetyélni. Én ezt Önnel ellentétben csak pozitívan 
értékelem. Nyilván más szemszögből vizsgáljuk a kérdést. De nem tudok közgazdász fejjel 
gondolkodni, csak itt az újfehértói vagyonokat sikerült megtartani, legalábbis, ami maradt.  
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Nagy Sándor 
Jól kell érteni, amit könyvvizsgáló Úr leírt, hisz ahhoz, hogy a felhalmozási és működési 
kiadásaink egyensúlyban legyenek- amiről bizottsági ülésen beszéltem, azért fontos és nem 
tudtuk a másik lábát megalkotni a költségvetési egyensúlyunknak csak úgy, hogy bizonyos 
vagyonértékesítést számvitelileg be kellett állítanunk a költségvetési rendeletünkben, hiszen 
csak így van meg a mérleg-egyensúly és csak így lehet az önhikis pályázaton egyáltalán 
eséllyel elindulni. Nyilván nem az volt a célunk, hogy mindenféle vagyonértékesítés 
megtörténjen, hanem egyszerűen egy mérlegszerű költségvetés elkészítésének ez 
szükségszerű velejáróra volt.  
 
Nagy Csaba 
Én értettem, amit képviselő úr mondott, de hát nem ugyanazzal a szemüveggel nézzük, egyet 
is értek, nincs vele semmi gond. De ilyen szempontból nincs ellentét.  
 
Nagy Sándor 
Van-e még egyéb? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki tudomásul veszi a 
tájékoztatót? 
 
A képviselő-testület 10 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: 4-182/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 

 

Nagy Sándor 
A bizottsági ülésen elmondtuk, hogy 3-4 dolog ami miatt szükségessé vált, hogy ne várjuk 
meg a soros képviselő-testületi ülésünket, hanem rendkívüli ülés keretében tárgyaljuk. Az 
egyik ezek közül, hogy létrejött egy önálló intézmény szeptember 1-jével, ami mögé nem lett 
költségvetési forrás rendezve. Mindaddig, amíg  nincs költségvetési forrás mögötte, addig 
nem tudtuk a kiadásokat teljesíteni. És nyilván merülnek fel kiadások az intézmény esetében. 
Ez volt az egyik, a másik a tanulóbérletekkel kapcsolatban- azok, akik elérték azt a kort 
általános iskolában, hogy bérletet kell, hogy vásároljanak- azoknak biztosítunk lehetőséget, de 
miután az eredeti költségvetési rendeletünkben erre a célra biztosított összeg elfogyott, ezért 
kellett ezt az összeget előirányoznunk. Ez tartalmazza a két egyház által fenntartott 
intézménybe járó gyerekek tanulóbérletét is. A következő ilyen dolog- az augusztusi testületi 
ülésen már Gyermánné képviselő Asszony érintette- ez a zeneművészeti oktatáshoz 
kapcsolódó létszámkérdés. Intézményvezető Asszonnyal leegyeztettük, hogy az 
önkormányzatnak a korábbi létszámleépítések miatt vállalt kötelezettségeit tudjuk teljesíteni 
és ezeket figyelembe véve arra tettünk javaslatot, hogy október 1-jével 4 álláshelyet 
létszámilag engedélyezzünk az ÁMIPSZ-nál. Ebben az esetben költségvetési forrásvonzata 
nincs a dolognak, hiszen az intézmény éves költségvetésében az erre előirányozott bér-plusz 
járulékok rendelkezésre állnak. Még, ami indokolttá tette többek között az is, hogy 
folyamatosan egész nyáron téma volt a művelődési központ épületének a hosszabbtávú 
hasznosítása. Az is világosan látszott, hogy ebben az állapotában többszöri hirdetés után sem 
igazán van pályázó, aki nagyobb összeget beruházott volna az épületbe. Ezért született az a 
javaslat, hogy a jelenlegi fűtésrendszert olyan formában újítsuk fel, hogy az épület minden 
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egyes helyisége használható legyen az év teljes időszakában. Ez azt is jelenti, hogy az 
igényelt összeg tartalmazza a színházterem szellőző és fűtőrendszerének a felújítását, hiszen 
én is meglepődtem, amikor kiderült, hogy 1969. –ben gyártott a szellőző és fűtőrendszere. 
Tehát ott is egy komolyabb felújításra van szükség. És természetesen van még olyan javaslat a 
rendeletben, amelyről korábban határozat formájában döntött a képviselő-testület. Illetve 
olyan központosított előirányzatok kerültek beemelésre, amelyek évközben a különböző 
feladatokhoz biztosítottak a számunkra- munkanélküli ellátásra, lakásfenntartással és 
egyébbel kapcsolatban. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottsága 3 egyhangú igen szavazattal mind a négy mellékletet elfogadásra javasolta. Az 
Ügyrendi Bizottság 2 egyhangú igen szavazattal mind a négy mellékletet elfogadásra 
javasolja. A Pénzügyi Bizottság az 1. számú mellékletet 2 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodással elfogadásra javasolja. A 2. számú mellékletet 3 egyhangú igen 
szavazattal, a 3. számú mellékletet 3 egyhangú igen szavazattal, a 4. számú melléklet szerinti 
rendelet módosítást 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadásra 
javasolja. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Szilágyi Péter 
Az 1. számú melléklet szerinti határozat-tervezetnél a bizottsági ülésen a tartózkodásomnak 
az volt az oka, hogy egy kicsit lecsúsztam a kérdésekről. Azt szeretném kérdezni a 
fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatosan, hogy ha lehetne tudni néhány gondolatot a műszaki 
megoldásról. Ahhoz, hogy felelősen tudjak szavazni. A másik pedig, hogy ki az ajánlattevő?  
 
