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J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én du. 16 órai   
kezdettel - a P. Dussmann Kft. Étterem (4244 Újfehértó, Eötvös József út 25. sz.) 
helyiségében megtartott nyilvános üléséről.  
 
Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Banka Attila, Budainé Veres Ágnes, Gyermánné 
Szabó Katalin, Elek László, Leveleki József, Puskás László, Suhaj István, Szilágyi Péter, 
Szűcs Lászlóné, Tamás Lászlóné, Tóth János képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea aljegyző 
 
Meghívottként jelen van: Béres Józsefné intézményvezető, Margittai Sándor a Szabolcs 
Takarékszövetkezet képviselője, Pásztor Fenecné az Újfehértour Kft ügyvezetője 
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető 
 
Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. 
 
Nagy Sándor 
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 11 fő jelen van, így a képviselő-
testület h a t á r o z a t k é p e s.   
 
A meghívóban szereplő napirendet javasolom azzal, hogy a meghívó szerinti 4. napirendi 
pontot-  a bizottsági ülésen elhangzottakat figyelembe véve - az előterjesztő visszavonta a 
napirendről és a következő képviselő-testületi ülésre szeretnénk beterjeszteni azzal a nem 
titkolt szándékkal, hogy képviselő-társaimnak lehetőséget adjunk, hogy most már az ismert 
anyag ismeretében megtegyék a javaslataikat. Ezen túl javasolom, hogy a 6. napirendi pontot 
követően 7. és 8. napirendi pontkén kerüljön megtárgyalásra a két leaderes pályázathoz 
kapcsolódó előterjesztés, melyet kiosztással kaptak meg. A napirendi ponttal kapcsolatban 
van-e észrevétel, más javaslat? Ha nincs, ki az, aki a javasolt napirendet elfogadja a 
módosítással és kiegészítéssel együtt?  
 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
napirendet állapította meg:  
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Napirendi javaslat 

 
1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról 
        Száma: 4-185/2012.   
        (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
 
     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 4-184/2011. 
         (Írásbeli előterjesztés alapján) 
         Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
         (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással) 
          Előadó: Nagy Sándor polgármester és az átruházott hatáskört gyakorló  
                        bizottságok elnökei 
 
2./Előterjesztés a helyi állattartásról szóló szabályok megállapításáról 
    Száma: 4-187/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
3./Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról 
    Száma: 4-189/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
4./Előterjesztés az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról szóló 6/2008. (I. 29.)  
    önkormányzati rendelet módosításáról  
    Száma: 4-192/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
5./Előterjesztés közoktatási intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon  
    működésével kapcsolatos előzetes szándéknyilatkozatról 
    Száma: 4-188/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
6./Előterjesztés az Újfehértour Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződésről  
    Száma: 4-191/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
7./ Előterjesztés az Újfehértó, Böszörményi utca 13. sz. alatti 3232. hrsz-ú ingatlan  
      átalakítása, felújítása szolgálati lakássá elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges  
      saját forrás biztosításáról 
      Száma: 4-195/2012.   
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 



 3 

 
8./ Előterjesztés a Helytörténeti Gyűjtemény épületének felújítása elnevezésű pályázat  
     megvalósításához szükséges forrás biztosításáról 
     Száma: 4-196/2012.   
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
9./ Tájékoztató a „Kerékpáros és ökoturisztikai turistaház” létesítése elnevezésű projekt  
      állásáról 
      Száma: 4-186/2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
10./Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról 
        Száma: 4-185/2012.   
        (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
 
Nagy Sándor 
Szóbeli kiegészítésem, hogy szeptember 21-én került megrendezésre városunkban a testület 
döntésének megfelelően az autómentes nap. A rendezvényt megnyitottam, a rendezvény 
szervezője koordinálója alpolgármester Úr irányításával a Zajti Ferenc Központ volt. Én úgy 
gondolom, hogy egy jól sikerült rendezvényen vagyunk túl.  Ugyanezen a napon Budapesten 
a szennyvízprojekthez kapcsolódó közbeszerző- alvállalkozóval egyeztettem. Szeptember 22-
én szombaton az Újfehértói Nyugdíjas Egyesület megalakulásának 15. évfordulójára rendezett 
ünnepségen vettem részt, ahol köszöntöttem a résztvevőket. Szeptember 24-én megbeszélést 
folytattam a szennyvízprojekt projektmenedzsment vezetőjével és ugyanezen a napon kaptam 
meg e-mailben, illetve faxon is a Lucsik és Társa Közbeszerzési Irodától azt a tájékoztatást, 
amelyben a szennyvízprojekthez kapcsolódó alvállalkozói szerződés keretében foglalkoztatott  
alvállalkozóval felbontották a szerződést. Ugyanezen a napon bizottsági ülések voltak és 
szeptember 25-én azaz a mai napon délelőtt mai napon járt nálunk a Megyei Kormányhivatal 
Főigazgatója Teschmayer Úr, illetve munkatársai. Mostmár a januártól felálló járási 
kirendeltség tárgyi feltételei voltak elsődlegesen a megbeszélés központjában. És nyilván ez a 
járási kirendeltség várhatóan novembertől kormányablakként fog működni tovább, de a 
feladatai, funkciója meg lesz. Az megnyugtató volt számunka Jegyző Úrral, hogy úgy 
tájékoztattak bennünket, hogy az önkormányzat által biztosított – mind a 12 fő esetében 
helyben foglalkoztatást terveznek. Ez azt is jelenti, hogy minden olyan ügykör, amely 
egyébként jegyzői, vagy önkormányzati hatáskörből járási hivatalhoz kerül, ugyanúgy 
helyben intézhető lesz. Részleteiről többet nem szeretnék mondani. Igyekszünk megteremteni 
a feltételeket. Szeretnék hosszabb távon a későbbiek során egy helyszínen működtetni ezt a 
járási kirendeltséget. Ez nyilván nagyon sok mindentől függ még a közeljövőben. Ezzel a 
témával én úgy gondolom, hogy fogunk még ebben az évben találkozni és érdemi döntéseket 
hozni. Alpolgármester Úrnak szóbeli kiegészítése nincs. A napirendi ponttal kapcsolatban 
van-e szóbeli kiegészítés?  
 
Szilágyi  Péter 
Szeretettel köszöntök minden jelenlévőt!  
A kérdésem, hogy 2012. szeptember 13-áról van szó, hogy – idézem „néhány témában  
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konkrét segítséget kértünk” mármint a  térség országgyűlési képviselőjétől. Mi volt ez a 
néhány téma? 
 
Nagy Sándor.  
Konkrétan a II. körös önhiki megfelelő menedzselését kértük, illetve az óvodapályázathoz 
kapcsolódóan megküldött döntést, amiről tájékoztattuk, hogy tartaléklistára került a dolog- 
erről folytattunk megbeszélést és nyilván egyéb aktuális várospolitikai kérdések voltak 
napirenden, amiről Képviselő Urat tájékozattuk.  
 
Tamás Lászlóné 
Szeretettel köszöntöm én is a jelenlévőket! 
 
A belga befektetőkkel milyen együttműködési lehetőségekről tárgyalt?.  
 
Gyermánné Szabó Katalin megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 12 
főre változott.  
 
Nagy Sándor 
Egy általános „tapogatózó” megbeszélés volt, gyakorlatilag a két Úriember közül, akik belga 
cégeket képviseltek- az egyik egyben Uganda tiszteletbeli konzulja is. Igazából a cégnek a 
profilja szennyezett területek - mentesítése és ehhez kapcsolódóan később ezekre a területekre 
telepített különböző projekteknek a menedzselése. Nyilván abban maradtunk velük, hogy 
valamikor október vége felé ezt a megbeszélést folytatni fogjuk. Természetesen szóba került 
minden olyan lehetőség, amelyet Újfehértó vonatkozásában befektetési célpontként ajánlani 
tudtam. Ez egy első alkalom volt.  
 
Képviselő-társaim találkoztak az anyagban azzal a polgárvédelmi parancsnoki utasítással, 
amit mellékeltem az előterjesztéshez – nagyon kérem képviselő-társaimat, hogy legyenek 
segítségünkre abban, hiszen a mai nap folyamán is rendőri segítséggel kellett folytatnunk a 
csatornaszakasz tisztítását. Mindenkinek mondom, hogyha most ez a társulat levonul ennek a 
szakasznak a tisztításáról és máshol kerül felhasználásra ez a forrás, amit erre nyertek, akkor a 
következő 20 évben nem lesz lehetőség Újfehértón, hogy ezeket a csatornaszakaszokat rendbe 
tegyük. Mi megteszünk Jegyző Úrral közösen mindent, hogy biztosítsuk a zavartalan 
munkavégzést. Sajnos a tegnapi nap folyamán is eléálltak a munkagépnek, ma reggel is 
megint ezzel kezdtük a napot. Most a kolléga úgy tájékoztatott, aki a helyszínen van, hogy 
talán most zavartalanul folyik a munka. Holnap megint egy olyan szakaszhoz érünk el- amin 
nem lesz zökkenőmentes. Azt kellene megértetni az emberekkel, hogy a telekhatár, vagy a 
külterületen a szántóföld telekhatára az általában a kanálispart élében van leütve. Tehát az a 
terület az övé, csak van egy törvény, amely kimondja, és ebben az utasításban le van írva- 
nem akarom részleteiben elmondani, hogy milyen formában, milyen korlátozással 
használhatja ezt a területet  nem ültethet bele diófát, akácfasort, nem kerítheti le, vagy ha 
lekeríti, akkor saját költségén időszakosan el kell bontania a kerítést, hogy a csatornáknak a 
tisztítása megtörténjen. Ebben kérek segítséget, mert ez csak fokozódni fog, ahogyan jövünk 
fel a Kisrét felé, illetve jövünk majd át a Böszörményi út térségében. Ha egyéb nincs a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a tájékoztatót?   
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
 
 



 5 

 
     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 4-184/2011. 
         (Írásbeli előterjesztés alapján) 
         Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki 
az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
Suhaj István elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 11 főre változott.  
 
     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
         (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással) 
          Előadó: Nagy Sándor polgármester és az átruházott hatáskört gyakorló  
                        bizottságok elnökei 
 
Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki 
az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./Előterjesztés a helyi állattartásról szóló szabályok megállapításáról 
    Száma: 4-187/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület részére. A Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra 
és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. Az előterjesztőé a szó.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs  
Tisztelt Képviselő-testület! 
A bizottsági üléseken elmondtam, hogy az állattartási rendeletünk olyan mértékben 
zsugorodott össze, hogy mindössze csak a védőtávolságokról kell, hogy rendelkezzen, arról 
nem, hogy ki, mennyit és hol tarthat. A védőtávolságokat a mellékletben meghatároztuk a 
bizottsági ülések óta annyi történt, hogy Labbanc András a városi építészünk tervezője is 
kifejtette véleményét a védőtávolságokkal kapcsolatosan. Arra tekintettel, hogy az 
önkormányzatnak már nincs beleszólása, hogy ki-hány állatot tart, akkor legalább annyiban 
próbáljuk kimeríteni azokat a lehetőségeket, hogy próbáljuk meghatározni azokat a 
távolságokat, akár maximumban is, ami bizonyos védőtávolságot jelenthetnek az állattartó 
épületektől Erre vonatkozóan Ő tett módosításokat, ezeket szeretném ismertetni, illetve azt 
szeretném én is mondani, hogy ezeket a módosításokat sajátomként átveszem és így kérem, 
ennek az elfogadását. Ezek a következők:  
A mellékletben a 2. pontnál a lakóépülettől való távolságot A, és B oszlopra vonatkozóan 25-
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25 m-ben javasolja meghatározni a védőtávolságot.  
A 4. sor esetén a szállásépületektől szintén A, és B oszlopnál 35-40 m-ben javasolja 
meghatározni a védőtávolságot.  
 
A 6. pontnál az ásott kút esetén szintén javasolja megnövelni mind az  A és B,C, D  oszlop 
esetében a 20-20 m-re.  
 
A 9. sor pedig az építési oldallal ellentétes telekhatár esetében Ő úgy fogalmazta meg, hogy a 
telek a HÉSZ szerinti övezeti besorolásában megengedett legnagyobb építménymagasság 
mértéke, de legalább minimum 6 m legyen a védőtávolság.  
 
A Pénzügyi Bizottsági ülésen Szilágyi képviselő Úr a kerti csappal kapcsolatban tett föl 
kérdést, hogy indokolt-e a védőtávolságot meghatározni. Ennek utánajártunk és fölhívtuk a 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szervet és elmondták, hogy ugyan erre nincs jogszabályi 
előírás, de mivel ezek a kerti csapok nincsenek víz-visszaszivárgást gátló szeleppel ellátva,  
ezért hiába zárt a rendszer  a nyomáscsökkenés esetén fertőzést okozhat a keletkező pangó víz 
a kerti csap körül ezért indokolt a védőtávolságot meghatározni. És Ök a 10 m-t, amit mi 
indokoltunk, azt megfelelőnek tartják.    
 
Suhaj István megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 12 főre változott.  
 
Szilágyi Péter  
Elfogadom az ÁNTSZ- nek a döntését, de az istállókban bent van a vezetékes víz. De ettől 
függetlenül elfogadom, ha Ők így gondolják, Ők a szakemberek.  
 
