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Száma: 7-70/2012.  
 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-én du. a 16 órai  
kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülést követően a Polgármesteri Hivatal - 
Tanácskozóterem (4244 Újfehértó, Szent István út 10. fsz. 8. sz.) helyiségben megtartott 
rendkívüli nyilvános ülésről.  
 
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: 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 pontot 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./ Előterjesztés a „Újfehértó-Bököny Víziközmű fejlesztési projekt” című  
     KEOP-1.2.0/09-11-2011-0044 azonosítószámú pályázat megvalósításához biztosított 
     saját forrás vállalásáról 
     Száma: 4-183/2012. 
     (Szóbeli előterjesztés alapján, a határozati javaslatok kiosztással) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ Előterjesztés a „Újfehértó-Bököny Víziközmű fejlesztési projekt” című  
     KEOP-1.2.0/09-11-2011-0044 azonosítószámú pályázat megvalósításához biztosított 
     saját forrás vállalásáról 
     Száma: 4-183/2012. 
     (Szóbeli előterjesztés alapján, a határozati javaslatok kiosztással) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 

 
Nagy Sándor 
A korábbi testületi ülésen visszavonattunk egy korábbi testületi ülés döntését, ez a sajáterő 
megnevezése volt. Hiszen a Kincstáron keresztül kellett elektronikusan, utána papíralapon 
benyújtani az önerő igénylését. Ez az önerő a jelen pillanatban a sajátforrás 60 %-a lehet. 
Viszont akkor azt kérték, hogy ebbe számítsák bele a lakossági befizetéseket és a 
hozzákapcsolódó Ltp-t. Most a Belügyminisztérium illetékes főosztályvezető asszonya 
Szilágyi Ildikó az Önkormányzati Gazdasági Főosztályról arról tájékoztatott, hogy mégsem 
helyesen javíttatták ki velünk ezt a korábbi döntésünket, hanem mégiscsak a korábbi- áprilisi 
határozatunknak megfelelő döntés szükségeltetik. Ezért arra teszek javaslatot, hogy vonjuk 
vissza a júliusi határozatunkat, amely tartalmazta ezt a teljeskörű összeget, és ezt követően 
hozzunk egy olyan határozatot, amely korábban is volt, hogy kilencvenhárommillió 
párszázezer forint az a támogatási összeg, amelyre igényt tartunk a BM Eu Önerő Alapból. Ez 
klasszikusan annak a forrásnak a Nyírségvíz által biztosítottnak a 60 %-a. Most mi itt az 
újfehértóiról beszélünk, ez 101.311. ezer forint, ennek a 60 %-át igényeljük. A napirendi 
ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Tóth János 
Én értem, csak mikor lesz már legalább 1 méter csatorna? Én arra várok már. 
 
Nagy Sándor 
Holnap reggel 9 órakor egy megbeszélés lesz itt a hivatalban nálam, mint Társulat elnökénél, 
ahol a projektmenedzser és a közbeszerzési szakértők, a mérnöki feladatot ellátó iroda 
szakembere, illetve az újfehértói rendszertervező, a bökönyi rendszertervező képviselői 
vesznek részt. Hiszen a Közbeszerzési Főfelügyelőség most harmadszor dobta vissza a 
kivitelezési tenderkiírást. Most a harmadik alkalommal egy új témát vetett föl, amit az előző 
két alkalommal nem hozott hibaként. Ez a pontozáshoz kapcsolódik. Most „ennyi okos ember, 
velem az élen”,  hátha ki fogja találni azt a pontozási metódust, ami számára is elfogadható. 
Ha ez így van, - ha holnap megszületik a döntés, visszaküldjük a KFF-nek és az 
energiaközpontnak- és utána a KFF-nek 10 napja van arra, hogy rábólintson, és ha rábólintott, 
akkor azonnal adnánk fel a tenderkiírását. Itt tartunk.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Meddig kell ezt elvégezni?  
 
Nagy Sándor 
Ezt 2013. év végéig jó lenne befejezni. Elsősorban a bökönyi rész- ott egy 6 hónapos 
próbaüzem van és annak is bele kell férni, hiszen az utolsó pénzügyi elszámolás benyújtási 
határideje 2014. év vége.  
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Gyermánné Szabó Katalin 
És itt kezdik, vagy Bökönyben? 
 