Nagy Sándor 
A műszaki tartalmát illetően, ahogy jeleztem- kettéválik a történet. Több mint 2 millió forint  
a szellőző és fűtőrendszer felújítása. Van leégett motor benne. Az elektronikája teljesen 
tönkre van ennek a rendszernek. Tehát ennek az üzemképes állapotba tétele. Illetve a hozzá 
szükséges hálózat felújítás is. Szorosan a fűtéshez kapcsolódóan jelen pillanatban a 
kazánháznak a téliesítését is meg kell csinálni- egyfajta szigetelést, hogy normálisan tudjon 
működni. Ez nem egy jelentős tétel benne. A kávéházat kivéve az összes radiátornak a 
cseréjét meg kell oldanunk és az összes fűtés előrejövő és visszatérő csőrendszer cserét meg 
kell csinálni, hiszen több helyen meg lett bontva. Több vállalkozóval meg lett nézetve. Jelen 
pillanatban nagyrészt csőregiszteres fűtések vannak a könyvtár részen is- tehát ami teljesen 
olyan állapotban van, hogy nem lehet használni. Illetve a pincerészen előremenő és 
visszamenő szintén olyan állapotban van, hogy felelősséget azért nem lehet vállalni, hogy 
menjen. Az, amit ez az ajánlat nem tartalmaz az az, hogy nem tartalmazza a kazánoknak a 
cseréjét. Tartalmazza viszont a meglévő kazánoknak a teljeskörű műszaki felülvizsgálatát, 
üzembiztonsági szempontból, amiről papírt adnak, hogy működhet a kazán. Ezeknek a 
beüzemelése, mert jelen pillanatban egy kazán teljesen ki van kötve, de üzemképes, illetve a 
teljeskörű próbaüzem, 24-48 órás próbaüzeme a fűtésnek, hogy ez megfelelő szinten kerüljön 
kialakításra. Bruttó összegről beszélünk. Ha ebből lejön a 27 % ÁFA, akkor kb. lehet látni, 
hogy milyen nagyságrend az a feladat amit ellát. Amit még nagyon fontosnak tartok, hogy az 
ajánlat tartalmazza, hogy  a színházteremhez kapcsolódó radiátoros fűtéseket, hisz a színpad 
háta mögötti részen a kellékesben az öltözőkben a mellékhelyiségekben radiátoros fűtés van. 
Ezek mindegyike termosztátos szelepet fog kapni, magyarul, amikor a színházterem nem 
kerül hasznosításra, akkor ezeket le lehet venni temperáló fűtésre. Hiszen jelen pillanatban, 
korábbi időszakban ezeket a helyiségeket teljesen kellett fűteni. Azt mondtam bizottsági 
ülésen is, hogy 15 milliótól 70 millióig voltak ajánlatok, nyilván más-más műszaki 
tartalommal. Újfehértói vállalkozó is van benne, debreceni, illetve talaj-hőszondás kialakítás 
is van. A legjobb ajánlat az újfehértói: Hevesi Imre ajánlata. De dönteni nem dönthetek róla, 
csak, ha van testületi döntés.  Ez a helyi rendeletünknek megfelelően – három ajánlatkéréses 
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konstrukcióban kerül kiválasztásra. Ha egyéb nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, 
aki az 1. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
141/2012. (IX. 11.) számú 

  
határozata 

 
az Újfehértó Fő tér 3.  szám alatti  Művelődési Központ fűtéskorszerűsítéséhez szükséges 

kiadási pótelőirányzatról 
 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
Az Önkormányzat költségvetésében az Újfehértó Fő tér 3 szám alatti, 3 hrsz-ú, Művelődési 
Központ fűtéskorszerűsítéséhez szükséges 15.500 e Ft pótelőirányzatot biztosít a kiadási 
előirányzatok teljesítéséhez, az Önkormányzat általános tartalék előirányzata terhére. 
 

Határidő: folyamatos 
              Felelős: polgármester, jegyző 

 
Nagy Sándor 
Ki az, ki aki a 2. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

142/2012. (IX. 11.) számú 
  

határozata 
 

 
az Önkormányzat  helyi közlekedési támogatás előirányzatának módosításáról 

 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
Az Önkormányzat költségvetésében helyi közlekedési támogatások kifizetéséhez 1.943 e Ft 
pótelőirányzatot biztosít a kiadási előirányzatok teljesítéséhez, az Önkormányzat általános 
tartalék előirányzata terhére. 
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Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a 3. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

143/2012. (IX. 11.) számú 
  

határozata 
 

az Újfehértói Általános, Művészeti Iskola,  Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskolában 
álláshely bővítéséről 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
az Újfehértói Általános, Művészeti Iskola,  Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola intézmény 
részére a zeneművészeti tagozaton megnövekedett feladatok ellátására 2012. október 01. 
napjától 4 fő álláshely bővítést engedélyez. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a 4. számú melléklet szerinti rendelet módosítást elfogadja?  
 
A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta 
meg:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

19/2012. (IX. 12.)  
 

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 
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feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
1. §. 

 
A képviselő-testület 137/2012. (VIII. 29.) számú határozatában a Vasvárisok Diáksport 
Egyesület részére biztosított 100 e Ft.- támogatás alapján, az önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2012. (III.01.) önkormányzati 
rendeletben (továbbiakban: rendelet) az önkormányzat „Működési célú kiadás, egyéb 
támogatás” kiadási előirányzata emelkedik 100 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel kiadás 
oldalon csökken az „Általános tartalék” kiadási előirányzata. 
 

2. §. 
 

A képviselő-testület 134/2012. (VIII. 29.) számú határozatában a Funkcióbővítő integrált 
települési fejlesztések ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú pályázat benyújtásához szükséges 
Integrált Városfejlesztési Stratégia és Akcióterületi Terv elkészítéséhez biztosított forrás 
alapján, az önkormányzat kiadási oldalán a „Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi 
befektetések” kiadási előirányzata emelkedik 2.540 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel 
kiadás oldalon csökken az „Általános tartalék” kiadási előirányzata. 

3.§. 
 

A képviselő – testület 133/2012. (VIII.29.) számú határozatában a „Turisztikai attrakciók és 
szolgáltatások fejlesztése ÉAOP-2.1.1/A.I-12 kódszámú pályázat keretén belül „Újfehértói 
fürtös programok és turisztikai attrakciók fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez biztosított saját forrás alapján, az önkormányzat 
kiadási oldalán a „Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések” kiadási 
előirányzata emelkedik 381 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel kiadás oldalon csökken az 
„Általános tartalék” kiadási előirányzata. 
 

4.§. 
 
A képviselő – testület 132/2012. (VIII.29.) számú határozatában az „Innovatív, kísérleti 
foglalkoztatási programok támogatására TÁMOP-1.4.3.-12/1 kódszámú pályázathoz 
kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez biztosított saját forrás alapján, az 
önkormányzat kiadási oldalán a „Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések” 
kiadási előirányzata emelkedik 635 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel kiadás oldalon 
csökken az „Általános tartalék” kiadási előirányzata. 

5.§. 
A képviselő – testület 142/2012. (IX. 11.) számú határozatában az Önkormányzat 
költségvetésében helyi közlekedési támogatások kifizetéséhez biztosított 1.943 e Ft 
pótelőirányzat alapján, az önkormányzat kiadási oldalán az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” 
kiadási előirányzata emelkedik 1.943 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel kiadás oldalon 
csökken az „Általános tartalék” kiadási előirányzata. 
 

 
 

6.§. 
 

A képviselő – testület 141/2012. (IX. 11.) számú határozatában az Újfehértó Fő tér 3 szám 
alatti,  Újfehértó belterület 3. hrsz.-on lévő épület fűtéskorszerűsítéséhez biztosított  15.500 e 
Ft pótelőirányzat alapján, az önkormányzat kiadási oldalán a „Beruházási, felhalmozási 
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kiadások, pénzügyi befektetések” kiadási előirányzata emelkedik 15.500 e Ft-tal, és 
ugyanezzel az összeggel kiadás oldalon csökken az „Általános tartalék” kiadási előirányzata. 
 

7.§. 
 

A Képviselő-testület 93/2012.(V.31.) számú döntésében elhatározott intézmények kiválással 
történő átszervezése alapján  kiadási oldalon: 
1. az Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola: 

1.1. Személyi juttatások kiadási előirányzata 1.950 e Ft-tal, 
1.2. Munkaadói járulékok kiadási előirányzata 642 e Ft-tal, 
1.3. Dologi kiadások előirányzata 3.000 eFt-tal, 
1.4. Önkormányzati finanszírozású intézmények működési bevételi előirányzata 109 e Ft-

tal csökken. 
 