Nagy Sándor 
Ott nincs fagycsap és ez azért fontos. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, vélemény?  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Az egészségügyi rendeletben is meg vannak ezek határozva. Ezek a módosító javaslatok ettől 
nagyobb mértékűek-e?   
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Én nem ismerek ilyen rendeletet, épp ez a lehetőség az önkormányzatnak, hogy a 
védőtávolságot a saját helyi sajátosságainak a települési övezeteknek a beépítettségüktől 
függően önmaguknak határozzák meg. A Labbanc Úr úgy ítélte meg, tekintettel arra, hogy az 
állatok egységét nem tudjuk meghatározni, akkor legalább akkor határozzuk meg azokat a 
lehető legnagyobb védőtávolságokat, amik a beépítettség miatt indokoltak.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Én azért tettem fel ezt a kérdést, mivel vidéki ez a város, sajnos kevés helyen tartanak már 
állatot, pedig az a tendencia, hogy önellátásra törekedjen aki tud és itt a távolságokat nézve 
elég kicsi telkekre építkeznek az emberek. Nem tudom, hogy hogyan tudnak így állatot 
tartani, aki szeretne. Tehát az állatszámot nem lehet korlátozni, de ezzel a távolságokkal meg 
eléggé le lehet korlátozni.  
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Puskás László 
Hasonló lett volna a véleményem, mint amit Gyermánné képviselő Asszony mondott, csak 
egyszerűen levetítve a saját ingatlanomra- szemléltetve a dolgot: 50 m hosszú az ingatlanom, 
ebből 25 m kb. az épület, ez azt jelenti, hogy ebben az esetben a saját lakóépületemtől 25 m-re 
nem is helyezhetek el sertésólat, tehát, nem is tarthatok sertést. Én nem vagyok annyira benn a 
városközpontban, hogy akár ne lehessen lehetőség úgy kulturáltan tartani, hogy ne zavarja a 
környezetemet. Tehát nem biztos, hogy jó ez módosított nagyságrend, amit elmondott Jegyző 
Úr, mert ez nem biztos, hogy megfelelője lesz annak, ami általában bevett itt Újfehértón. 
Azzal nem értek egyet, hogy a jogszabály ilyen módon változott, hogy nem korlátozhatjuk az 
építési övezetenként azokat az állategységeket, ami eddig volt. Szerintem a helyi rendeletünk 
tökéletes volt. Azt gondolom, hogy a jogszabályalkotók abban tévednek, hogy ezt ki kell 
venni a helyi önkormányzatok keze közül ezt a fajta rendelkezést. Azt gondolom Jegyző Úr, 
hogy át kellene nézni ezt a nagyságrendet.  
 
Szilágyi Péter 
Én is azt gondolom, hogy látva azt, hogy a korábban 800 négyszögöles, 1 holdas telkeket 4-5 
részre is elosztották és árulják építési telkeknek, hogy gyakorlatilag újfehértón állattartás még 
a külső részeken is lehetetlenné fog válni. Ha ezeket az építész által megadott mértékeket 
fogjuk elfogadni. Azt gondolom, hogy ami volt korábban az nagyjából életszerűbb és én 
inkább maradnék, ami a bizottsági üléseken volt. Illetve ez a 25-40 m még olyan problémát is 
fölvet, hogy mi van azokkal az épületekkel, ami 20-30 éve épült – nyilván nem ilyen 
szemlélet alapján, azokat el kell bontani- mert nyilván ott rengeteg konfliktus lesz, mert ha 
van ilyen rendelete az önkormányzatnak és nincs meg a 40 m,  akkor mit kezdjünk a 40 évvel 
ezelőtt építettekkel?  
 
Nagy Sándor 
Megfontolásra ajánlom a következőket: A 6. és 9. pont esetében javasolom, hogy az olyan 
jellegű módosítás a tervező részéről, ami szerintem kezelhető, azt én nagyon fontosnak 
tartanám, hogy az ásott kutas történetet vegyük figyelembe, hiszen leghamarabb ott 
szennyeződik a víz. És ez nem csak a saját problémája az adott telektulajdonosának, hanem a 
környezetében lévő többieknek is, főleg akiknek ilyen-olyan felsővizű fúrott kútja vannak. A 
9. pont esetében pedig nyilván a HÉSZ módosításánál kell odafigyelnünk, hogy olyan jellegű 
szabályozás legyen benne -akkor az utalás erre maradhat-. A 2. és a 4. pont esetében én 
osztom a képviselő-társaim véleményét, nem járható ebben az esetben, úgy gondolom, hogy 
az eredeti javaslatot kellene a képviselő-testületnek támogatni. Nyilván az előterjesztőnek is 
meg kellene fontolni, hogy – figyelembe véve ezeket a dolgokat- ezt a kérdést. Ha az 
előterjesztő fenntartja a javaslatát, akkor én ezt módosítóként kezelem az általam 
elmondottakat.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Oda kell kilyukadnom, amit alpolgármester Úr is mondott, hogy szerencsétlen az a törvényi  
dolog, hogy nem lehet korlátozni a haszonállat-tartását, mert így a lakóépülettől- 1 db sertés 
esetén is mondjuk 15 m-re lehet tartani – de igaz 50 db sertésre is. S már 50 db sertésnél 15 
m-es távolság kibírhatatlan. Én azt gondolom, hogyha a képviselő-testület így látja jónak, 
akkor én ezt el fogom fogadni úgy, hogy az építésznek a módosítását módosító javaslatnak 
kérem, hogy tekintsék és kérem, hogy szavazzanak róla.   
 
Nagy Sándor 
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Akkor a módosításokról egyenként 
szavazunk.  
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Ki az, aki a Jegyző Úr által ismertetett - tervező által javasolt- a mellékletben szereplő 2. pont 
esetében  támogatja a javaslatot?   
 
A képviselő-testület 12 egyhangú ellenszavazattal nem fogadta el a módosító javaslatot. 
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a Jegyző Úr által ismertetett - tervező által javasolt- a mellékletben szereplő 4. pont 
esetében támogatja a javaslatot?   
 
A képviselő-testület 12 egyhangú ellenszavazattal nem fogadta el a módosító javaslatot.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a Jegyző Úr által ismertetett - tervező által javasolt - a mellékletben szereplő 6. pont 
esetében támogatja a javaslatot?   
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal elfogadta a módosító javaslatot. 
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a Jegyző Úr által ismertetett - tervező által javasolt- a mellékletben szereplő 9. pont 
esetében támogatja a javaslatot?   
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a 
módosító javaslatot.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki támogatja az elfogadott módosításokkal együtt a rendelet-tervezetet? 
 
A képviselő-testület a 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta 
meg: 
 

ÚFFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

21/2012. (IX. 26.) 
Önkormányzati rendelete 

 
A helyi állattartási szabályok megállapításáról  

 
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet hatálya 
1. § 

 
(1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivételével - kiterjed minden Újfehértó 
Város közigazgatási belterületén lévő ingatlanra, épületre és építményre, ahol állattartás 
folyik. 
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(2) A rendelet hatálya nem terjed ki 
1. cirkuszra,  
2. állatkiállításra, 
3. vágóhídra,  
4. engedéllyel működő állatfelvásárló telepre,  
5. lósport telepre,  
6. nagy létszámú állattenyésztő és állattartó telepre,  
7. gyepmesteri telepre,  
8. laboratóriumi kísérleti állattartásra,  
9.kedvtelésből tartott állatokat forgalmazó kereskedésre,  
10. az anyanevelő és pároztató méhésztelepre valamint  
11. Újfehértó Város közigazgatási külterületén lévő ingatlanokra, ahol állattartás folyik.  
 

2. Értelmező rendelkezések 
2. § 

E rendelet alkalmazásában: 
a) nagy állat: 
1. ló,  
2. szamár, 
3. öszvér  
4. szarvasmarha,  
5. bivaly 
b) kis állat:    
1. sertés,  
2. juh,  
3. kecske,  
4. strucc,  
5. baromfi,  
6. gazdasági célból tartott prémes állat, 
7. nyúl. 
 

3. Az állattartás rendje 
3. § 

 
Újfehértó Város Önkormányzat közigazgatási belterületén állat az 1. mellékletben 
meghatározott állattartási védőtávolságok, valamint az állategészségügyi, állatvédelmi, 
közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával, és a lakosság 
nyugalmának zavarása nélkül tartható.  

 
4. Záró rendelkezések 

4. §. 
 

(1) Ez a rendelet 2012. október 1-jén lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti  
1. a helyi állattartás szabályairól szóló 9/2005. (V.25.) önkormányzati rendelet. 
2. a helyi állattartás szabályairól szóló 9/2005. (V.25.) önkormányzati  rendelet módosításáról 
szóló 25/2009. (IX.04.) önkormányzati rendelet. 
 
Nagy Sándor           dr. Mátyás B. Szabolcs  
polgármester                                              j e g y z ő 
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                                                            1. sz. melléklet a 21/2012.(IX. 26.) önkormányzati rendelethez 
Állattartó épület és kifutó továbbá egyéb építmény védőtávolsága 

( a szomszédos ingatlanokra is tekintettel) 
  A 

2.§  a.) 
pontjába 
tartozó 

nagyállatok 

 építményei 

B 

2.§. b.) pontjába 
tartozó kisállatok 

közül: juh, kecske, 
sertés, strucc, 
prémes állatok 

építményei 

C 

2.§. b.) pontjába 
tartozó 

kisállatok közül 
baromfi, nyúl 
építményei 

D 

 

egyéb 
építmények 

 

 

1. 

 

Építmények 
megnevezése 

 

 

Védőtávolság (m) 

2. Lakóépülettől 

 

15 10 6 10 

3. Felépítmény nélküli 
pincétől 

 

15 10 6 10 

4. Szállásépülettől 

 

20 20 20 20 

5. Kisüzemi építménytől 

 

15 15 10 15 

6. Ásott kúttól 

 

20 20 20 20 

7. Fúrott Kúttól 

 

10 10 5 5 

8. Kerti csaptól 
(vízvételi helytől) 

 

10 10 6 10 

9. Építési oldallal 
ellentétes telekhatártól 
(a hátsó kertben is) 

 

A HÉSZ 
szerinti 
övezeti 

besorolásban 
megengedett 
legnagyobb 
építmény 
magasság 

mértéke, de 
minimum 6,0 

m 

A HÉSZ szerinti 
övezeti 

besorolásban 
megengedett 
legnagyobb 

építmény magasság 
mértéke, de 

minimum 6,0 m 

A HÉSZ 
szerinti övezeti 
besorolásban 
megengedett 
legnagyobb 
építmény 
magasság 

mértéke, de 
minimum 6,0 m 

A HÉSZ 
szerinti 
övezeti 

besorolásban 
megengedett 
legnagyobb 
építmény 
magasság 

mértéke, de 
minimum 

6,0 m 

10. Hátsókerti 
telekhatártól 

 

6 6 6 6 
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3. napirendi pont megtárgyalása 
3./Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról 
    Száma: 4-189/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. Az Ügyrendi 
Bizottság 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal nem javasolja elfogadásra a képviselő-testület 
részére. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. Átadom a szót az előterjesztőnek. 
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
A bizottsági ülésen elmondtam az indokot. Inkább arra szeretnék reflektálni, amit Szilágyi 
képviselő Úr föltett a Pénzügyi Bizottsági ülésen a Széchenyi úttal kapcsolatosan, hogy 
bizonyos területrészen a kertvárosi övezettől eltérően falusi övezetté van minősítve az egyik 
páratlan utcasor. Mi ezt megbeszéltük a kolléganőkkel és valóban ebből az elmúlt időszakban 
is voltak félreértések, vitára okot adó problémák. Mi ezt úgy javasoljuk módosítani, hogy a   
Széchenyi utca egészében - páros és páratlan oldal tekintetében –kertvárosi övezetnek 
megfelelő adómértékű övezet.   
 
Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Szilágyi Péter 
Van egy mondás, hogy amelyik lóra ráteszik a hámot, arról soha többet nem veszik le. 
Nagyon sok emberben úgy élt, hogy 2012-ig szól ez a rendelet, hogy addig kell, hogy adót 
fizessenek. Nem jól értelmezték, nem figyeltek kellőképpen rá. Én azt gondolom, hogy –
ismerve nagyjából a település költségvetését- hogy talán meglehetett volna kockáztatni, hogy 
ezt az adónemet elhagyjuk. Annál is inkább, mivel az az egy intézmény már kikerült – a 
Mályváskerti Iskolára gondolok. Bár bizottsági ülésen ezt polgármester Úr, illetve a 
szakemberek alátámasztották, hogy mégse fogja ez jelentős mértékben befolyásolni a 
költségvetést. A Széchenyi úttal kapcsolatosan lehetett volna mondjuk falusias övezetnek 
minősíteni az egész utcát, azzal járt volna jobban a lakosság.     
 