Nagy Sándor 
Ez műszaki megoldás szerint két önálló rendszer, tenderkiírás szerint is kötelezett bennünket a 
KFF, hogy önálló kiírás legyen. A kiírás önállóan tartalmazza az újfehértói rendszer kiépítését 
és a kiírás önállóan tartalmazza a bökönyi telep sárga a FIDIC sárga könyves és a  bökönyi 
telep FIDIC piros könyves kiírását. Ez a tervezők uniós minősítésére vonatkozik, hogy milyen 
könyvvel kell rendelkeznie. Tehát itt tartunk ebben a dologban, mostanság időm egy jelentős 
részét ez a szennyvízprojekt köti le, hogy próbáljuk a holtpontról kimozdítani. Ami 
megnyugtató lehet az újfehértói testület számára, hogy ugyan nincs a finanszírozási szerződés 
a Takarékbankkal, illetve a szövetkezettel aláírva, de ma kaptuk meg a végleges szerződés-
tervezetet és arról tájékoztattak, hogy a megyében az Újfehértói-Bököny projektnek állt össze 
a komplett finanszírozása.  Ezért is fontos lenne, hogy tudjunk továbblépni benne, hiszen 
azzal, hogy a pénzintézet „beadta a derekát” az Ltp., illetve a lakossági befizetések 
előfinanszírozására, így lehet- és egyébként is így merem aláírni a kivitelezési szerződést is, 
mert ezt követően komoly kifizetési problémák fognak felmerülni, mert az ÁFA-t nem 
finanszírozzák és az ÁFA-t a Társulásnak fordított ÁFA esetében meg kell finanszírozni, 
legalábbis részben. Ha egyéb nincs  a napirendi pont vitáját lezárom. Két  határozatról kell 
dönteni. Ki az, aki az 1. számú melléket szerinti határozatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
147/2012. (IX. 11.) számú 

  
határozata 

 
a 105/2012. (VI. 20.) számú határozat visszavonásáról 

 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
az „Újfehértó-Bököny Víziközmű fejlesztési projekt” című KEOP-1.2.0/09-11-2011-0044 
azonosítószámú pályázat megvalósításához biztosított saját forrás vállalásáról szóló 105/2012. 
(VI.20.) számú határozatát visszavonja. 
 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a 2. számú melléket szerinti határozatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

148/2012. (IX. 11.) számú 
 

határozata 
 

„Újfehértó-Bököny Víziközmű fejlesztési projekt”  című KEOP-1.2.0/09-11-2011-0044 
azonosítószámú pályázat  megvalósításához biztosított saját forrás vállalásáról 

 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ kötelezettséget vállal, hogy a támogatásban részesült az Újfehértó-Bököny Víziközmű 
Beruházási Társulás által benyújtott „Újfehértó-Bököny Víziközmű fejlesztési projekt” című 
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0044  azonosítószámú pályázat megvalósításához szükséges saját 
forrás Újfehértó Város Önkormányzatára eső 303 931 920 Ft összegét 101 311 000 Ft 
összegben az önkormányzat költségvetésében tervezett, rendelkezésre álló szabad forrásból, 
202 620 920 Ft értékben pedig víziközmű társulati hitelből biztosítja. 
 
2./ kijelenti, hogy a tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése, pénzügyi forrásainak összetétele 
az alábbiak szerint alakul: (Ft-ban) 
 
  2012 2013 2014 Összesen 

Bököny 
önkormányzati önerő 

11 734 538 66 549 142 2 102 439 80 386 119 

Bököny társulati hitel 23 469 226 133 099 130 4 204 902 160 773 258 
Bököny összes forrás 35 203 764 199 648 272 6 307 341 241 159 377 
Újfehértó 
önkormányzati önerő 

14 789 093 83 872 194 2 649 713 101 311 000 

Újfehértó társulati 
hitel 29 578 029 167 743 494 5 299 397 202 620 920 
Újfehértó összes 
forrás 44 367 122 251 615 688 7 949 110 303 931 920 
Társulati hitel 
összesen 53 047 255 300 842 624 9 504 299 363 394 178 
EU önerőalap 
támogatás alapját 
képező 
önkormányzati önerő 

26 523 631 150 421 336 4 752 152 181 697 119 

KEOP támogatás 400 429 114 
2 270 921 

385 71 743 549 2 743 094 048 

Összes költség 480 000 000 
2 722 185 

345 86 000 000 3 288 185 345 
 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
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Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester a 
rendkívüli nyilvános ülést 16 óra 55 perckor bezárta. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

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