2. a Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár: 
2.1. Személyi juttatások előirányzata 1.950 eFt-tal,  
2.2. Munkaadói járulékok előirányzata 642 e Ft-tal, 
2.3. Dologi kiadások előirányzata 3.000 e Ft-tal 
2.4. Önkormányzati finanszírozású intézmények működési bevételi előirányzata 109 

e Ft-tal emelkedik. 
8.§. 

 
Közfoglalkoztatottak bérének és járulékainak átvezetése: 

1. Az önkormányzat kiadási előirányzata emelkedik: 
1.1. Személyi juttatások előirányzata 17.142 e Ft-tal, 
1.2. Munkaadói járulékok előirányzata 2.314 e Ft-tal. 

 
2. a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata csökken: 

2.1. Személyi juttatások előirányzata 17.142 eFt-tal,  
2.2. Munkaadói járulék előirányzata 2.314 e Ft-tal. 

 
9. §. 

 
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) 34.783 e Ft működési hiánnyal 
    cb) 12.685 e Ft fejlesztési hiánnyal 
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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 
h) Fejlesztési célú pénzügyi műveletek 

209.110 e 
Ft 

132.970 e 
Ft 

 
10.§. 

 
A rendelet 5.§. (1) bekezdése 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 95.707e Ft 
e) Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi 
befektetések 

197.919e Ft 

f) Általános tartalék 
g) Céltartalék 

16.610 e Ft 

h) Ellátottak pénzbeli juttatásai 180.409e Ft 
i) Működési célú pénzügyi műveletek 
j) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 

152.274e Ft 
142.338e Ft 

 
 

„ 
11. §. 

 
(1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A rendelet 4. melléklete helyébe a 3 melléklet lép. 
(4) A rendelet 5. 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. 
(7) A rendelet kiegészül a 7. mellékletben szabályozott 16. számú melléklettel. 
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12 .§. 

 
(1) A rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép 
hatályba és 2012. október 02. napján hatályát veszti. 
(2) A 11.§ (6) bekezdése 2012. október 1-jén lép hatályba. 
 
 
Újfehértó, 2012. szeptember 11. 
 
 
 
 
Nagy Sándor        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyző 
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1. sz. melléklet a 19/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
201. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉREN 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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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
201. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉREN MÉRLEGE 

1.2. KIADÁSOK 
  ezer Ft. 
Sor-szám Kiadási jogcímek 2012. évi előirányzat 

1 2 3 
1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 1 773 815 
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 180 409 
1.5 Egyéb működési célú kiadások 95 707 
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) 197 919 
2.1. Intézményi beruházási kiadások 16 560 
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 57 226 
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.) 16 610 
4.1. Általános tartalék 16 610 
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 180 409 
5. Támogatásértékű bevételek 73 363 Egyéb működési célú kiadások 95 707 
6. EU támogatás   Tartalékok 16 610 
7. Működési célú pénzeszközátvétel       
8. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele       
9.        
10.         
11.         
12.         

13. Költségvetési bevételek összesen: 1 755 642 Költségvetési kiadások összesen: 1 790 425 
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) 1 942 699 

27. Költségvetési hiány: 34 783 Költségvetési többlet: ---- 

 
 
 
 
 
 



 15

 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 16 560 

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 57 226 

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: 197 919 

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) 340 257 

24. Költségvetési hiány: 12 685 Költségvetési többlet: ---- 
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2. sz. melléklet a 19/2012. (IX. 12.) 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) 

  

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   
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61 1.   I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 510 976 
62   1.1. Személyi  juttatások 26 594 
63   1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 455 
64   1.3. Dologi  kiadások 357 477 
65   1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 743 
66   1.5 Egyéb működési célú kiadások 95 707 
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) 196 859 
76   2.1. Intézményi beruházási kiadások 15 500 
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 
57 226 

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.) 16 610 
89   4.1. Általános tartalék 16 610 
90   4.2. Céltartalék   
91 5.   V. Költségvetési szervek finanszírozása 1 217 152 
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. sz. melléklet a 19/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 
 
 

   Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok adatai  
     
   1. Feladatok összesen  
  A B C D 
1 Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02 
2 Feladat megnevezése Összesen   
3    Ezer forintban ! 

4 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 
megnevezése Előirányzat 

5 1 2 3 4 
6     Bevételek   
7 1.   I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 6 715 
8   1.1. Egyéb működési célú bevételek 4 500 
9   1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke   

10   1.3. Bérleti díj   
11   1.4. Intézményi ellátási díjak   
12   1.5. Alkalmazottak térítése   
13   1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1 215 
14   1.7. Osztalék, hozambevétel   
15   1.8. Kamatbevétel 1 000 

16 2.   
II. Véglegesen átvett pénzeszközök 

(2.1.+…+2.4.) 
  

17   2.1. Támogatásértékű működési bevételek   
18   2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek   
19   2.3. EU-s forrásból származó bevételek   
20   2.4. Működési célú pénzeszközátvétel   
21 3.   III. Felhalmozási célú egyéb bevételek   
22 4.   IV. Közhatalmi bevételek 3 400 
23 5.   V. Kölcsön   

24 6.   VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa 
(6.1.+6.2.) 

  

25   6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele   
26   6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele   
27 7.   VII. Önkormányzati támogatás 441 594 
28 8.   BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) 451 709 
29     Kiadások   
30 1.   I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 450 889 
31   1.1. Személyi  juttatások 186 497 

32   1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
50 716 

33   1.3. Dologi  kiadások 68 010 
34   1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 145 666 
35   1.5 Egyéb működési célú kiadások   

36 2.   II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 
(2.1+…+2.4) 820 

37   2.1. Intézményi beruházási kiadások 820 
38   2.2. Felújítások   

39   2.5. 
EU-s forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projektek kiadásai 
  

40   2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások   
41 3.   III. Kölcsön   
42 4.   KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 451 709 

43 Éves engedélyezett létszám 
előirányzat (fő) 

    77 

44 Közfoglalkoztatottak 
létszáma (fő) 
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4. sz. melléklet a 19/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 
  A B C D 

1 Költségvetési szerv megnevezése 
Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, 
Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola 

  

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.) 16 820 
7   1.1. Áru- és készletértékesítés   
8   1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 391 
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 528 522 
26 7.   BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 547 100 
27     Kiadások   
28 1.   I. M űködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 547 100 
29   1.1. Személyi  juttatások 269 996 

30   1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
72 372 

31   1.3. Dologi  kiadások 195 732 
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) 547 100 

41 
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 
  
  

108 

42 
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 
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5. sz. melléklet a 19/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 

 Európai uniós támogatással megvalósuló programok és  fejlesztési programok                                                           

           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   

3 
Érték-Határ. Innovatív határon átnyúló közösségi szolgáltatási rendszer kialakítása HURO/01901/110/2.5.1 
(devizaneme: euro) 23694416   1184783     1184783   20140253 2369379 22509632  