Nagy Sándor 
Néhány számot szeretnék ismertetni, ami a tegnapi bizottsági üléseken elhangzott. Higgyék 
el, nem jókedvéből teszi a hivatalvezetés, hogy arra tesz javaslatot, hogy egy csökkentett 
mértékben, de tartsuk fenn ezt a két adónemet, hiszen az látszik a jelenleg előttünk ismert 
számok alapján, hogy egyébként 2013-mas fizetési kötelezettségeinek nem fog tudni eleget 
tenni az önkormányzat. Ehhez néhány szám: 2013-ban alapból 230 millió forint esedékes tőke 
+ kamattörlesztés lesz az önkormányzat számára, amelyhez kapcsolódik egy olyan dolog, 
hogy a felvett 140 millió forintos hitelből erre az évre fennálló 89 millió forint teljes összeg 
visszafizetését terveztük, amely világosan látszik, hogy nem teljesíthető maradéktalanul. 
Tehát ott egy 60 millió forint át fog csúszni 2013-ra. Ez akkor azt jelenti, hogy 290 millió 
forintnál tartunk így. Emellé figyelembe kell venni, hogy az ez évi költségvetésünk a váltó 
visszafizetés kapcsán- egyet fizetünk a rövidlejáratú hitelfelvételre havonta, és még egy közel 
47 millió forintos egyösszegű visszafizetés be van állítva decemberben. Ezt sem fogja tudni 
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teljesíteni az önkormányzat. Ez már 340 millió forint. Ez még mindig elgondolkodtató lenne, 
hogy szükséges lenne-e az adó. Viszont jelen pillanatban nem látszik az esélye annak, hogy 
legalább 2013. januártól az uszoda más formában kerülne működtetésre. 2013-ban az uszoda 
– és a jelenleg érvényes szerződés szerint a sportcsarnok vonatkozásában 246 millió forint 
fizetési kötelezettsége lesz a városnak. És akkor még igazából „sehol máshol nem kapcsoltuk 
fel a villanyt” és semmi településüzemeltetést nem csináltunk. Nyilván  –természetesen 2012-
ben is jelent már arányosan megtakarítást a Mályváskerti tagintézmény kikerülése  az 
önkormányzat működtetéséből. De azt nem szabad elfelejteni, hogy ehhez kapcsolódóan 
természetesen az aktuális normatíva is csökkent. Tehát ha belekerül most 60-70 millióba a 
Mályváskerti intézménynek az éves működtetés- ha ebből 50-60 %-ot lefed a normatíva, 
akkor kb. 40 % marad. Akkor kb. 25-30 millió forint között lehet a megtakarítás 2013 
vonatkozásában ennél az intézménynél. Óvodánál kevesebb a megtakarítás. 30-40 millió 
közötti az az összeg, ami jelentkezhet ebből a szempontból. Tehát én úgy gondolom, hogy 
miután mindenki hallgatja a rádiót, nézi a sajtót, láthatja, hogy egyértelműen az a törekvés az 
önkormányzati rendszer átalakítása kapcsán, hogy az önkormányzatok vállaljanak nagyobb 
szerepet a saját működtetésű és az általuk működtetett intézmények fenntartásában. Ha 
belegondolunk abba, hogy tulajdonképpen Újfehértó elé ment 2010-ben ennek a történetnek, 
hiszen 2011-ben már nem egy elrugaszkodás az, hogy kommunális és építményadót vetnek ki 
sorozatosan az önkormányzatok. Én úgy gondolom, hogy még mindig jobban járunk, ha 
megint azon kezdünk el meditálni, hogy próbáljuk-e magunk működtetni, fenntartani ezt az 
egész rendszert, vagy külső hatásokra lesz kénytelen meghozni döntéseket a képviselő-
testület. Nyilván az egy teljesen „fekete ló”, hogy 2014-től mi lesz? Ha az látszik, hogy egy új 
finanszírozási rendszerben egy új feladatfinanszírozási rendszerben nincs szükség erre a két 
adónemre, akkor bármikor megteheti a képviselő-testület, hogy a következő év január 1-jétől 
ezt az adórendeletét visszavonja. Azt sem hallgatom el, hogy az is téma volt, a vezetői 
értekezleten, hogy egyáltalán határozatlan idejű adókivetésről beszéljünk, vagy pedig 
határozott időre azt mondjuk, hogy ez 2013. december 31-éig kívánja fenntartani a képviselő-
testület és utána értékelni fogja, hogy 2014-re vonatkozóan fenn kell-e tartani. Nem látom, 
hogy 2014-ben lesz-e szükség vagy nem. A kormányzati szándékot ismerve kevés esélyét 
látom annak, hogy 2014-ben ettől az adónemtől megszabadulunk.  
 
Szilágyi Péter 
Legalább ezt a lehetőséget hagyjuk már benne, mert a korábbi rendeletben benne volt. Azt, 
hogy 2013. év végén újra felülvizsgálja a testület.  
 
Nagy Sándor 
Ezért mondtam, hogy a vezetői értekezleten ez is téma volt. Én is úgy gondolom, hogy nem 
követ el hibát a képviselő-testület, ha ki fogja mondani, hogy ezt további egy évre fenntartja. 
A 2011-2012-ben jogszerűen megállapított adó, az behajtásra kerülne még akkor is, ha 2013. 
január 1-jétől megszűnne ez az adónem- ezt azért szeretném, hogy mindenki tisztán lássa.   
 
Leveleki József 
Annyiban szeretnék hozzászólni ehhez a tárgykörhöz és ehhez az előterjesztéshez, hogy 
tényleg láthatunk itt egy 10 % csökkentést az adó mértékét csökkentve. Azt azonban nem 
szabad elfelejteni, hogy a reálkeresetek mértéke az időközben csökkent, elég tisztességesen. 
És hát van egy 6 % körüli infláció is. Tehát, ha úgy számolunk, ahogy számolni érdemes, 
akkor nagyjából egyben van ez a történet, azon túl, hogy természetesen én nem tudok 
egyetérteni a helyi adók további – megújításával. Ennél fogva a továbbiakban én ezzel a 
résszel nem is igazán foglalkoznék. Az mondjuk érdekelne, hogy a kint lévő 15-15 %-al az 
elmúlt időszakra vonatkozóan mi a helyzet,- de nem teszem fel a kérdést.  
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Nagy Sándor 
Azt azért figyelembe kell venni, hogy amíg 2011-ben a magánszemélyek kommunális adója 
esetében az önkormányzat a maximális adótétel kivetésével élt a városközpont esetében, ezt 
közben a kormány 25.600.-Ft-ra emelte, tehát a legmagasabb adótételünk sem fogja elérni a 
Parlament által maximálisan kivethető adómérték 50 %-át.  
 
Leveleki József 
Ezt én nem mondtam volna el Újfehértón, vagy Szabolcs-megyében, de Újfehértón főleg nem. 
Te is tisztában vagy vele, hogy milyen jövedelemviszonyok vannak az átlagot tekintve. 
Nyilván nem arról a rétegről beszélek, akik ezt simán és mindenfajta gond nélkül meg tudják 
tenni. Az átlagot tekintve mondjuk Hévízzel, vagy Budafokkal nem szabad összevetni 
Újfehértót.  
 
Szilágyi Péter  
Arról mindenki megfeledkezik, hogy akkor, amikor ezek a helyi adók be lettek vezetve 
Újfehértón, akkor azért nagyjából ez a testület örökölt, nagyjából több mint 200 milliós 
beszállítói tartozást. A két adónemből kb. 90 millió volt tervezve. Nyilván nem folyt be annyi, 
ennek ellenére talpon maradt az önkormányzat. Akkor ebből én azt is valószínűsítem, hogy ki 
tudtuk fizetni a beszállítói tartozást, ami örvendetes a számomra. Ebből én azt valószínűsítem, 
hogy akkor most 2013. január 1-jétől erre nincs szükség, hiszen nincs a nyakunkon a 
beszállítói tartozás.  
 
Nagy Sándor 
Ennek a visszafizetésnek a záloga a 140 milliós takarékbankos rövidlejáratú hitel, amit 
említettem, hogy még 60 milliója átcsúszik jövőre és még 70 millió forintos Szabolcs-
Takarékos középlejáratú hitel. 2013-ra vonatkozóan még annak az adósságszolgálatnak- ha 
semmi másról nem beszélek, csak erről, akkor még 120 millió forint fennáll. A szállítói 
tartozás kifizetésének fedezete az a hitel, amit folyamatosan törlesztünk. A hitelek egyetlen 
forintja sem a helyi adóból lett visszafizetve, hiszen az bement a működésbe, hogy ne 
generálódjanak újra a számlák. Ezt a folyamatosan megkapott önhikikből törlesztettük- és 
betörlesztettük a 2011. decemberben egyszeri alkalommal egy rövidlejáratú hiteltörlesztésre 
kapott 30 milliót. Valamint a 2012-ben megkapott önhikivel tudtuk csökkenteni a 140 milliót 
és itt nem beszélünk a Takarékszövetkezetesről. Így kerek a történet. Tehát nem arról van szó, 
hogy tudtuk rendezni az akkor fennálló szállítói tartozást. Azt tudtuk csinálni, hogy 
átváltottuk az euró alapra a CHF kötvényt, ott „benyeltünk” harminc akárhány millió forint 
árfolyam veszteséget, amit akkor rögtön  realizáltunk. Ha belegondoltok, hogy most már 
egyértelműen arra próbálják rászorítani a Kormányt a nagy önkormányzati szövetségek, hogy 
érje el a bankoknál, hogy a fennálló CHF alapú hiteltartozást válthassák át az 
önkormányzatok legalább euró alapúvá - mert ott azért  valamilyen szinten tervezhetőbb 
ennek a törlesztési és egyéb dolga. De ez már messzire mutat ebből a szempontból.  
 
Szilágyi Péter 
Érdekes helyzetben van a települési önkormányzat, - és nem a mindenkori önkormányzatok 
védelmében mondom el, mert voltak olyan utalások, amely felelőtlen gazdálkodásra utalt, de 
azért érdekes a helyzet. Ki kell mondani, hogy a mindenkori Kormányzatok hozták ebbe a 
helyzetbe a települési önkormányzatot az alulfinanszírozottság miatt. És most itt hagynak 
bennünket. És azt mondja, hogy „Oszd meg és uralkodj!”, veszekedjél a falubelivel, hozzál 
ilyen kellemetlen döntéseket, mert egyébként nem kaptok „önhikit”,  ha nincs helyi adó stb. 
Ez egy stratégia része, amit nem fogok most itt kifejteni, mert ez erről szól, hogy az 
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embereket egymásnak kell ugrasztani. Ez egy rendkívül „jól kitalált dolog”, amit több mint 20 
éven keresztül a mindenkori kormányzatok tápláltak. Akár azzal, hogy ész nélkül adták a 
hitelt, mert én odatartom a 2006-2010-es ciklust Újfehértón, hiszen ki ne vágyott volna egy 
uszodára, ehhez ész nélkül adtak hitelt, mert tudták, hogy ebből az adósrabszolgaságból 
Újfehértó önerőből nem fog tudni kilábalni. Alulfinanszírozták a kötelező feladatokat és most 
meg itt van, hogy mi vegyük a nyakunkba mindenét ennek a rossz döntésnek, amelyet nem mi 
hoztunk meg. Én azt gondolom, hogyha 22 év alatt egy egész országot el tudtak herdálni,  
akkor azért most nem kellene ebben a helyzetben lenni ennek a települési önkormányzatnak. 
Annak a pénznek valahol kellene lenni. 
Köszönöm szépen!  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Bizottsági ülésen tartózkodtam. Érlelődik bennem a gondolat, gondolom mindenki, akik itt 
ülünk nagyon nehéz szívvel fogunk igen gombot nyomni. Mert senki nem szereti olyan mellé 
tenni a voksát, ami az embernek teher és nehéz. De azt is kell látni, hogy ahogyan elindultunk 
2 évvel ezelőtt – nem jó lenne arra a helyre visszakerülni. Meg lenne egy kis mozgásterünk 
azt is érzékelem az előterjesztőnek a magyarázatából, illetve a bizottsági ülésen 
elmondottakból is. Én nem egyszer jelentettem már ki, hogyha még egyszer hitelfelvételről 
kellene szavazni én nemmel szavaznék. Én bizottsági ülésen is elmondtam, hogy amennyiben 
lehetőség lenne- mert én egyébként egyéni képviselőként az utcán a legtöbb pofont az utcák 
miatt kapom. De gondolom a többiek is nem csak én. Ha a költségvetés tervezésénél úgy 
alakulna, akkor tervezzünk már be az utcák rendbetételére és építésére is valamennyi 
költséget. Mert a lakosság úgy érezné, hogy „jó fizet”, de azért kap is belőle valamit. Tehát a 
költségvetés tervezésénél ezen gondolkodjunk el.  
 
Nagy Sándor 
Teljes mértékben osztom, amit képviselő Asszony mondott, abban bízom, hogyha tényleg 
áttér a feladatfinanszírozásra a Parlament, akkor mondjuk azt is figyelembe veszik, hogy az 
adott önkormányzatnál hány km belterületű, illetve külterületi úthálózatot kell folyamatosan 
rendben tartani és azért fog valamit jelenteni. Csak halkan jegyzem meg, hogy ha egyszer 
végre elindul a szennyvízprojekt, annak a keretében is néhány utca esetében azért egy 
látványos megújulás meg fog történni.  
 
Puskás László 
Örülök neki, hogy Szilágyi Képviselő Úrnak a 2011-es  indoklásához képest már teljesen más 
gondolatok vannak a fejében. Ami arról szól, hogy milyen helyzetben van az újfehértói és 
általában milyen helyzetben vannak más önkormányzatok. Mert én úgy emlékszem rá, hogy 
annak idején a művelődési háznak a lépcsőjén, csak és kizárólag kifejezetten az előző 
képviselő-testület és annak minden egyes tagja, a mostani képviselő-testület igennel szavazó 
tagjai voltak a felelősek mindenért. Ezzel szemben már úgy látom, hogy Te is egy – másfél év 
alatt átlátod azt, hogy volt itt az elmúlt 24 évben olyan kormányzati döntések sorozata, ami 
ilyen helyzetbe sodorta akár az újfehértói, akár a többi önkormányzatot az országban.  
 
Nagy Sándor 
Az a javaslatom, hogy a rendelet hatálya 2013. december31-éig szóljon. Ha egyéb nincs, a 
napirendi pont vitáját lezárom. Először a módosításról szavazunk. Ki az, aki a módosítást 
elfogadja? 
 
A képviselő-testület módosító javaslatot 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 
tartózkodással elfogadta. 
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Nagy Sándor 
Ki az, aki a módosítással együtt elfogadja rendeleti javaslatot? 
 
A képviselő-testület a 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta és az 
alábbi rendeletet alkotta meg:  
 

ÚFFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

22/2012. (IX. 26.) 
 

Önkormányzati rendelete 
 

 
a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról 

 
Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény  32. cikk (1) 
bekezdés  h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. Értelmező rendelkezések 
1. § 

E rendelet alkalmazásában: 
1. Egyéb célt szolgáló építmény: A 2.-6. pontban nem szabályozott, és a nem mentesített 
épületek. 
2. Irodai célt szolgáló építmény: pénzügyi, banki, biztosítási, ügyvédi, ingatlanközvetítő, és 
egyéb közvetítő, utazási iroda, hirdetés szervezői, igazgatási, számviteli és ügyviteli 
tevékenység céljára szolgáló épület vagy épületrész.  
3. Raktározási célt szolgáló építmény: raktározás vagy tárolás céljára szolgáló épület vagy 
épületrész. 
4. Üzemi, gazdasági, szolgáltatási célt szolgáló építmény: ipari, gazdasági, termelő, 
feldolgozó, termék-előállító és szolgáltató tevékenység céljára kialakított épület vagy 
épületrész.  
5. Üzleti, vendéglátóipari, kereskedelmi célt szolgáló építmény: a szilárd térelemekkel 
körülhatárolt, talajjal egybeépített vagy ahhoz rögzített, tartós használatra készült, 
rendszeresen (állandóan vagy ideiglenes jelleggel) nyitva tartó kis- és nagykereskedelmi 
helyiség, illetve helyiségcsoport. Ide értve a jármű- és üzemanyag kereskedelmi, vendéglátó, 
szálláshely-szolgáltató, idegenforgalmi, továbbá lakossági fogyasztási cikk javítószolgáltató 
értékesítő hely, ideértve a lakástól vagy lakóingatlantól műszakilag el nem különíthető, 
fogyasztási cikk javító-szolgáltató tevékenység céljára kialakított helyet, a raktározás, tárolás 
célját szolgáló nyitott, értékesítést folytató helyet, valamint a különböző intézményekben, 
munkahelyeken üzemelő értékesítő helyeket is, valamint szerencsejátékban való részvétel 
célját szolgáló, továbbá beleértve a pénznyerő automaták üzemeltetésére szolgáló épületet és 
épületrészt. 
6. Vállalkozási célt szolgáló építmény: haszonszerzési célból, üzletszerű gazdasági 
tevékenység folytatására alkalmas építmény. 
 

2. Magánszemélyek kommunális adója 
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2.§ 

 
(1) Az adó mértékét az 1. mellékletben meghatározott adóövezetek figyelembevételével a 2. 
melléklet tartalmazza. 
(2) Az 1. mellékletben nem szabályozott adóövezeti besorolás esetén az adóövezet 
meghatározásánál a Helyi Építési Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
3.§ 

 
(1) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól  
a) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, 
b) a beépített belterületi földrészletnek az építményhez tartozó, az építmény rendeltetésszerű 
használatához szükséges – az épületnek minősülő építmény esetén annak hasznos 
alapterületével, épületnek nem minősülő építmény esetén az általa lefedett földrészlettel 
egyező nagyságú –földrészletet meghaladó földrészlet, 
c) az a belterületi beépítetlen földrészlet, amely lakóépülettel nem építhető be. 
d) az a beépítetlen belterületi földrészlet, amely az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerint nem minősül építési teleknek. 
(2) Mentes az adó megfizetése alól egy lakás céljára szolgáló lakott építmény, építményrész 
után  
a) az a magánszemély, aki tárgyév január 1-jéig betölti a 75. életévet és a lakcímnyilvántartás  
szerint az adó alapjául szolgáló ingatlanon rajta kívül más személy nincs bejelentve. 
b) az a házaspár/élettárs ahol a házastársak/élettársak egyike tárgyév január 1-jéig betölti a 75. 
életévét és az adó alapjául szolgáló ingatlanra a lakcímnyilvántartás szerint más személy 
rajtuk kívül nincs bejelentve. 
c) az az adóalany, aki tárgyév január 1-jéig betölti a 75. életévét és a lakcímnyilvántartás 
szerint az adó alapjául szolgáló ingatlanon rajta kívül csak olyan személy van bejelentve, aki 
tárgyév január 1-jéig a 75. életévét betöltötte. 
(3) Mentes az adó megfizetése alól az a magánszemély abban az évben, amelyben a lakott 
lakását a belvíz közvetlenül veszélyezteti és ezt a Helyi Polgárvédelmi nyilvántartás igazolja. 
A mentesség csak egy lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt.  

 
3. Építményadó 

 
4. § 

 
(1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. 
(2) Az adóövezetek meghatározását az 1. melléklet, az adóövezetek és az épületek fajtánkénti 
megkülönböztetéssel meghatározott adómértékeket a 3. melléklet tartalmazza. 
(3) Az 1. mellékletben nem szabályozott adóövezeti besorolás esetén az adóövezet 
meghatározásánál a Helyi Építési Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
5. § 

 
(1) Mentes az építményadó alól az a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész 
amely után magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni, kivéve a vállalkozási célt 
szolgáló építményt. 
(2) Mentes az építményadó alól a társasház osztatlan közös tulajdonában lévő nem lakás 
céljára szolgáló épülete, épületrésze, kivéve a vállalkozási célt szolgáló építményt. 
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4. Záró rendelkezések 
6. §. 

 
(1) Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba és 2013. december 31-én hatályát veszti. 
(2) Az e rendeletben szabályozott, 2013. január 1-jétől kivetett adók alapját, a 
magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról szóló 5/2011. (II. 05.) 
önkormányzati rendelet alapján  2011. és  2012. évben benyújtott bevallások képezik. 
 
Újfehértó, 2012. szeptember 25. 
 
 
 
 
Nagy Sándor                 Dr. Mátyás B. Szabolcs  
polgármester         j e g  y z ő 
 
 
 
 
 



1. Melléklet a 22/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez 
   

ADÓÖVEZETEK 

1.1 Településközponti övezet A B 

1.1.1 Bartók Béla utca   
1.1.2 Béke tér    
1.1.3 Böszörményi út Böszörményi út elejétől csatornáig 
1.1.4 Debreceni út páros oldal Fő tértől Katona J. utcáig  pátratlan oldal Fő tértől a csatornáig 
1.1.5 Egészségház utca   
1.1.6 Eötvös József utca    
1.1.7 Főtér   
1.1.8 Katona József utca Lidl-től a Petőfi utcáig páros oldal 
1.1.9 Kodály Zoltán utca   

1.1.10 Kossuth Lajos utca Múzeumtól a páratlan o. 2013  hrsz-ig és a páros o. 3148. hrsz-ig 
1.1.11 Mártírok utca Szent István és Béke tér közötti útszakasz déli része 
1.1.12 Petőfi Sándor utca páratlan oldal 
1.1.13 Puskin utca páros oldal a 1966 hrsz.-ig 
1.1.14 Rákóczi Ferenc utca páros oldal  Baptista imaház- csatorna között páratlan oldal Eötvös úttól 3169 hrsz-ig  
1.1.15 Szent István út páros oldal a Főtértől a Mártírok utcáig páratlan oldal Bartók B. utcától a Petőfi útig 

1.2 Kisvárosi övezet A B 

1.2.1 Bajcsy-Zsilinszky utca Puskin és Deák F utcák között 
1.2.2 Böszörményi út csatorna és Óvoda utca között 
1.2.3 Budai Nagy Antal utca páros oldal 3176 hrsz-ig 
1.2.4 Deák Ferenc utca páratlan oldal 
1.2.5 Debreceni út Páratlan oldal csatornától 3809 hrsz-ig    páros oldal Katona J. utca és a csatorna között 
1.2.6 Farkasnyári utca 1 szám 
1.2.7 Katona József utca páratlan oldal végig, páros oldal a Petőfi utcától 
1.2.8 Kossuth Lajos utca a 2014. hrsz és 3147. hrsz-tól a Deák F. és Budai N. A. utcákig 
1.2.9 Madách Imre utca Puskin és Vasvári P. utcák között  

1.2.10 Mártírok utca Szent István és Béke tér közötti útszakasz északi része 
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1.2.11 Óvoda utca páratlan oldal 
1.2.12 Petőfi Sándor utca páros oldal 
1.2.13 Puskin utca páratlan oldal és a páros oldal 1967 hrsz.-tól 
1.2.14 Rákóczi Ferenc utca páros oldal csatorna és Óvoda utca között páratlan oldal 3170 hrsz.-tól a csatornáig 
1.2.15 Szent István út Páros oldal Mártírok utca - 55 lakásos bérház páratlan oldal Petőfi utca - csatorna között 
1.2.16 Vasvári Pál utca   

1.3 Kertvárosi övezet A B 

1.3.1 Ady Endre utca páros oldal végig  a páratlan oldal 2282 hrsz-ig 
1.3.2 Akácfa utca   
1.3.3 Alkotmány utca   
1.3.4 Arany János utca   
1.3.5 Árvácska utca   
1.3.6 Bajcsy-Zsilinszky utca Deák F utcától végig 
1.3.7 Bem apó utca Kossuth L. utca és Ady E utcák között páros oldalon 2428.  hrsz.-ig 
1.3.8 Bercsényi utca   
1.3.9 Bocskai utca   

1.3.10 Böszörményi út páratlan oldal Óvoda utcától a 3737. hrsz-ig és a 3736 hrsz.  páros oldal csatornától a Trombitás útig 

1.3.11 Budai Nagy Antal utca páratlan oldal  végig páros oldal 3177 hrsz-tól 
1.3.12 Damjanich utca   
1.3.13 Deák Ferenc utca páros oldal 
1.3.14 Debreceni út páros oldal csatornától  a Tüzér utcáig páratlan oldal 3813/1 hrsz-től 3932/1hrsz-ig 
1.3.15 Dohány utca   
1.3.16 Dózsa György utca   
1.3.17 Éva utca   
1.3.18 Farkasnyári utca páratlan oldal 1791. hrsz.-ig, páros o. 2300 hrsz-ig 
1.3.19 Fecske utca   
1.3.20 Gábor Áron utca   
1.3.21 Gárdonyi Géza utca   
1.3.22 Garibaldi utca páratlan oldal 
1.3.23 Gyöngyvirág utca   



 20 

1.3.24 Hársfa utca   
1.3.25 Hóvirág utca   
1.3.26 Hunyadi utca páros oldal 
1.3.27 Ibolya utca   
1.3.28 Ifjúság utca   
1.3.29 Jókai Mór utca   
1.3.30 Kereszt utca   
1.3.31 Kisrétkör   
1.3.32 Kossuth Lajos utca A Deák F. és Budai N.A. utcától végig 
1.3.33 Kökény utca   
1.3.34 Kürt utca   
1.3.35 Levente utca   
1.3.36 Liliom utca    
1.3.37 Lujza utca   
1.3.38 Madách Imre utca Vasvári P. utcától az utca végéig 
1.3.39 Margaréta utca   
1.3.40 Mária utca   
1.3.41 Márvány út   
1.3.42 Mókus utca   
1.3.43 Móricz Zsigmond utca kivéve a 597. hrsz. 
1.3.44 Németh László utca   
1.3.45 Nyíl utca   
1.3.46 Nyíregyházi utca a Vasút utcától délre a csatornáig 
1.3.47 Nyírfa utca   
1.3.48 Obsitos utca   
1.3.49 Óvoda utca páros oldal 
1.3.50 Őz utca   
1.3.51 Part utca   
1.3.52 Pipacs utca   
1.3.53 Rákóczi Ferenc utca páratlan o.-csatornától és páros o.-Óvoda utcától délre 
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1.3.54 Síp utca   
1.3.55 Sólyom utca   
1.3.56 Százados utca   
1.3.57 Széchenyi utca   

1.3.58 Szegfű utca   

1.3.59 Szent István út 
mindkét oldal a csatornától a 4-es főútig kivéve páros oldal Kökény utca és 4-es főút 
között 

1.3.60 Szikes utca   
1.3.61 Szőlő utca   
1.3.62 Táncsics Mihály utca páros oldal + páratlan oldal a 3335 hrsz-ig 
1.3.63 Tímár utca   
1.3.64 Tó utca   
1.3.65 Tokaji utca Hétkereszt úttól páros oldal a Hunyadi utcáig páratlan oldal 2449. hrsz-ig 
1.3.66 Toldi utca páros oldal 
1.3.67 Váci Mihály utca   
1.3.68 Vörösmarty utca   

1.4 Falusias övezet A B 

1.4.1 Ady Endre utca páratlan oldal  2282 hrsz.-tól a Bem Apó utcáig 
1.4.2 Alma utca   
1.4.3 Árpád utca   
1.4.4 Balkányi utca   
1.4.5 Bem apó utca páros oldal 2427 hrsz.-tól páratlan oldal Ady E. utcától végig 
1.4.6 Böszörményi út páros oldal Trombitás utcától páratlan oldal 4775/1 hrsz.-tól végig 
1.4.7 Csillag utca   
1.4.8 Debreceni út páros oldal Tüzér utcától  délre   páratlan oldal 3932/1. hrsz.-tól délre 
1.4.9 Esze Tamás utca   

1.4.10 Farkasnyári utca páratlan oldal 1790 hrsz.-tól páros oldal 2301 hrsz-tól végig 
1.4.11 Fejedelem utca   
1.4.12 Galamb utca   
1.4.13 Garibaldi utca páros oldal 
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1.4.14 Görgey Artur utca   
1.4.15 Határ utca   
1.4.16 Homok utca   
1.4.17 Honvéd utca   
1.4.18 Hunyadi utca páratlan oldal 
1.4.19 József Attila utca   
1.4.20 Kistó utca   
1.4.21 Kölcsey utca    
1.4.22 Munkás utca   
1.4.23 Pacsirta utca   
1.4.24 Radnóti Miklós utca   
1.4.25 Rigó utca   
1.4.26 Rozmaring utca   
1.4.27 Rózsa utca   
1.4.28 Szarvas utca   
1.4.29 Tábornok út   
1.4.30 Táncsics Mihály utca páratlan oldal 3544 hrsz-tól 
1.4.31 Tokaji utca páros oldal Hunyadi utcától végig páratlan oldal 2451 hrsz.-tól végig 
1.4.32 Toldi utca páratlan oldal 
1.4.33 Tolsztoj utca   
1.4.34 Trombitás utca   
1.4.35 Tüzér utca   
1.4.36 Víz utca   
1.4.37 Zrínyi Ilona utca   
1.4.38 Dózsatag     
1.4.39 Ereszvény tanya   
1.4.40 Kismicske tanya   
1.4.41 Kisszegegyháza tanya   
1.4.42 Kovács tanya   
1.4.43 Nagymicske tanya   
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1.4.44 Pázmány tanya   
1.4.45 Petőfitag   
1.4.46 Rezeda utca   
1.4.47 Sorhegy   
1.4.48 Sóstó tanya   
1.4.49 Szilashát   
1.4.50 Táncsicstag   
1.4.51 Vadastag   

1.5 Gazdasági övezet A B 

1.5.1 Attila utca   
1.5.2 Epreskert   
1.5.3 Gyár utca   
1.5.4 Lehel utca   
1.5.5 Nyíregyházi utca Frühwald- csatorna közötti szakasz   és a Vasút utcától északra eső útszakasz  
1.5.6 Szent István út Kökény utca és 4-es főút között 
1.5.7 Szövő utca   
1.5.8 Vasút utca   
1.5.9 Móricz Zsigmond utca 597. hrsz. 
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2. melléklet a 22/2012.(IX. 26.) önkormányzati rendelethez 