4 Európai uniós támogatással megvalósuló egyéb progra mok összesen:  23694416   1184783     1184783   20140253 2369379 22509632  
5 Polgármesteri Hivatal eszköz beszerzés 820000           820 000     820 000  
6 Lengyel Laura óvoda eszköz beszerzés 240000           240 000     240 000  
7 Zajti Ferenc Kulturális Központ fűtéskorszerűsítése 15500000           15 500 000     15 500 000  
8 Saját költségvetésb ől megvalósítandó fejlesztés 16560000           16 560 000     16 560 000  

9 Európai uniós támogatással megvalósuló, még el nem bírált fejlesztések                      

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

11 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 Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések ÉAOP-5.1.1/D-12 2540000           2 540 000     2 540 000  

14 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése ÉAOP-2.1.1/A.I-12 381000           381 000     381 000  

15 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása TÁMOP-1.4.3.-12/1 635000           635 000     635 000  

16 Európai uniós támogatással megvalósuló folyamatban lévő fejlesztések                      
17 Egészségház út 2. szám alatti ingatlan felújítása MVH 1371163           1 371 163     1 371 163  

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

19 
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  

20 
Újfehértó Lengyel Laura Óvoda Árvácska úti Tagintézményére épületére napkollektoros rendszer telepítése 
KEOP-4.2.0/A/11-2011-0152 6156770   923515 5233255   6156770          

21 
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  

22 
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  

23 Gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem ÉAOP-3.1.3.-2007-0025 98956785 3333800 16705999 73520878   90226877   5 396 108   5 396 108  
24 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  

25 Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztési programok 440259773 15208800 34445041 304638374   339083415 59 163 029 26 804 529   85 967 558 
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6. sz. melléklet a 19/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 
 

K I M U T A T Á S 

Az önkormányzat 2012. évi nyitó és engedélyezett létszámáról 
 
 
 
 

 A B C D E É 
 
1 

Intézmény  
megnevezése 

2012. évi 
nyitó 

létszám 

08.31-i 
VÁLTOZÁS 

+/- 

09.01-i 
VÁLTOZÁS 

+/- 

10.01-i 
VÁLTOZÁS 

+/- 

Változást 
követő 
létszám 

 
2 
 

„Játékvár” 
Bölcsőde 

 
9 

    
9 

 
3 
 

Lengyel Laura 
Óvoda 

 
44 

 
-6 

   
38 

 
4 
 

 
Újfehértó-i 
ÁMIPSZ 

 
 

112 

 
 

-20 

  
 
4 

 
 

96 
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 

 
4 

 
224 

 
 



7. melléklet a 19/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 

A B C D 

Költségvetési szerv megnevezése 
Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, 

Művelődési Központ és Könyvtár 
  

  Ezer forintban ! 

Száma 
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 

megnevezése 
Előirányzat 

1 2 3 4 

    Bevételek   

1.   
I. Intézményi működési bevételek 

(1.1.+…+1.8.) 
109 

  1.1. Áru- és készletértékesítés   
  1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 109 
  1.3. Bérleti díj   
  1.4. Intézményi ellátási díjak   
  1.5. Alkalmazottak térítése   
  1.6. Általános forgalmi adó bevétel   
  1.7. Osztalék, hozambevétel   
  1.8. Kamatbevétel   

2.   
II. Véglegesen átvett pénzeszközök 

(2.1.+…+2.4.) 
  

  2.1. Támogatásértékű működési bevételek   
  2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek   
  2.3. EU-s forrásból származó bevételek   
  2.4. Működési célú pénzeszközátvétel   
3.   III. Felhalmozási célú egyéb bevételek   
4.   IV. Kölcsön   

5.   
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa 

(5.1.+5.2.) 
  

  5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele   
  5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele   
6.   VI. Önkormányzati támogatás 5 483 
7.   BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 5 592 

    Kiadások   

1.   I. M űködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 5 592 
  1.1. Személyi  juttatások 1 950 

  1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
642 

  1.3. Dologi  kiadások 3 000 
  1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   
  1.5 Egyéb működési célú kiadások   

2.   
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 
(2.1+…+2.4)   

  2.1. Intézményi beruházási kiadások   
  2.2. Felújítások   

  2.5. 
EU-s forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projektek kiadásai 
  

  2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások   
3.   III. Kölcsön   
4.   KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 5 592 

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 
  
  

4 

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 
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3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Előterjesztés a térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályiról szóló 
     6/2010. (IV. 07.) önkormányzati rendelet módosításáról 
     Száma: 4-180/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 

 

Nagy Sándor 

Ennek a lényege az, hogy megváltozott egy kormányrendelet, amely szabályozta a művészeti 
oktatásban fizetendő térítési díjakat. Ezért, hogy ennek a rendeletnek megfeleljünk hozzá 
kellett nyúlni a hatályos rendeletünkhöz. Ez a 18 év felettiek, akik igénybe veszik ezt a fajta 
oktatást, Őket érinti egy 5 %-os díjemelés. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 3, az 
Ügyrendi Bizottság 2, a Pénzügyi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  

Szilágyi Péter 

Gyakorlatilag egy átvezetésről van szó, de köszönjük szépen a Kormánynak ezt a kis emelést.  

Nagy Sándor 
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a rendelet-módosítást elfogadja?  

 

A képviselő-testület a módosítást 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotta meg:  

 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
20/2012. (IX. 12.)  

önkormányzati rendelete  
 

a térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 6/2010. (IV. 07.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83.§. (2) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§  
 
A térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 6/2010. (IV. 07.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.§. (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:  
 
„(1) A térítési díj tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított  folyó kiadások 
egy tanulóra jutó hányadának 
a) hét százaléka a hat éven aluli tanulóknál,  
b) tíz százaléka a  hat éven felüli, de tizennyolc éven aluli tanulóknál; 
c) húsz százaléka a tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál.” 
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2. §. 
 

Hatályát veszti a rendelet 3.§. (3) bekezdése. 
 

3.§. 
 
A rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

4.§. 
 

A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 

5.§. 
 

Ez a rendelet 2012. október 13-án lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
Nagy Sándor        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester                      jegyző 
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1. melléklet a 20/2012.(IX. 12.) önkormányzati rendelethez 

 
 
A térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 6/2010. (IV. 07.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1. táblázata helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(2.   A 18 éven felüli tanulók térítési díjának csökkenése a tanulmányi eredmény alapján.) 
 
2.1. Zeneművészeti ág: 

 A B C 
1 Díjcsoport Tanulmányi átlag A térítési díj mértékének 

csökkentése 
2 I. 4,5-5,0 A térítési díj alapösszegének 25   %-

a 
3 II. 3,5-4, 49 A térítési díj alapösszegének 20  %-a 
4 III. 2,5-3, 49 A térítési díj alapösszegének 15  %-a 
5 IV. 1,5-2, 49 A térítési díj alapösszegének 10 %-a 
6 V. 1,5 alatt A térítési díj alapösszege 
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2. melléklet a 20/2012. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 

 
 

A tandíj mértékének csökkenése a tanulmányi eredmény alapján 
 

Zeneművészeti,- képző-, tánc- és színművészeti ág:  
 

 A B C 
1 Díjcsoport Tanulmányi átlag A tandíj mértékének csökkentése  
2 I. 4,5-5,0 A tandíj alapösszegének 30   %-a 
3 II. 3,5-4, 49 A tandíj alapösszegének 25  % 
4 III. 2,5-3, 49 A tandíj alapösszegének 20  % 
5 IV. 1,5-2, 49 A tandíj alapösszege 

 
 
 
4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Előterjesztés alapító okiratok módosításáról 
     Száma: 4-179/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 

 
Nagy Sándor 
A napirendi pontot az Ügyrendi bizottság tárgyalta, mind a két határozati javaslatot 2  
egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e 
kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Az óvodánál figyeltem, hogy az alapító okiratban a létszámokat illetően magas létszám van 
meghatározva.  
 