ADÓÖVEZETEK FT/adótárgy/év 
  A B C D E F 

1. ADÓÖVEZETEK Településközpont Kisváros Kertváros Falusi Gazdasági 
2. Adótárgyankénti adómérték Ft/év 15300 14400 13500 10800 13500 

       
3. melléklet a 22/2012.(IX. 26.)önkormányzati rendelethez 

Adóövezetek alapján figyelembe vehető adómértékek Ft/m2 
  A B C D E F 
    Településközpont Kisváros Kertváros Falusi Gazdasági 

1. I. Lakás céljára szolgáló építmény 
1.1 1.Lakóház,lakás, társasház 405 338 338 270 338 
2. II. Nem lakás céljára szolgáló építmény      

2.1. 
1. Üzleti, vendéglátóipari, kereskedelmi célt szolgáló 
építmény      

2.1.1 
  -vendéglátás célját szolgáló építmény 20 óra utáni 
nyitvatartással 1067 1067 1067 1067 1067 

2.1.2    - 0-100m2 844 574 405 405 405 
2.1.3    - 100 m2 felett 1067 675 540 405 1067 

2.2 
2. Üzemi, gazdasági szolgáltatási célt szolgáló 
építmény      

2.2.1    - 0-100m2 675 608 540 405 405 
2.2.2    - 100 m2 felett 743 675 608 540 540 
2.3. 3. Irodai célt szolgáló építmény      

2.3.1     - 0-25m2 837 675 540 405 405 
2.3.2     -25 m2 felett 1067 743 608 473 473 
2.4. 4. Raktározási célt szolgáló építmény      

2.4.1    - 0-100m2 675 608 540 540 405 
2.4.2    - 100 m2 felett 743 675 608 608 473 
2.5. 5. Az egyéb célt szolgáló építmény  

2.5.1   -  Az 1-5. pontok alá nem tartozó építmény 135 135 135 135 135 
 



4. napirendi pont megtárgyalása 
4./Előterjesztés az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról szóló 6/2008. (I. 29.)  
    önkormányzati rendelet módosításáról  
    Száma: 4-192/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
Nagy Sándor 
Az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
részére. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. A napirendi ponttal 
kapcsolatosan egy pályázathoz kapcsolódik a módosító javaslat. Döntöttünk korábban egy 
turisztikai attrakciós pályázat benyújtásáról. Ebben lehetőség kínálkozik egy 40 millió 
forintos nagyságrendű épület külső-belső felújítására és egy hasonló nagyságrendű terület 
rendbetételére. Viszont az épülethez, amiatt, hogy helyi védelem alatt áll, építési 
engedélyköteles lenne. Nem tudjuk addig beszerezni az építési engedélyt, hiszen hétfő lenne 
az utolsó nap, ameddig be lehetne nyújtani ezt a pályázatot. Ezért javasoljuk, hogy kerüljön 
ki. Semmi olyan jellegű átalakítás nem fog történni az épületen, ami az arculatában, 
jellegében, belső szerkezetében változásokat okozna. Ez nyílászáró felújítás, külső-belső 
felújítás, belső padlófelújítások, illetve fűtéskorszerűsítés, vizesblokk felújítás. A napirendi 
ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Suhaj István elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 11 főre változott. 
 
Puskás László 
Nem volt lehetőségünk szót váltani polgármester Úrral erről a napirendről. Az a véleményem, 
hogyha ez a pályázat nyer és a felújítás megtörténik, akkor vissza kellene tenni a védett 
épületek közé a kastélyépületet. Erre mindenképpen fölhívnám a figyelmet. Amikor a 
kötöttségünk megszűnik, tegyük vissza védelem alá.  
 
Szilágyi Péter 
Elég régen foglalkoztunk ezzel, a Fő tér rehabilitációbs lesz ez „besuszterolva” ugye?  
 
Nagy Sándor 
Nem.  
 
Szilágyi Péter 
Foglalkoztunk már ezzel az épülettel is, hogy föl kellene újítani, meg a Böszörményi úton is a 
volt óvoda épülete. Miért van az most, hogy gyorsan kell döntést hozni, nem volt idő 
előkészíteni?  
 
Nagy Sándor 
Az előző soros testületi ülésünkön itt volt a szakértő Lendvai Úr, aki két pályázat kapcsán 
elég kimerítő tájékoztatást adott. Ehhez kapcsolódott a turisztikai attrakcióhoz, ami igazából a 
kollégium kastélyszárnyához kapcsolódott, az óvodai részt nem érinti, illetve volt az az 
innovatív foglalkozatási pályázat, ami a kht. épületéhez kapcsolódik. Akkor arról volt szó, 
hogy másnap be kell adni a turisztikait, a másikra volt még egy hónapunk. Amikor innen 
elment a testületi ülésről, akkor délután került föl a pályázati portálra, hogy kinyújtották 30 
nappal ezt a pályázati lehetőséget. Ezért nyílt meg ez a lehetőség, hogy az épületre rálehessen 
némi aprópénzt költeni. Be van határolva, hogy a pályázaton belül hány %-ok ezek. Én úgy 
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gondolom, ha az a külső-belső felújítás megtörténhet- akkor az egy nagyon komoly történet 
lehet. A másikról majd a plusz napirend keretében beszélek, hogy az jelenpillanatban hogyan 
áll. Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a rendelet módosítást 
elfogadja?  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül,  1 tartózkodással elfogadta és 
az alábbi rendeletet alkotta meg:  
 

ÚFFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

23/2012. (IX. 26.) 
 

Önkormányzati rendelete 
 

 
az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról szóló 6/2008. (I. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997 év LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Hatályát veszti az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról szóló 6/2008. (I. 29.) 
önkormányzati rendelet mellékletének 5. pontja. 
 
 

2. §. 
 

A rendelet a kihirdetését követő napon  lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
Újfehértó, 2012. szeptember 25. 
 
 
Nagy Sándor        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyző 
 
5. napirendi pont megtárgyalása 
5./Előterjesztés közoktatási intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon  
    működésével kapcsolatos előzetes szándéknyilatkozatról 
    Száma: 4-188/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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Nagy Sándor 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága az  „A” alternatívát 3 ellenszavazattal nem támogatja, a 
„B” alternatívát 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. 
Az Ügyrendi Bizottság az  „A” alternatívát 3 ellenszavazattal nem támogatja, a „B” 
alternatívát 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
részére. A Pénzügyi Bizottság az  „A” alternatívát 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással nem 
támogatja, a „B” alternatívát 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület részére.  
 
A bizottsági üléseken- mivel minden bizottsági ülés tárgyalta, nem tennék részletekbe menő 
kiegészítést. A 2012-évre vonatkozóan – figyelembe véve még a hátralévő időszakot és az 
intézménycsökkenést is, készítettünk egy kalkulációt és ez arról szól, hogy az önkormányzat 
2012 évben 34 jogcímen kap az oktatáshoz kapcsolódó valamilyen normatívát. Ezzel 
együttesen az önkormányzatnak az oktatáshoz- itt levettük a Zajtit a kimutatásból- az 
alapfokú oktatáshoz kapcsolódóan a rendszeres-nem rendszeres személyi juttatás a 
hozzákapcsolódó járulékfizetési kötelezettséggel megközelíti a 310 milliót. Itt a táblázatban 
ez 307 millió forintos nagyságrendet jelent. A harmincnégy jogcímen kapott normatíva 
összességében 255 millió forintot jelent. Ez azt jelenti, hogy a rendszeres-nem rendszeres 
juttatás esetében 52 millió forintot kell várhatóan hozzátenni az önkormányzatnak ebben az 
évben kiegészítésként. Ezen felül vannak a dologi kiadások, amely itt összességében 213 
millió forintot jelent. Ha azt mondom, hogy az 52 millió forint bérfinanszírozás átkerül az 
államhoz, az nem fog megjelenni kiadásként, azt levesszük ebből a 212 millióból, akkor is 
egy 170-200 millió forint közötti összeg az a nagyságrend, amelyet várhatóan 2013-ban 
biztosítani kellene az intézmény működtetéséhez és jelen pillanatban úgy, hogy a Parlament 
előtt szereplő 2013. év költségvetési tervezetben azzal kalkulálnak, hogy a gépjárműadó 60 
%-át, az oktatás változás miatt elvonja- ez 60 millió forintot jelent nagyságrendileg a mi 
esetünkben. A személyi jövedelemadó kiegészítés címszó alatt kapott 62 millió forintot 
szintén elvonja. Ez összességében 122 millió forintos csökkenést jelent az ez évihez képest 
úgy, hogy várhatóan valamennyit csökkent még egyébként abból a közel 600 millió forintból, 
amit személyi jövedelemadó helyben maradó részként cimkézve kapja az önkormányzat. 
Azért tettünk javaslatot arra – és még a tegnapi napon is megbeszélés tárgya volt közöttünk, 
hogy mikor teszünk jobbat az önkormányzatnak, az intézménynek és az ott dolgozóknak, a 
gyerekeknek- hogyha most azt mondjuk, hogy vállaljuk, de egyébként az anyagi lehetőséget, 
miután nem tudjuk, hogy milyen összeget fogunk kapni ennek a feladatnak az ellátására, vagy 
pedig azt mondjuk, hogy most nem tudjuk vállalni és még két döntési lehetősége lesz az 
önkormányzatnak a későbbiek során, hogy október 30-ig korrigálja ezt a döntését, 
amennyiben nyilvánosságra kerülnek a számok, amelyek a működtetéshez kapcsolódóan 
pályázhat az önkormányzat. Mert nem automatikusan lesz,  ugyanúgy, mint az „önhikire” 
pályázatot kell majd benyújtani és ott különböző mutatószámok alapján fogják figyelembe 
venni, hogy mennyi az az összeg, amit kapunk. Ez azt jelenti, hogy kb. 100 millió forint  
iparűzési adót, tehát 10 milliót ebből erre kell fordítani, elvárt bevételként fogják kezelni. A 
két új- csökkentett adótétellel- durván 80 millió forintnak van realitása, hogy befolyik, ennek 
az 50 %-a 40 millió forint, tehát ez a két összeg 50 millió forint. Ezzel úgy kell kalkulálni, 
hogy oda kell tenni az adókból elvárt szinten. A kérdés az, hogy ezen kívül kapunk-e 150 
milliót, vagy csak 50-et. Ezért az a javaslat részünkről, hogy jelen pillanatban úgy döntsön a 
testület, hogy nem tudja vállalni a működtetését és ha ezek a számok azt fogják mutatni, hogy 
ezzel a durván 50 millióval – ha annyival kell kiegészíteni az állam által biztosított összeget, 
akkor bekorrigáljuk és azt mondjuk, hogy igen, fontos lenne, hogy működtessük. Valamilyen 
döntést kell hozni 30.-áig. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, 
vélemény?  
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Szilágyi Péter 
Kíváncsi lennék, mit mondott az intézményvezető, hogy mit akarnak a pedagógusok? 
 
Nagy Sándor 
Az intézményvezető Asszony azt mondta a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésén, hogy 
természetesen a gyerekek és a dolgozók számára is az a fontos, hogy olyan döntés szülessen, 
hogy biztosan megkaphassák azt a pénzt, amiből nagy biztonsággal működtethető az 
intézmény és nem kerülnek hátrányos helyzetbe amiatt, hogy az önkormányzat 
mindenféleképpen erején felül is ragaszkodik az intézmény működtetéséhez. És esetleg 
kevesebb forrást tud biztosítani. Ha valaki megnézi a végrehajtási kormányrendeletet, ami a 
köznevelési törvényhez kapcsolódik, abban benne van az is, hogy az utolsó szakmai beszerzés 
is a működtető feladata. A pótlás, javítás és minden egyéb. Az állam, mint fenntartó csak 
kimondottan a személyi jellegű kiadások és a  hozzákapcsolódó járulékok finanszírozását 
vállalja magára.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A bizottsági ülésen részletesen beszélgettünk. Intézményvezető Asszony is elmondta, hogy 
azt szeretnék, hogy minél jobb helyzetbe kerüljön az iskola. Mi is azt szertnénk, hogy a 
gyerekek és ott dolgozóknak és magának az intézménynek a lehető legjobbat tudjuk nyújtani 
ezért is a „B” alternatívát fogadtuk el.  
 
Szilágyi Péter 
Sajnálattal veszem tudomásul, hogy a pedagógusoknak e tárgykörben nincs egy határozott 
véleményük, bár meg is értem, mert nem is lehet, hiszen annyira kilátástalan az egész 
intézkedés, illetve annyira sötétben kell tapogatózni. És itt van a nehézsége, hogy a képviselő-
testületnek döntenie kell. Bár értem, hogy van néhány hónap kis lehetőség, hogy lehet valamit 
finomítani, de megint egy nagyon rossz helyzetbe kerül a testület- én úgy látom. És ez megint 
csak Kormányzati intézkedéseknek köszönhető a meglátásom szerint. De azért örültem volna, 
ha az intézményvezető részéről elhangzott volna néhány konkrétum, hogy mégis melyiket 
tartanák jobbnak. Biztos van véleményük, csak talán nem merik elmondani.  
 