Nagy Sándor 
Képviselő Asszony! Nagy valószínűséggel ezzel az alapító okirattal még találkozunk ebben az 
évben, hiszen a Kormány most szembesült azzal, hogy a kötelező óvodáztatás 2014.- évi 
bevezetéséhez a tárgyi feltételek nem lesznek biztosítva, ezért vissza fognak lépni az 1 
gyerekre biztosítandó m2 –t illetően, hiszen a kettőről felemelte a háromra, most ezt vissza 
fogja módosítani. Államtitkár Asszonyt hallottam, hogy még egyéb módosítás is várható, 
azért, hogy ez a fajta dolog meglegyen. Hegyéb nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Két 
döntés szükséges. Ki az, aki az 1. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja? 
 
A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

144/2012. (IX. 11.) számú 
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határozata 

 
az Újfehértói Általános, Művészeti Iskola,  Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola 

alapító okiratának módosításáról 
 
A KÉPVISEL Ő TESTÜLET 
 
1./ Az Újfehértói Általános, Művészeti Iskola,  Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola 
88/2009.(III.26.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát  az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.1/ Az alapító okirat 13./ pont 852012 és 852022 számú szakfeladatokra vonatkozó 
rendelkezése kiegészül az alábbi szövegrésszel: 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló továbbá: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján  
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,  
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. 
c) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós 
és súlyos rendellenességével küzd. 
d) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzd. 
 
2. / az alapító okirat e határozat 1/ pontjával nem módosított egyéb pontjait változatlan 
tartalommal hatályban tartja. 
 
3./ a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az 1. számú melléklet 
szerint jóváhagyja, és  felkéri a polgármestert, hogy  a jogszabályban meghatározott 
határidőben továbbítsa a MÁK részére, a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 
végett. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

1. számú melléklet a 144/2012.(IX. 11.) számú határozathoz 
 

Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola 
 

- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – 
-  

ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
11./ Az intézmény neve (hivatalos név): 
Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola 
 
22./ Rövid név: Újfehértói ÁMIPSZ 
                                                           
1 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 91/2012. (V.31.) számú határozata 
2 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének  91/2012. (V.31.) számú határozata 
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3./ Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat: Újfehértó Város Képviselő-
testületének 88/2009. (III. 26) számú határozata 
 
4.1/ Az intézmény alapításának ideje: 2004. július 01. 
 
34.2/ Az intézmény jogelődjei: 
           Név, székhely                  Alapító neve  Alapítás éve 
1./ Erkel Ferenc Általános Iskola   Újfehértó Város Önkormányzata       1983. 
     4244. Újfehértó, Kodály Z. u. 1.    
2./ Széchenyi István Általános Iskola  Újfehértó Város Önkormányzata      1983.      
     4244. Újfehértó, Széchenyi u. 3.   
3./ Vasvári Pál Általános Iskola  Újfehértó Város Önkormányzata      1979. 
      4244. Újfehértó, Kökény u. 22.   
4./ Mályváskerti Általános Iskola  Újfehértó Város Önkormányzata      1983. 
     4244. Újfehértó, Debreceni u. 204.   
5./ Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola    Újfehértó Város Önkormányzata      1983. 
     4244. Újfehértó, Százados u. 21.   
 
45./ Az alapító, illetve a fenntartó neve és címe:  Újfehértó Város Önkormányzat  

4244 Újfehértó, Szent István u.10. 
 
6./ Irányító, felügyeleti szerv neve, székhelye:  Újfehértó Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
4244 Újfehértó, Szent István u.10. 
 

7./ Az intézmény székhelye: 4244 Újfehértó, Debreceni u. 10. 
 
58./ 
8.1./ Az intézmény feladatellátási helyei: 
4244. Újfehértó, Debreceni u. 10. 
4244 Újfehértó, Kodály Zoltán u. 1.   
4244 Újfehértó, Kökény u. 22.  
4244. Újfehértó, Széchenyi u. 3.  
4244. Újfehértó, Fő tér 3. 
 
8.2./ Az intézmény telephelyei: 
4244 Újfehértó, Kodály Zoltán u. 1.   
4244 Újfehértó, Kökény u. 22.  
4244. Újfehértó, Széchenyi u. 3.  
4244. Újfehértó, Fő tér 3. 
 
69. 
9.1./ Az intézmény típusa:   Többcélú intézmény, közös igazgatású köznevelési intézmény 
 
9.2./ Intézményegységek: 

                                                           
3 Kiegészítette: Újfehértó Város Képviselő-testületének 234/2009. (IX.22.) számú határozata 
4 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének  90/2012. (V.31.) számú határozata 
5 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének  91/2012. (V.31.) számú határozata 
6 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének  91/2012. (V.31.) számú határozata 
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Általános Iskola  
 Tagintézmények: 

a) Újfehértói ÁMIPSZ Erkel Ferenc Általános Iskolai Tagintézmény  
    (4244. Újfehértó, Kodály Zoltán utca 1) 

aa) Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tagozata 
b) Újfehértói ÁMIPSZ Vasvári Pál Általános Iskolai Tagintézmény 
    (4244. Újfehértó, Kökény utca 22.) 

Alapfokú művészetoktatási intézmény 
Pedagógiai szakszolgálat 
Szakiskola  

 
710./  
 
811./ Az intézmény működési területe: 
Újfehértó város közigazgatási területe és vonzáskörzete  
Pedagógiai szakszolgálat: Újfehértó város és Érpatak Község közigazgatási területe 
 
12./ Az intézmény szakágazat szerinti besorolása:  
852010  Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 
852020 Alapfokú művészetoktatás  
 
913./ Alaptevékenység, közfeladat: 

a) általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, ezen belül további speciális és 
tevékenység-kibontakoztató felkészítés, integrációs felkészítés, képesség-
kibontakoztató és integrációs felkészítés (IPR) 

b) Iskolaotthonos oktatás. 
c) sajátos nevelésű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása, 
d) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos illetve tartós és súlyos 

rendellenességével küzdő tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása. 

e) alapfokú művészet-oktatás, 
f) napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás, 
g) iskolakönyvtár, 
h) diáksport, 
i) pedagógiai szakszolgáltatások (gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és 

gondozás, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, nevelési tanácsadás, 
gyógytestnevelés, logopédiai szolgáltatás) 

j) Középfokú nevelés-oktatás  
 - általános műveltséget megalapozó nevelés –oktatás  
 - pályaorientáció, szakmai előkészítő, szakmai alapozó oktatás 
 - előkészítő a szakképzésbe való bekapcsolódásra 
 - szakmai vizsgára való felkészítés 

k) Szakmai elméleti oktatás 
l) Szakmai gyakorlati oktatás 
m) Tehetséggondozás, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

nevelése oktatása 
 

                                                           
7 Hatályon kívül helyezte: Újfehértó Város Képviselő-testületének 127/2011. (V.31.) számú határozata 
8 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 127/2011. (V.31) számú határozata 
9 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének  91/2012. (V.31.) számú határozata. 