Béres Józsefné 
Az, hogy nem kívántam most még egyszer elmondani, amit bizottsági ülésen elmondtam, az 
nem azt jelenti, hogy nincs véleményünk. Igazából a pedagógusok véleményére nem is igazán 
kíváncsi a társadalom, mert hogy itt most a finanszírozásról van szó. A pedagógusoknak az a 
munkája, hogy a szakmai munkájukat elvégezzék. A finanszírozásról pedig a fenntartónak 
kell gondoskodni. És hogy ez a fenntartó januártól az állam lesz,- ez már biztos, eldöntött. Az, 
hogy a működtető ki lesz, az a kérdés. A köznevelési törtvény eredeti változatában a 
működtetés csak az épület fenntartást, világítást, fűtést, karbantartást jelentett. A törvény- 
nyári módosításakor került bele az, hogy mindenféle kiadás is a működtetőt terheli. 
Tulajdonképpen nem tudok igazából jó döntést javasolni az önkormányzatnak, tehát nem 
tudom azt mondani, hogy egyik, vagy másik döntés lesz a jó. Azért mert nem látjuk azokat a 
pénzügyi feltételeket, amelyekkel az önkormányzat vállalhatja, -tehát nem tudjuk, hogy 
milyen pénzeszközöket kap erre az önkormányzat. Az a véleményem, hogy a távoli 
irányításban nem hiszek, tehát abból, hogy egy távoli intézményfenntartó központból fognak 
egy intézményt- egy kis, vagy akár egy Újfehértó városában irányítani- abban nem nagyon 
hiszek, bár legyen úgy, hogy jól működik. Viszont azt sem tudom mondani, hogy az a jó hogy 
az önkormányzat kezében maradjon az intézményfenntartás, ugyanis ha az önkormányzat 
vállalja az intézmény működtetését, de nem tudja azt az anyagi feltételt biztosítani, amit egy 
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állami intézményfenntartás esetében egy másik település- vagy másik intézmény megkap, 
akkor az sem lehet jó. Én azt mondtam, hogy az intézmény érdekét kell szem előtt tartani, az 
lehet az önkormányzatnak, a képviselő-testületnek a célja, hogy a két lehetőség közül a jobbat 
válassza. Mivel van egy 8 napos határidő a köznevelési törvény végrehajtási rendeletében, 
van egy olyan kitétel, hogyha  az önkormányzat most úgy dönt, hogy nem vállalja, akkor 
nagyon pontos számításokkal alá kell támasztani azt, hogy nem tudja a megfelelő 
finanszírozási szintet biztosítani. Ha ezt a Minisztérium elfogadja, akkor még mindig van egy 
8 napos határidő, amikor az önkormányzat úgy dönthet- már esetleg pontosabb számok 
ismeretében, hogy vállalja. Én azt mondtam, hogy ezt tartom a felelősségteljesebb döntésnek.  
 
Nagy Sándor 
Ha egyéb nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki az „A” alternatívát elfogadja?  
 
A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal, 1 tartózkodással nem fogadta el.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki az „B” alternatívát elfogadja?  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 

 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

149/2012. (IX. 25.) számú 
  

határozata 
 

Közoktatási intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
működtetésével kapcsolatos előzetes szándéknyilatkozatról 

 
 
A KÉPVISEL Ő TESTÜLET 

 
1./ a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97.§ (24) bekezdés b) pontja 
alapján nyilatkozza, hogy az önkormányzat  rendelkezésére álló saját és átengedett 
bevételek terhére a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által 
2013. január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmény (Újfehértói Általános, Művészeti 
Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola, 4244 Újfehértó, Debreceni u. 10. OM 
azonosító:200401), feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését 
nem képes vállalni. 
 
2./ felhatalmazza a Polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására és megküldésére az 
állami intézményfenntartó központ részére. 

 
 
Határid ő: azonnal 

        Felelős: polgármester 
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6. napirendi pont megtárgyalása 
6./Előterjesztés az Újfehértour Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződésről  
    Száma: 4-191/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
részére. A Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület részére. Szóbeli kiegészítésem nincs. A napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. 
Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
150/2012. (IX. 25.) számú 

  
határozata 

 
Az Újfehértour Kft-vel kötend ő közszolgáltatási szerződésről 

 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ az Újfehértour KFT-vel (székhely: 4244 Újfehértó, Debreceni u. 8, Cégjegyzékszám: 15-09-
061564, Adószám: 10750232-2-15, képviseli: Pásztor Ferencné ügyvezető) helyi menetrend szerinti 
autóbuszos személyszállítási tevékenység ellátására 2013. január 1-től 2022. december 31-ig terjedő 
időtartamra az 1. melléklet szerint megállapodást köt. 
 
2./ felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási megállapodás aláírására. 
 

                     Határidő: 2012. december 31. 
        Felelős: polgármester 

  
 

1. számú melléklet a 150/2012.( IX. 25.) számú határozathoz 
 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről a 
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Újfehértó Város Önkormányzata, mint   a   helyi   autóbuszos   személyszállítási   
közszolgáltatás   ellátásáért felelős önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat),  

székhely: 4244 Újfehértó Szent István út 10 
adószám: 15732475-2-15 
statisztikai számjel: 15732475-8411-321-15 
képviseli: Nagy Sándor polgármester másrészről a 

 
Újfehértour KFT, mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) 

székhely: 4244 Újfehértó, Debreceni u. 8  

Cégjegyzékszám: 15-09-061564,  

Adószám: 10750232-2-15 
képviseli: Pásztor Ferencné ügyvezető(együttes említésük esetén: Felek) között, az 
alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: 

 

1. BEVEZETÉS 
 
Jelen közszolgáltatási szerződés személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi 
XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv) rendelkezései, valamint az 1370/2007/EK rendelet 
(a továbbiakban: EKr) alapján került megkötésre, különös tekintettel az Sztv 24. § (6) 
bekezdésében foglalt előírásokra (közvetlen odaítélés). 

Újfehértó Város közigazgatási határain belül az Önkormányzat feladata a helyi 
közforgalmú közlekedés részeként a lehető legmagasabb színvonalú menetrend szerinti 
autóbusz-közlekedés biztosítása az utazási igények és a rendelkezésre álló pénzügyi 
lehetőségek figyelembevételével. 

Az Önkormányzat közigazgatási területén – 1992 július 1.-től kezdődően folyamatosan - 
a helyi menetrend-szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenységet a Szolgáltató látja 
el. A Szolgáltató mint önálló jogi személy, gazdasági társaság, az autóbuszos 
személyszállítási tevékenység végzéséhez szükséges minden jogszabályban előírt 
feltétellel rendelkezik, jogosult és kötelezett a jelen közszolgáltatási szerződés aláírására 
és a szerződés feltételeinek teljesítésére. 
 

2. A SZERZŐDÉS CÉLJA 
 
Jelen közszolgáltatási szerződés célja, hogy: 

 
a lakosság életminőségét javítsa, a közforgalmú személyszállítás részarányának 
növelésén, a javuló minőségű közlekedési szolgáltatások nyújtásán, az utas 
tájékoztatási és kiszolgálási rendszerek korszerűsítésén, a közlekedés biztonságának 
emelésén és a környezetvédelmi intézkedések még inkább előtérbe helyezésén 
keresztül, oly módon, hogy az autóbuszos személyszállítási szolgáltatás a korlátozott 
mobilitású utasok számára is hozzáférhetővé váljon; - biztosítsa a Szolgáltató 
pénzügyi egyensúlyának, versenyképességének megteremtését a magyar és európai 
uniós jogi előírásokkal összhangban; az alább részletezésre kerülő közszolgáltatási 
feladat kizárólagos joggal történő ellátásának biztosítása érdekében rögzítse az 
Önkormányzat és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit, ezen szerződésben rögzített 
feltételek és a hatályos jogszabályi előírások szerint. 

A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
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3.1. Az Önkormányzat megbízza a Szolgáltatót a közigazgatási területén helyi 
menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenység kizárólagos joggal történő 
végzésével, valamint a személyszállítási tevékenységgel összefüggő előkészítési, 
irányítási, ellenőrzési és közlekedésmenedzsment feladatok végrehajtásával.  
 
3.2. A Szolgáltató a megbízást vállalja, egyben kijelenti, hogy rendelkezik a jelen 
szerződés tárgyát képező tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel, személyi, 
tárgyi feltételekkel. 
 

4. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
 
Jelen közszolgáltatási szerződés 2013. január 1. napján lép hatályba, miután a 2004. 
december 31. napján kelt, 2005. január 1. napján hatályba lépett közszolgáltatási 
szerződés 2012. december 31. napján megszűnik. 
Felek a közszolgáltatási szerződést határozott időtartamra, 2013. január 1-től 2022. 
december 31-ig terjedő időtartamra, 10 azaz tíz évre kötik. 

5. KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK 
 

5.1 Szolgáltató feladata Újfehértó Város közigazgatási területén a helyi menetrend szerinti 
autóbusszal végzett személyszállítás kizárólagos joggal történő biztosítása, az utas biztonság 
figyelembevételével, és az ezzel összefüggő egyéb tevékenységek elvégzése, 
(menetrendkészítés, utas tájékoztatás, jegy- és bérletértékesítés, stb.) 
Újfehértó Város közigazgatási területén a menetrend szerinti személyszállítás nem 
szüneteltethető közszolgáltatás, amelynek folyamatosságát a Szolgáltatónak - a vis maior 
esetek kivételével - mindenkor fenn kell tartania.  
 

5.2. Kiegészítő és egyéb tevékenységek 
 Más irányú tevékenységet a Szolgáltató abban az esetben folytathat, ha az, illetve 

annak eredményessége nem veszélyezteti a Szerződésben foglalt közszolgáltatási 
feladatok ellátását. 
A szolgáltató- az üzleti titokra vonatkozó előírások betartásával – tájékoztatja az 
Önkormányzatot ha más közszolgáltatási szerződés alapján is végez közszolgáltatást 
vagy más nemzetközi, külön célú menetrendszerinti , különjárati –személyszállítási 
közszolgáltatást is ellát 

 

6. A SZOLGÁLTATÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATAI, 
KÖTELEZETTSÉGEI 
 
6.1. Személyszállítási kötelezettségek 

 
6.1.1. A Szolgáltató köteles a szerződés 8. sz. Mellékletét képező Közszolgáltatási 
Követelményekben megfogalmazott közforgalmú személyszállítási szolgáltatás ellátási 
paramétereket alapul véve, a közlekedési hálózaton meghatározott éves férőhely-kilométer 
teljesítmény felhasználásával, közforgalmú személyszállítási szolgáltatást nyújtani. 
Szolgáltató a megbízást a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályok, hatósági és egyéb 
előírások, etikai normák betartásával köteles végezni.  

A vis maior események kivételével a szolgáltatást úgy kell biztosítania, hogy az Utazási 
Feltételekben (7. sz. Melléklet) foglaltaknak eleget tevő utasok számára az elérhető legyen. 
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6.1.2. A Szolgáltató a járatokat a közlekedési hálózaton meghatározott hatályos menetrend 
alapján köteles üzemeltetni. A szerződés hatálybalépésétől kezdődően az Önkormányzat 
legkésőbb a tárgyévet megelőző év szeptember 15-ig dönthet a tárgyévben nyújtandó 
szolgáltatás mértékéről, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a tárgyévet megelőző év 
teljesítményét alapul véve a tárgyévi szolgáltatás biztosítására. 

6.1.3. A nyújtandó teljesítmény a szerződés első évére a 6. és 8. számú mellékletben kerül 
meghatározásra. 

6.1.4. A Szolgáltató vállalja az időszakosan jelentkező rendkívüli utazási igényekhez való 
alkalmazkodást (ünnepnapok körüli munkarendváltozás), azzal a kikötéssel, hogy az ebből 
adódó - a jelen szerződésben foglaltakhoz képest keletkező - kapacitás- vagy teljesítmény-
eltérés, illetve a közlekedési rend megváltoztatása nem minősül a szerződésben foglaltak 
megszegésének. 

6.1.5. Szolgáltató a mozgásukban korlátozott személyek közösségi közlekedésben való 
részvételét elősegíti, figyelemmel az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény előírásaira. 

6.1.6.  Szolgáltató vállalja az együttműködést a helyközi menetrendszerinti autóbuszos 
személyszállítási és a vasúti személyszállítási menetrendek összehangolása és az utas 
tájékoztatás érdekében. 
 
6.2. Kereskedelmi, ellenőrzési, utas tájékoztatási és marketingfeladatok 

 

6.2.1.  A Szolgáltató köteles folyamatosan ellenőrizni a járatok igénybevételét és a közlekedés 
körülményeit. 

E tevékenysége keretében adatokat gyűjt a járatok kihasználtságáról, az utasok minőségi 
elvárásairól, ezáltal segítve a közforgalmú közlekedés részarányának növelésére, megtartására 
irányuló törekvéseket. A fenti mérések eredménye alapján javaslatot tehet egyes járatok 
paramétereinek (üzemidő, járműtípus, követési idő, útvonal) módosítására, járatok 
megszüntetésére, és új járatok indítására. 

6.2.2.  A bevételek tervszerűsége érdekében a Szolgáltató köteles a menetdíjak 
megfizetésének ellenőrzésére és a pótdíjazási folyamat elvégzésére. 

6.2.3. A Szolgáltató saját pénztára, útján a menetjegyek és bérletek értékesítését köteles 
biztosítani. A járműveken menetjegy, bérletjegy értékesítést biztosít. A díjak, pótdíjak 
beszedéséből befolyt bevétel a Szolgáltató illeti. 

6.2.4.  A Szolgáltató a járatok menetrendjét elhelyezi a megállóhelyeken. 

6.2.5.  A Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy az utazóközönség értesüljön a 
menetrendekről, az útvonal és menetrendi változásokról, a viteldíjak változásáról, forgalmi 
zavarok esetén pedig az alternatív eljutási lehetőségekről. A Szolgáltató a jogszabályban 
előírtaknak megfelelően elkészített üzletszabályzatát az utazóközönség számára közzéteszi. 
A Szolgáltató évente az Önkormányzat által jóváhagyott menetrendi tájékoztatót adhat ki, 
melyben az utasok számára minden fontos információt feltüntet, vonalhálózati térképet 
készíthet. 

6.2.6.  A Szolgáltató az utasokat tájékoztatja az utazási feltételekről, a menetdíjakról, a jegy- 
és bérletváltási lehetőségekről. A járműveken vizuális és/vagy akusztikus tájékoztatást 
biztosíthat. A járműveken elhelyezi az érvényes utazási feltételeket és díjszabások kivonatos 
tájékoztatóját. 
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6.2.7.  A Szolgáltató tevékenységének változásait az írott és elektronikus sajtó eszközeinek 
felhasználásával ismerteti a szolgáltatást igénybevevőivel. 
6.2.8. Valamennyi fenti szolgáltatás költsége része a közszolgáltatási tevékenység elismert 
költségének. 