 30
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
811000 Építményüzemeltetés 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
 
8520 Alapfokú oktatás: 
         85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton: 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1.-4. évfolyam) 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(1.-4. évfolyam). Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló:  a nemzeti köznevelésről szóló 
törvény 4.§. 23. pontja alapján: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.  
10Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló továbbá: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján  
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,  
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. 
c) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós 
és súlyos rendellenességével küzd. 
d) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzd. 
 
 85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton: 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5.-8. 
évfolyam) 

 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 
(5.-8. évfolyam). Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló:  a nemzeti köznevelésről szóló 
törvény 4.§. 23. pontja alapján: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.  
11Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló továbbá: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján  
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,  
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. 
c) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós 
és súlyos rendellenességével küzd. 
d) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzd. 
 
                                                           
10 Kiegészítette: Újfehértó Város Képviselő-testületének …../2012. (…) számú határozata. 
11 Kiegészítette: Újfehértó Város Képviselő-testületének …../2012. (…) számú határozata 
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85203 Alapfokú művészetoktatás: 

  852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, 
szín- és bábművészeti ágban 

 
8531 Általános középfokú oktatás: 
 85313 Szakiskolai oktatás (9.-10. évfolyam): 
  853131 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9.-10. évfolyam) 

853132 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása 
(9.-10. évfolyam)  
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9.-10. évfolyam) 
 

8532 Szakmai középfokú oktatás: 
 85321 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés: 

853211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 

 
85322 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati képzés: 

853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő 
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 

  
Középfokú nevelés-oktatás keretében indítható szakképesítések: 
31 623 01 erdészeti szakmunkás 
31 622 01 kertész 
33 621 02 gazda      
33 811 03 szakács 
31 812 01 panziós falusi vendéglátó 

 
8559. M.n.s. egyéb oktatás: 
 85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés: 
  855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
  855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
  855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
  855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 

855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai 
nevelése 

 
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység: 

85601 Pedagógiai szakszolgáltatások:   
  856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

856012 Korai fejlesztés, gondozás 
856013 Fejlesztő felkészítés 

 85602 Pedagógiai szakmai szolgáltatások: 
  856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások  
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 85609 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység: 
  856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
 
890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését 
segítő programok 
89044 Közfoglalkoztatás  
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás  
 
91012 Könyvtári tevékenység: 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 

9312 Sporttevékenység és támogatása: 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása 

 
Közfeladat: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény, egyéb vonatkozó jogszabályok és ezen alapító okirat szerinti általános iskolai 
oktatás, alapfokú művészetoktatás és pedagógiai szakszolgálati tevékenység. 
 
14. Évfolyamok száma:  

-    Általános iskola:  8 évfolyam 
-    Alapfokú művészeti oktatás: 12 évfolyam 

      -   Szakiskola:   
- Erdészeti szakmunkás, kertész, gazda, panziós falusi vendéglátó szakképzés 
esetén: - 4 évfolyam (9-12.)   
Szakács szakképzés esetén: -  5 évfolyam (9-13.) 

 
1215. Az intézménybe felvehető maximális gyermek illetve tanuló létszám: 
1315.1.általános iskola ( 8 évfolyam) 

- 1-4 évfolyam: 26 fő/osztály – 24 osztály (össz.: 624 fő) 
- 5-8 évfolyam: 30 fő/osztály – 24 osztály (össz.: 720 fő) 

 
A feladatellátási helyekre felvehető maximális gyermek illetve tanuló létszám: 
4244. Újfehértó, Debreceni u. 10.  12 osztály  312 fő 
4244 Újfehértó, Kodály Zoltán u. 1.   12 osztály 360 fő 
4244 Újfehértó, Kökény u. 22.   24 osztály 672 fő 
4244. Újfehértó, Széchenyi u. 3.     120 fő 
4244. Újfehértó, Fő tér 3.     88  fő 
 
15.2.alapfokú művészeti oktatás: (12 évfolyam) 
15.2.1. zeneművészeti ág: 

                                                           
12 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 128/2011.(V.31.) számú határozata 
13 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 912012.(V.31.) számú határozata 
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A 2010/2011. tanévben és az azt megelőző tanévekben megkezdett képzés esetén: 
 

- hegedű tanszak                                         22  fő 
- zongora tanszak                                         100 fő 
- trombita tanszak                                        11 fő 
- fuvola tanszak                                           22 fő 
- furulya tanszak                                          22 fő 
- klarinét tanszak            11 fő 
- gitár tanszak                                              22 fő 
- ütő tanszak             11 fő 
- gordonka tanszak                                     11 fő 
- tuba tanszak     11 fő 
- zeneelmélet tanszak                                   280 fő 
   Csoportok száma      20 

 
A 2011/2012. tanévben megkezdett képzések esetén felmenő rendszerben: 
 

-fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét 70 fő 
-rézfúvós tanszak: trombita, tuba  60 fő 
-akkordikus tanszak: gitár, ütő  56 fő 
-billentyűs tanszak: zongora            100 fő 
-vonós tanszak: hegedű, gordonka  45 fő 
-zeneismeret tanszak: szolfézs           120 fő 
   Csoportok száma:   8 
-kamarazene tanszak:     40 fő 
   Csoportok száma:    5 

 
15.2.2. táncművészeti ág: 
 
A 2010/2011. tanévben és az azt megelőző tanévekben megkezdett képzés esetén: 
 

- néptánc tanszak                                         120 fő 
   Csoportok száma        6 
- modern-kortárs tanszak                             120 fő 
   Csoportok száma       6 
- társas tánc                                                  40 fő 
   Csoportok száma       2 
 

A 2011/2012. tanévben megkezdett képzések esetén felmenő rendszerben: 
 

-néptánc tanszak    160 fő 
   Csoportok száma:     8 
-társastánc tanszak      60 fő 
   Csoportok száma:     3 
-kortárstánc tanszak      60 fő 
   Csoportok száma:     3 
-moderntánc tanszak      60 fő 
   Csoportok száma:    3 
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15.2.3. képző- és iparművészeti ág: 
 
A 2010/2011. tanévben és az azt megelőző tanévekben megkezdett képzés esetén: 
 

- kézműves tanszak                                     220 fő 
   Csoportok száma      11 
 

A 2011/2012. tanévben megkezdett képzések esetén felmenő rendszerben: 
 

-képzőművészeti tanszak            180 fő 
   Csoportok száma:       9 
-grafika és festészet tanszak          120 fő 
   Csoportok száma:       6 
-környezet-és kézműves kultúra tanszak:   120 fő 
   Csoportok száma:  6 
 

15.2.4. színművészeti - bábművészeti ág: 
 
A 2010/2011. tanévben és az azt megelőző tanévekben megkezdett képzés esetén: 
 

- színjáték tanszak                                       240 fő 
Csoportok száma      12  

- bábjáték tanszak                                         60 fő 
   Csoportok száma        3 

 
A 2011/2012. tanévben megkezdett képzések esetén felmenő rendszerben: 

 
-színjáték tanszak            120 fő 
   Csoportok száma:  6 
-bábjáték tanszak    60 fő 
   Csoportok száma:  3 

 
1415.3. Szakiskola:  
Erdészeti szakmunkás, kertész, gazda, panziós falusi vendéglátó szakképesítés esetén: 
2012/2013. tanévben: 

- elméleti  képzés:  max. 0 fő/osztály – 0 osztály: összesen: 0 fő 
 - gyakorlati képzés: max.:0 fő/csoport- 0 csoport: összesen: 0 fő 

Szakács szakképzés esetén:  
2012/2013. tanévben: 

- elméleti képzés:  max. 0 fő/osztály – 0 osztály: összesen: 0 fő 
- gyakorlati képzés: max. 0 fő /csoport – 0 csoport összesen: 0 fő 

 
16./ Tagozat:  - 
 
1517./ Az intézmény gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes 
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, 
- az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el, 

                                                           
14 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 91/2012. (V.31.) számú határozata. 
15 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 90/2012. (V.31.) számú határozata. 
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- a Polgármesteri Hivatal (Újfehértó) és az intézmény közötti munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjét külön megállapodás rögzíti. 
 
18./ Feladatellátást szolgáló vagyon:  
1618.1./ 4244 Újfehértó, Debreceni u. 10. (Újfehértó, belterület 113/2. hrsz.)  
4244 Újfehértó, Kodály Zoltán u. 1. (Újfehértó, belterület 194. 193 hrsz ) 
4244 Újfehértó, Kökény u. 22. (Újfehértó, belterület 823, 831/2, 831/3, 831/4. hrsz.) 
4244. Újfehértó, Fő tér 3. (Újfehértó, belterület 3 hrsz.) alatt található ingatlan leltár szerint 
átadott része. 
18.2./ Leltár szerinti ingó vagyon: érték szerinti és mennyiségi nyilvántartások alapján. 
 
19. / Vagyon feletti rendelkezési jog: 

Újfehértó Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. 

 
20./ Az ellátható vállalkozási tevékenység köre: 
 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
21./ Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
 Nyilvános pályázat alapján Újfehértó Város Önkormányzatának képviselő-testülete  

határozott időre –5 évre– bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. 
 
1722./ Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:  

Közalkalmazotti jogviszony 
Óraadó tanár: megbízási jogviszony 
 

Az intézmény foglalkoztatottjaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a Magyar Köztársaság 
Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény valamint egyéb vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Záradék: az Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola 
alapító okiratát Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 88/2009. (III.26.) 
számú határozatával 2009. július 01.  napi hatállyal hagyta jóvá. Az alapító okirat hatályba 
lépésével egyidejűleg Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (I.25.) 
számú valamint a 117/2008. (V.23.) számú határozata hatályát veszti 
 
Újfehértó, 2009. március 26. 
 
 
Tóth András s.k.             dr. Mátyás B. Szabolcs s.k. 
polgármester         jegyző 

 
Jelen Alapító Okirat Újfehértó Város Képviselő-testülete 88/2009.(III. 26). számú 
határozatával elfogadott alapító okirat, - és a 234/2009. (IX.22.) számú, a 60/2010. (IV. 06.) 
számú a 92/2010. (VI. 09.) számú, a 127/2011. (V.31.) számú, a 128/2011. (V. 31.) számú, a 

                                                           
16 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 91/2012. (V.31.) számú határozata 
17 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 91/2012. (V.31.) számú határozata. 
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90/2012. (V. 31.) számú, a 91/2012. (V. 31.) számú valamint a 144/2012. (IX. 11.) számú 
határozatban megfogalmazott módosításokkal egységes szerkezetbe fogalt - szövegét 
tartalmazza. 
 
Újfehértó, 2012. szeptember 11. 
 
 
 
 
Nagy Sándor          dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyző 

 

 

 

 

Nagy Sándor 

Ki az, aki a 2. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadásra javasolja? 

A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

145/2012. (IX. 11.) számú 
határozata 

 
A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 

1./ a Lengyel Laura Óvoda 91/2009.(III.26.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát  az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
1.1/ Az alapító okirat 14./ pontjának a Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló fogalmára  
vonatkozó rendelkezése kiegészül az alábbi szövegrésszel: 
 
Sajátos nevelési igényű gyermek továbbá: az a gyermek, aki a szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleménye alapján  
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,  
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. 
c) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós 
és súlyos rendellenességével küzd. 
d) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzd. 
 
2. / az alapító okirat e határozat 1/ pontjával nem módosított egyéb pontjait változatlan 
tartalommal hatályban tartja. 
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3./ a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az 1. számú melléklet 
szerint jóváhagyja, és  felkéri a polgármestert, hogy  a jogszabályban meghatározott 
határidőben továbbítsa a MÁK részére, a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 
végett. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Nagy Sándor        Dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyző 
 

 
 

Melléklet a 145/2012. (IX. 11.) számú határozathoz 
 
 

LENGYEL LAURA ÓVODA  
 
 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
 

- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva - 
 
1./  Az intézmény neve: Lengyel Laura Óvoda    
 
2./ Az intézmény székhelye:  4244.Újfehértó, Árvácska u. 2.  
    
183./  
3./  
3.1. Az intézmény feladatellátási helyei: 
Lengyel Laura Óvoda      4244. Újfehértó, Árvácska u. 2. 
Lengyel Laura Óvoda Aranykapu Tagóvoda   4244. Újfehértó, Rákóczi u. 2. 
Lengyel Laura Óvoda Napsugár Tagóvoda     4244. Újfehértó, Bocskai u. 2. 

 
 
3.2. Az intézmény tagintézményei, telephelyei:  
Tagintézmények:       Telephelyek: 
Lengyel Laura Óvoda Aranykapu Tagóvoda   4244 Újfehértó, Rákóczi u. 2. 
Lengyel Laura Óvoda Napsugár Tagóvoda     4244 Újfehértó, Bocskai u. 2. 
 
 
4./ Az intézmény létrehozásáról rendelkező határozat: Újfehértó Város Képviselő-
testületének 91/2009. (III.26.) számú határozata 
 
5./ Az intézmény alapításának ideje: 1956. 
    Az intézmény működését jelen alapító okirat alapján 2009. augusztus 31-től. végzi, 
tevékenysége jogfolytonosan kapcsolódik ezen alapító okirat jóváhagyása előtt végzett 
feladataihoz. 
                                                           
18 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 92/2012. (V.31.) számú határozata 
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196./ Az alapító, illetve a fenntartó neve és címe:  Újfehértó Város Önkormányzat  

4244 Újfehértó, Szent István u.10. 
 
7./ Irányító, felügyeleti szerv neve, székhelye:  Újfehértó Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
4244 Újfehértó, Szent István u.10. 

 
8./ Az intézmény működési területe: 
Újfehértó város közigazgatási területe, a Képviselő-testület által meghatározott működési 
körzet alapján. 
 
9./ Az intézmény jogállása:   önálló jogi személy 
 
2010. Az intézmény típusa: óvoda 
 
2111./ Az intézmény gazdálkodási besorolása:  Önállóan működő költségvetési szerv 
 
2212./ Maximálisan felvehető gyermeklétszám összesen: 384 fő 
     Csoportok száma: 12 
 
Maximálisan felvehető gyermeklétszám feladatellátási helyenként: 
 
4244. Újfehértó, Árvácska u. 2.     128 fő  
4244. Újfehértó, Rákóczi u. 2.    128 fő  
4244. Újfehértó, Bocskai u. 2.    128 fő  
 
13./ Az intézmény szakágazat szerinti besorolása: 851020  Óvodai nevelés 
 
2314./ Az intézmény alaptevékenysége:  
 
Óvodai nevelés 
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése 
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés (IPR) 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztő programjának megvalósítása 
Óvodai tehetségnevelés, tehetséggondozás 
Kompetenciaalapú óvodai program alkalmazása 
 
A szakértői véleménnyel rendelkező  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 
4. § 23.  pontja alapján:  

sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő 
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 

                                                           
19 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 92/2012. (V.31.) számú határozata 
20 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének  92/2012. (V.31.) számú határozata 
21 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének  92/2012. (V.31.) számú határozata 
22 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének  92/2012. (V.31.) számú határozata 
23 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének  92/2012. (V.31.) számú határozata. 



 39
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzd. 

24Sajátos nevelési igényű gyermek  továbbá: az a gyermek, aki a szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleménye alapján  
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,  
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. 
c) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós 
és súlyos rendellenességével küzd. 
d) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzd. 
 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
811000 Építményüzemeltetés 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
 
851 Iskolai előkészítő oktatás: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
 
89044 Közfoglalkoztatás  
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás  
 
Az intézmény közfeladata:  
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény, a vonatkozó egyéb jogszabályok és ezen alapító okirat szerinti általános 
Óvodai nevelés, ellátás tevékenység. 
 
2515./ Az intézmény által ellátható vállalkozási tevékenység: nincs. 

 
16./ Tagozat:  - 
 
2617./  A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Az intézmény használatában lévő, korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon, az 
alábbiak szerint 
a./ - az Újfehértó belterület, 2638 hrsz alatt található, kizárólagos önkormányzati tulajdonban 
lévő, 4878 m2 területű, a természetben 4244. Újfehértó, Árvácska u. 2. szám alatti ingatlan, 
-  az Újfehértó belterület, 1007 hrsz. alatt található, kizárólagos önkormányzati tulajdonban 
lévő, 5018 m2 területű, a természetben 4244. Újfehértó, Bocskai u. 2. szám alatti ingatlan; 
- az Újfehértó belterület, 3220 hrsz. alatt található, kizárólagos önkormányzati tulajdonban 

                                                           
24 Kiegészítette: Újfehértó Város Képviselő-testületének …../…. (…) számú határozata 
25 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 92/2012. (V.31.) számú határozata. 
26 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének  92/2012. (V.31.) számú határozata. 



 40
lévő, 1.1748 m2 területű, a természetben 4244. Újfehértó, Rákóczi Ferenc u. 2. szám 
alatti ingatlan leltár szerint átadott része. 
b./ a leltár szerinti ingóvagyon: - érték szerinti és a mennyiségi nyilvántartások alapján.  
 
18./ A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 
Az önkormányzati vagyonról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. 
 
2719./  Az intézmény gazdálkodási jogköre:  
Önállóan működő, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes 
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, 
- az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el, 
- a Polgármesteri Hivatal és az intézmény közötti munkamegosztás és felelősségvállalás 
rendjét külön megállapodás rögzíti. 
 
 
 
20./ Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
Nyilvános pályázat alapján Újfehértó Város Önkormányzatának képviselő-testülete határozott 
időre –5 évre– bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. 
 
21./ Az intézmény képviseletére jogosult:  az óvodavezető. 
 
2822./ Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:  

Közalkalmazotti jogviszony 
 

Az intézmény foglalkoztatottjaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény valamint egyéb vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Záradék: 
Jelen  Alapító okiratot Újfehértó Város Képviselő-testülete az 91/2009.(III. 26.) sz. 
határozatával jóváhagyta, mely 2009. augusztus 31. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a  
Képviselő-testület az 1/2007. (I.25.) számú valamint a  228/2008. (IX.25.) számú határozatait 
visszavonja. 
 
Újfehértó, 2009. március 26. 
 
Tóth András s.k.          dr. Mátyás B. Szabolcs s.k. 
polgármester         jegyző 
 
 
Jelen Alapító Okirat Újfehértó Város Képviselő-testülete 91/2009.(III. 26). számú 
határozatával elfogadott alapító okirat, - és a  61/2010. (IV.06.) számú, a 126/2010. (VII.22.) 
számú, a 92/2012. (V.31.) számú valamint 145/2012. (IX. 11.) számú határozatban 
megfogalmazott módosításokkal egységes szerkezetbe fogalt - szövegét tartalmazza. 
 

                                                           
27 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 92/2012. (V.31.) számú határozata. 
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Újfehértó, 2012. szeptember 11. 
 
 
 
Nagy Sándor        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyző 
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5. napirendi pont megtárgyalása 
5./ Előterjesztés környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapításáról 
     Száma: 4-178/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 

 
Nagy Sándor 
Szóbeli kiegészítésem nincs. A Pénzügyi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. Becsatoltuk a szakhatóságok véleményét, amely 
megerősíti az előterjesztőnek a javaslatát, hogy nem szükséges környezeti hatásvizsgálat a 
rendezési terv - szabályozási terv módosításához, azon a körön, amit már elküldtünk a 
szakhatóságoknak. A napirendi ponttal kapcsolatban, van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  Ha 
egyéb nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  

A képviselő-testület a határozati javaslatot 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
146/2012. (IX. 11.) számú 

határozata 
 

Újfehértó város, településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításával 
kapcsolatos környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapításáról 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról  szóló 2/2005. (I.11.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: rendelet) szerinti környezeti hatásvizsgálat szükségességének 
megállapítására szolgáló, a megkeresett - érintett közigazgatási – szervek bevonásával 
lefolytatott eljárás után,  a rendelet. 3.§- 4.§.-a alapján megállapítja, hogy 
 

a településszerkezeti terv és leírása, valamint a szabályozási terv és helyi építési szabályzat 
módosításának várható környezetre gyakorolt hatása nem indokolja a rendelet szerinti 

környezeti hatásvizsgálat készítését. 
 
2./ felkéri a polgármestert, hogy a határozat közzétételéről – a helyben szokásos módon - 
gondoskodjon. 

Határidő: folyamatos 
 Felelős: polgármester 

 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester a 
rendkívüli nyilvános ülést 16 óra 35 perckor bezárta. 
 

K. m. f. 
 

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