6.3. Közlekedésmenedzsment jellegű kötelezettségek 
 

6.3.1.  A Szolgáltató  

a) köteles a megrendelő által meghatározottan a személyszállítási kínálat és a menetrendek 
tervezése során javaslatokat kidolgozni, átadni az Önkormányzat számára. 

b) a forgalom lebonyolítására vonatkozó hatósági szabályozás előkészítése során 
együttműködik a felügyeleti, a szakmai és társadalmi szervezetekkel. 

c) a közforgalmú közlekedési mód népszerűsítése, valamint a piaci- és a finanszírozási 
pozíciójavítása érdekében érdekérvényesítő tevékenységet folytat az Önkormányzattal együtt. 

d) köteles az Önkormányzattal egyeztetetten a lakossági utazási igények változását 
folyamatosan figyelemmel kísérni és szükség szerint menetrend módosítást kezdeményezni. 
 
6.3.2. Menetrend módosítás 
A menetrend módosítását - ide értve a vonal, vagy járat megszüntetését, új vonal vagy járat 
bevezetését, megállóhely megszüntetését, áthelyezését, kihagyását, új megállóhely létesítését, 
az indulási, illetőleg érkezési időpontok megváltoztatását - bármely szerződő fél 
kezdeményezheti.  A tervezett módosításokra a kezdeményező személyétől függetlenül a 
Szolgáltatónak hatáselemzést kell készítenie, amely bemutatja a módosítás utasforgalmi 
következményeit, csatlakozásokkal, átszállási lehetőségekkel való összefüggéseit, műszaki, 
személyi feltételeit, valamint pénzügyi hatását.  
6.3.2.1. A menetrend fentiekkel összefüggő módosítását kezdeményező fél számára a 
másik fél álláspontját lehetőleg 30 napon belül, de 60 napnál nem hosszabb idő alatt köteles 
írásban közölni. 
6.3.2.2. A Szolgáltató a Szerződés fennállásának időtartama alatt köteles figyelemmel 
kísérni az utasforgalom alakulását és az utazási igények változását, és azok függvényében a 
menetrend módosítását indokoltság esetén kezdeményezni. A menetrend kialakításánál 
biztosítania kell a megfelelő időbeni választékot a hivatásforgalmi célú utazásokhoz, a 
megfelelő átszállási lehetőségeket a csatlakozó közforgalmú közlekedéshez.  
6.3.2.3. Fentiekkel összefüggő menetrend módosítását a Szolgáltató a tervezett 
változtatást legalább 30 nappal megelőzően írásban, az előzőekben írt hatáselemzés 
benyújtásával kezdeményezheti.  
6.3.2.4. Fejlesztési igénnyel, vagy jelentős szervezési intézkedésekkel járó 
szolgáltatásbővítésre a Megbízó legalább 3 hónapos határidő biztosításával kérheti fel a 
Szolgáltatót.  

6.3.3. Szolgáltatási színvonal, minőség 
A Szolgáltatónak folyamatosan kiemelt figyelmet kell fordítania az általa nyújtott 
szolgáltatások minőségére, így különösen:  
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a) menetrendszerűségre, járatok pontosságára, 
b) a járművek tisztaságára,  
c) megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utastájékoztatásra, 
d) utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra, az utaspanaszok kezelésére,  
e) az utasok utazási jogosultságának ellenőrzésére. 
 

6.4. Javítási, karbantartási és pótlási kötelezettségek 

A Szolgáltatót a személyszállítási szolgáltatásnak a szerződés által előírt mennyiségben és 
minőségben történő teljesítése, a menetrend ellátásához szükséges üzemképes autóbuszok 
biztosítása érdekében a felhasznált eszközökkel kapcsolatban üzemeltetési, felügyeleti, 
vizsgálati, környezetvédelmi, ellenőrzési, karbantartási, javítási, vonali hibaelhárítási, 
takarítási, és téli felkészülési feladatok terhelik. A fenti feladatokat a Szolgáltató a 
jogszabályok, szabványok, saját belső utasításai és saját belső szakmai előírások alapján 
köteles végrehajtani, vagy esetleges alvállalkozójával végrehajtatni. 

A Szolgáltató köteles továbbá a járművek felújítási-pótlási munkáit ütemezni, az ehhez 
szükséges pályáztatást lefolytatni, a munkálatokat irányítani, ellenőrizni. 

 

6.5.Forgalomirányítási és zavar-elhárítási kötelezettségek 
 

6.5.1. A Szolgáltató köteles olyan forgalomirányítási és zavar-elhárítási rendszert működtetni, 
amellyel minimálisra tudja csökkenteni a teljesítmény kiesést. 

6.5.2. A Szolgáltató tevékenysége során kapcsolatot tart a városi közúti forgalom felügyeletét 
ellátó partnerekkel és a rendőrséggel. 

6.6. Kötelezettségek a szokásostól eltérő forgalmi körülmények esetén 
 

6.6.1. A Szolgáltató köteles együttműködni az önkormányzattal a szokásostól eltérő - de előre 
tervezett forgalmi körülmények, átmeneti korlátozások idején és az aktuálisan rendelkezésre 
álló útvonalak, közlekedési lehetőségek figyelembe vételével gondoskodni a szolgáltatás 
folyamatosságáról. 

6.6.2. A Szolgáltató a saját tevékenységi körén kívüli ok miatti forgalomkorlátozás, a járati 
útvonal elterelése esetén jogosult az emiatt felmerülő többlettájékoztatási, többletüzemeltetési 
költségeit a forgalomkorlátozás előidézőivel, vagy kezdeményezőivel megtéríttetni. 
Amennyiben ez az eljárás nem jár eredménnyel, a felmerült költségek a Pénzügyi 
Ellentételezés (11.2. pont) részét képezik. 

6.7. Személyszállítási tevékenységgel közvetlenül össze nem függő feladatok 
 

A közforgalmú személyszállítási tevékenységgel közvetlenül össze nem függő feladattal 
kívánja megbízni, a feladat jellegétől és volumenétől függően a felek külön szerződésben, 
vagy megbízásban egyeznek meg a feladat végrehajtásáról és a költségek megtérítéséről. 

6.8. Jelentési kötelezettségek 

6.8.1 Nyilvántartások, tájékoztatási kötelezettségek 
A Szolgáltató szavatolja, hogy a Szerződésben foglalt nyilvántartási kötelezettségeken 
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túl mindenkor gondoskodik az üzemvitelhez általánosan előírt és szokásos, továbbá a 
közszolgáltatási tevékenységre nézve indokolt nyilvántartások naprakész, szabályszerű 
vezetéséről. A Szolgáltató a Szerződésben tételesen megjelölt eseteken túlmenően a 
Szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő összes lényeges 
tényről és változásról - külön felhívás nélkül - megfelelő időben informálja a Megbízót.  

6.8.2. Beszámolás, adatszolgáltatás 
6.8.2.1. A Szolgáltató köteles  

6.8.2.1.1. évente legalább egy hétköznapra kiterjedően a Szerződés tárgyát képező 
valamennyi helyi autóbuszjáraton a megállóhelyeken le- és felszálló utasok 
számának megállapítására irányuló teljes körű keresztmetszeti utasszámlálást 
végezni,  

6.8.2.1.2.kétévente legalább egy munkaszüneti napon valamennyi helyi 
autóbuszjáraton a megállóhelyeken le- és fel-szálló utasok számának 
megállapítására irányuló teljes körű keresztmetszeti utasszámlálást végezni,   

6.8.2.1.3.a járatok kihasználását, esetleges zsúfoltságát és az utaslemaradást a 
gépkocsivezetők és a forgalmi irányító személyzet jelentései, valamint 
rendszeres vezetői ellenőrzés révén, járatonként folyamatosan figyelemmel 
kísérni, nyilvántartani, és rendszeresen kiértékelni, 

6.8.2.1.4.figyelemmel kísérni a városfejlődés, valamint az utazási igényeket 
befolyásoló egyéb tényezők alakulását, és ezzel kapcsolatban rendszerezett 
formában nyilvántartani az utazóközönségtől, az intézményektől, a gazdálkodó 
és egyéb szervezetektől beérkező, a menetrendre, autóbusz-közlekedésre 
vonatkozó észrevételeket, javaslatokat, módosítási igényeket, 

6.8.2.1.5.legkésőbb minden év november 30.-ig a tárgyév utasszámlálásainak adatairól, 
a szolgáltatás minőségének és gazdaságosságának jellemzőiről, az autóbusz-
közlekedéssel kapcsolatban év közben összegyűlt fejlesztési és módosítási 
igényekről, a gazdálkodás várható  alakulásáról beszámolót benyújtani a 
Megbízónak, ami alkalmas az adott évi közszolgáltatási tevékenységének 
mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékelésére.  

6.8.2.2. A 6.8. 2.1.5. pontban jelzett beszámolónak a Szerződésben foglaltak teljesítésével 
összefüggő minden lényeges tény és körülmény ismertetése mellett tartalmaznia kell 
vonalanként a  6.8.2.1.1.,6.8. 2.1.2. pontjaiban írtakra alapozva:  
a) az indított járatok számát,  

b) hasznos és összes kilométer-teljesítményt, 

c) a férőhely-kilométer teljesítményt, 

d) utasszámot, utaskilométer-teljesítményt, 

e) bevételekről készített kimutatást jegyfajtánként, 

f) üzemeltett autóbuszok számát életkor és kilométer-telítettség megosztásban, 

g) foglalkoztatottak számát,  

h) késett, kimaradt járatok számát azok okának megjelölésével,  

i) utaspanaszokról készített tájékoztatót. 

6.8.2.3. A beszámolónak tartalmaznia kell továbbá a következő évre vonatkozó 
menetrend- és a díj megállapítás alapját képező  javaslatokat, számításokat, szem előtt tartva, 
hogy egy városrész se maradjon közforgalmú közlekedési kapcsolat nélkül, vagyis a 
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szolgáltatási követelményeken belül egy alapfokú ellátást, mint eljutási lehetőséget minden 
lakott területen biztosítani szükséges.  

6.8.2.4. A Szolgáltató köteles az általa végzett szolgáltatások teljesítéséről, valamint a 
Pénzügyi Ellentételezés elszámolásáról az éves beszámoló keretében jelentést adni legkésőbb 
a tárgyévet követő év május 3 l-ig az Önkormányzat részére. 

6.9. Számviteli és költséggazdálkodási kötelezettségek 
 

A Szolgáltató köteles elkülönítetten kezelni a szerződés tárgyát képező tevékenységekből 
származó bevételeit és ráfordításait, a harmadik fél részére nyújtott szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó bevételeitől és ráfordításaitól az átcsoportosítási lehetőséget kizáró elszámolási 
rendnek megfelelően. A bevételek és költségek elkülönítését a Szolgáltató a számviteli 
politikájában, számlakeretében és önköltség számítási szabályzatában rögzíti. 
Az ellentételezéssel járó közszolgáltatási szerződés vagy meghatározott közszolgáltatási 
kötelezettség esetén a szolgáltató köteles belső számvitelében elkülönített nyilvántartást 
vezetni az adott közszolgáltatási szerződéshez, és közszolgáltatási kötelezettséghez 
kapcsolódó  eszközökről és forrásokról, bevételekről és ráfordításokról a számvitelről szóló 
törvény,  alapján meghatározott számviteli politikában rögzített, az átcsoportosítás lehetőségét 
kizáró elszámolási rendnek megfelelően. A nyilvántartást legalább vonali szinten és úgy kell 
vezetni, hogy az egyes tételek érintett tevékenységhez való hozzárendelésének módszere 
egyértelmű legyen. A szolgáltatónak az elkülönített elszámolást a közszolgáltatási szerződés 
lejártát követően az adózás rendjére vonatkozó jogszabályokban előírt határidőig meg kell 
őriznie.  

 
7. A    KÖZSZOLGÁLTATÁSI    FELADATOK    ELLÁTÁSÁT BIZ TOSÍTÓ 

SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 
 

7.1. A Közszolgáltatási feladatok folyamatos ellátását garantáló feltételek közül a 
működéshez rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek felsorolását a 9. számú melléklet 
tartalmazza. 

7.2. A Felek megállapítják, hogy a Szolgáltató rendelkezik a tevékenység végzéséhez 
szükséges engedéllyel, mely a szerződés 10. számú mellékletét képezi. 

7.3. A Szolgáltató az engedély kiállításának alapját képező jogszabályi előírásoknak 
maradéktalanul eleget tesz, mert: 

 
a) az ügyvezetést és szakmai irányítást ellátó személyek mind erkölcsi, mind szakmai 

szempontból megfelelőek (jó hírnév), 
b) a szakmai irányítást ellátó személyek rendelkeznek a vállalkozás viteléhez szükséges, 

jogszabályban meghatározott átfogó ismeretekkel (szakmai alkalmasság), 
c) a tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges pénzeszközök bizonyítottan a 

vállalkozás rendelkezésére állnak (megfelelő pénzügyi helyzet), a társaság tulajdonosa 
a közforgalmú menetrend szerinti autóbuszos személyszállításra alkalmas 
járműveknek. 

 
7.4. A Szolgáltató a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI törvény 12§ (12) bekezdés e 
pontjának megfelel.  
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7.5. A Szolgáltató a szerződésszerű teljesítéshez az alábbi pénzügyi biztosítékot nyújtja: 
valamennyi bankszámlájára azonnali beszedési megbízási jogot engedélyez az Önkormányzat 
részére a jogos kötbér (11.6. pont) érvényesítésére. 

 
7.6. Biztosítás 
A közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő kockázatokat a Szolgáltató viseli. E 
kockázatok ellen köteles ésszerű módon, a lehető legteljesebb mértékben biztosítási 
fedezettséget létrehozni valamely fizetőképes biztosítótársaságnál, s ilyen biztosítást a 
szolgáltatási időszak alatt folyamatosan fenntartani. 

8. ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE 
 

A Szolgáltató jogosult az Önkormányzat hozzájárulása esetén a szolgáltatása nyújtásához 
legfeljebb 49%-ban alvállalkozókat igénybe venni a helyi közlekedéshez kapcsolódó 
működési költségek csökkentése, kapacitásának kiegészítése, illetve a hatékonyság növelése 
céljából. Alvállalkozóként kizárólag csak a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti átlátható 
szervezetnek minősülő közlekedési szolgáltató vonható be. Az   ezzel   kapcsolatos   eljárás   
lebonyolítása   a   Szolgáltató   feladata,   így az alvállalkozókkal kapcsolatban a teljes 
felelősség a Szolgáltatót terheli. 
A Szolgáltató szavatolja, hogy alvállalkozók alkalmazása nem eredményez minőségi szint 
csökkenést, és nem jár az Önkormányzatot terhelő Pénzügyi Ellentételezés növekedésével. 
 

9.    A  VAGYONI  ESZKÖZÖK  TULAJDONVISZONYAI,   HA SZNÁLATA ÉS 
KARBANTARTÁSA 

 
9.1. Tárgyi eszközök használata 

 

A Szolgáltató tulajdonában álló vagy bérleti jogviszony alapján használatában lévő és egyéb 
általa használt eszközök felsorolását a szerződés 9. számú melléklete tartalmazza. Szolgáltató 
ezen eszközök vonatkozásában jelen szerződés módosítása nélkül, a hatályos jogszabályi és 
szerződéses rendelkezések figyelembevételével jogosult a változtatni. A változások a 
személyszállítási szolgáltatások színvonalát nem csökkenthetik. 
 
9.2. Ingatlanok használata 

 

9.2.1. Szolgáltató a saját, a bérelt és a rendelkezésére bocsátott ingatlanok használata során 
köteles a jó gazda gondosságával eljárni, azokat karbantartani, az erre a célra rendelkezésére 
álló anyagi feltételek alapján. 

9.2.2. Felek az autóbusz-útvonalakon elvégzésre kerülő munkálatok (útépítés, útlezárás, 
felújítás) bejelentése, engedélyezése során az alábbiakban állapodnak meg: 

a) Az Önkormányzat a forgalom átszervezéséhez szükséges időn belül, de legalább a 
munkálatok megkezdése előtt 5 munkanappal a tudomására jutott munkálatok 
elvégzéséről előre köteles tájékoztatni a Szolgáltatót. 

b) A Szolgáltató előre köteles jelezni, ha az adott intézkedés a személyszállítási 
körülményeket hátrányosan befolyásolja, és az a Pénzügyi Ellentételezés változását 
vonhatja maga után. Feleknek a Pénzügyi Ellentételezés módosítását illetően 
megegyezésre kell jutniuk. 
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10. TARIFA MEGÁLLAPÍTÁSA 
 
10.1. A mindenkori tarifa megállapítása a Felek joga és kötelessége. Jelen szerződés 
hatályba lépésekor érvényes tarifát a 11. számú melléklet tartalmazza. A tárgyévre irányadó 
tarifát a felek legkésőbb november 30-ig fogadják el, a 11. számú melléklet megfelelő 
módosításával. 
10.2. A Szolgáltató a tarifa emelésére vonatkozó kezdeményezését három tényezőt 
figyelembe véve terjeszti elő az Önkormányzat felé: 

a) szükséges és indokolt költségek várható változása, 
b) következő év tervezett inflációs mértéke, 
c) a forgalmi adatok prognosztizált változása. 
 
10.3. A tarifaemelés mértékére vonatkozó szolgáltatói javaslat tartalmazza a tarifaemelés 
mértékéhez kapcsolódó önkormányzati Pénzügyi Ellentételezés összegét. A javaslat leadása 
minden év november 10-ig történik. 
10.4. Az elfogadott tarifa, a teljesítménymutatók, valamint a tervezett teljesítmény -
kibocsátáshoz kapcsolódó költségek, ráfordítások és eredmény figyelembe vételével kerül 
meghatározásra a tervezett Pénzügyi Ellentételezés összege, melyet az Önkormányzat az éves 
költségvetésébe beépít. A mérték meghatározásánál az Sztv. 30. § (5) bekezdésében 
foglaltakat is figyelembe kell venni, így csatolni kell az azonos jellegű és színvonalú 
közszolgáltatási feladatokat ellátó, 3-4 hatékonyan működő szolgáltató költségeit tartalmazó 
kimutatást. A Pénzügyi Ellentételezés számítási módjának részleteit a 12. számú melléklet 
tartalmazza. A díjak módosítására évente egy alkalommal van lehetőség, kivéve azt az esetet, 
ha gazdasági környezetben olyan mértékű változás következik be, ami ármódosítást igényel. 
10.5. A Felek a Szolgáltató javaslata alapján, valamint az Önkormányzat pénzügyi terheinek 
csökkentése miatt (a Pénzügyi Ellentételezés összegének csökkentése érdekében) évközi 
tarifaemelésben is megállapodhatnak. 
10.6. Az áralkalmazási feltételeket a 11. számú melléklet tartalmazza. 
 

11.    AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI 
11.1. Állami normatív finanszírozási források 

 
Felek megállapodnak abban, hogy az állami normatív támogatás felhasználása a mindenkor 
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően történik. A normatív finanszírozási források a 
Pénzügyi Ellentételezés részét képezik. Az Önkormányzat köteles a központi költségvetésből 
kiutalt normatív támogatást a vonatkozó jogszabályban megfogalmazott határidőben átutalni a 
Szolgáltató bankszámlájára. 

 
11.2. Pénzügyi Ellentételezés 

 
11.2.1. Az Önkormányzat az előírt Közszolgáltatási Kötelezettségek teljesítéséhez Pénzügyi 
Ellentételezést nyújt a Szolgáltató számára. 
A Szolgáltatással kapcsolatban keletkező bevételek és a Pénzügyi Ellentételezés együttesen 
biztosítanak fedezetet a működés költségeire, valamint a felújítások és pótló beruházások 
ráfordításaira, továbbá az ésszerű mértékű nyereség elérésére. Évközben a gazdálkodással 
összefüggő változások (törvényi feltétel változása, évközi tarifaemelés, értékesítési 
volumenváltozás, költségek és ráfordítások változásai) növelő és a csökkentő tényezők 
módosíthatják a Pénzügyi Ellentételezés nagyságát. A Pénzügyi Ellentételezés tervezett 
mértékét a tarifa megállapítással egyidőben kell meghatározni, az  állami  szerepvállalás,  
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továbbá  az  Önkormányzat pénzügyi lehetőségének figyelembevételével. A tervezett 
Pénzügyi Ellentételezés nagyságát legalább évente kell meghatározni és elfogadni, ha nincs 
tarifajavaslat. Ha a kalkulált költségek az év során jelentős mértékben eltérnek a tényleges 
költségektől, a Szolgáltató kérésére az Önkormányzat új tarifát állapíthat meg, vagy a 
Pénzügyi Ellentételezést változtathatja, változás lehet pozitív és negatív irányú is. 
A tervezett Pénzügyi Ellentételezés mértékét a tényadatok (éves beszámoló) alapján 
módosítani, véglegesíteni kell. A tervezett és tényleges Pénzügyi Ellentételezés számítását, 
illetve az ellentételezés során figyelembe vett tételeket a 12. sz. melléklet tartalmazza. 

 
11.2.2. A Szolgáltató minden tárgyévet követő január 31-ig a tényszámokon alapuló előzetes 
adatai alapján a Pénzügyi Ellentételezés elszámolását kezdeményezheti. Az elszámolás alapját 
a jelen szerződés szerint évente előre rögzített teljesítményelvárások, a tervezett Pénzügyi 
Ellentételezésre vonatkozó megállapodás és a ténylegesen megvalósult értékek közötti 
eltérések képezik. Felek az üzleti terv jóváhagyásával egyidejűleg évente felülvizsgálják a 
helyi közforgalmú közlekedés fejlesztési igényeit és ennek pénzügyi kihatásait. A 
fejlesztésekhez történő önkormányzati hozzájárulás módját külön megállapodás keretében 
rendezik, az összeg nagysága a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra. 

 
11.2.3. Az Önkormányzat kiköti, hogy az ilyen módon nyújtott támogatás kizárólag akkor 
kerülhet átutalásra, amikor a fejlesztéssel kapcsolatos tényleges kifizetés megtörténik. 
 
11.3. Új feladatok ellátása 

 
Az Önkormányzat a megváltozó vagy újként jelentkező helyi közösségi közlekedés 
ellátásával kizárólagos joggal a Szolgáltatót bízza meg, jelen Szerződés hatálya alatt. 
Szolgáltató vállalja az időszakosan jelentkező rendkívüli utazási igényekhez való 
alkalmazkodást (ünnepek körüli munkarend-változás, társadalmi, kulturális, sport 
rendezvények, stb.) azzal a kikötéssel, hogy az ebből adódó - a jelen szerződésben 
foglaltakhoz képest keletkező - kapacitás- vagy teljesítmény-eltérés, illetve a közlekedési rend 
megváltoztatása nem minősül a szerződésben foglaltak megsértésének. A tervezhető ilyen 
esetekre az Önkormányzat és a Szolgáltató jelen szerződés kiegészítéseként írásban 
megállapodik. 

11.4. Közterületek biztosítása 
 

Az Önkormányzat a szolgáltatás nyújtásához szükséges tulajdonában lévő ingatlanokat, 
(végállomásokat, közutakat, autóbusz-megállóhelyeket) térítésmentesen a Szolgáltató 
rendelkezésére bocsátja és azok üzemszerű használatát lehetővé teszi.  
A közút és egyéb közterület átépítésekor, felújításakor az Önkormányzat köteles gondoskodni 
a közforgalmú személyszállítási szolgáltatás feltételeinek biztosításáról. Az autóbusz-
megállóhelyek, járdaszigetek karbantartása, tisztántartása, hó- és síkosság-mentesítése az út 
tulajdonosának illetve kezelőjének a kötelezettsége. 

11.5. A Szolgáltató teljesítésének ellenőrzése, értékelése 
 

11.5.1. Az Önkormányzat jogosult saját maga vagy független megbízott szervezet által a 
Szolgáltató teljesítésével kapcsolatosan ellenőrzéseket végezni, illetve végeztetni. Az 
Önkormányzatnak joga van ellenőrizni a nyújtott teljesítmények és a minőségi követelmények 
betartását. 
11.5.2. Az ellenőrzéssel megbízottak jogosultak - a tevékenység zavarása nélkül - a szerződés 
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teljesítésére szolgáló létesítményeket és eszközöket megtekinteni, az ellenőrzés tárgyára 
vonatkozóan a Szolgáltató alkalmazottaitól információkat kérni.  
11.5.3. Megbízó szavatolja, hogy az ellenőrzés során tudomására jutott, a Szolgáltató 
üzletmenetét érintő tényeket, adatokat, körülményeket mindenkor titoktartással kezeli, és 
azokat nem hozza harmadik személyek tudomására.  

11.5. 4. Ha az ellenőrzés során Megbízó tudomására jutott körülményekből 
megállapítható, hogy azok nem állnak összhangban a Szerződésben foglalt jogokkal és 
kötelezettségekkel, a Megbízó ésszerű határidő kitűzésével megfelelő magyarázat adására, 
illetőleg a körülmények meghatározott időn belül Szerződésnek megfelelő alakítására hívja 
fel a Szolgáltatót.  

11.5.5. Az Önkormányzat a személyszállítás közszolgáltatások mennyiségi és minőségi 
előírásai betartásának folyamatos nyomon követése érdekében szolgáltatási szintmérési 
rendszert működtet az alábbiak szerint: -   a Szolgáltató félévente, az adott év első félévére 
vonatkozóan augusztus 31-ig, a második félévre vonatkozóan február 28-ig adatszolgáltatási 
kötelezettséggel tartozik az Önkormányzat felé, a következő adatok tekintetében: 
a) szolgáltatás mennyiségére vonatkozó adatok: menetrend szerinti járatszám, teljesített 

járatszám, járat kilométer, rezsi kilométer, férőhely kilométer; 
b) szolgáltatás minőségére vonatkozó adatok: utas panaszok száma, késett -kimaradt járatok 

száma. 
 

11.5.6. Az Önkormányzat a közszolgáltatások ellentételezésére fordított közforrások 
felhasználásának ellenőrzése érdekében pénzügyi és gazdálkodási jellegű ellenőrzési 
rendszert működtet az alábbiak szerint: 
a Szolgáltató félévente, az adott év első félévére vonatkozóan augusztus 31-ig, a második 
félévre vonatkozóan február 28-ig adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik az 
Önkormányzat felé, a következő adatok tekintetében: 
a) üzleti tevékenység bevételeire vonatkozó adatok; 
b) üzleti tevékenység ráfordításaira vonatkozó adatok; 
c) az eredmény alakulására vonatkozó adatok. 
 

11.6. A Szolgáltató szerződésszegése esetére kötbér kikötése 
 

11.6.1. Amennyiben az éves beszámoló alapján mennyiségi alulteljesítés állapítható meg, a 
Szolgáltatót kötbérfizetési kötelezettség terheli. 
A kötbér mértéke a vizsgált időszak tervezetthez képest megvalósult alulteljesítése alapján 
kerül megállapításra. Az alulteljesítés százalékos mértékével az adott évre vonatkozó 
Pénzügyi Ellentételezés arányosan csökken, az így megállapított összeget kötbér címén a 
Szolgáltató az Önkormányzatnak köteles visszafizetni. 
11.6.2. A Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén, amennyiben a közszolgáltatási 
szerződés azonnali hatályú felmondásának van helye, a kötbér mértéke a szerződésszegés 
évében megállapított Pénzügyi Ellentételezés 20%-a. 
 

11.7. Kifizetések teljesítése, késedelem 
 

A 12. sz. mellékletben foglaltak alapján meghatározott, tervezett Pénzügyi Ellentételezés 
1/12-ed része havonta kerül átutalásra, az évközi módosító megállapodások hatásának 
figyelembe vétele mellett. 
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A Szolgáltatót megillető éves tervezett pénzügyi kompenzáció 1/12-ed részének átutalását 
havonta a tárgyhó 5-éig rendezi az Önkormányzat. A Szolgáltató éves elszámolása keretében 
a Felek közösen megállapítják a tényleges Éves Pénzügyi Ellentételezés összegét. Az év 
közben ténylegesen kifizetett kompenzációs összeg és az éves Pénzügyi Ellentételezés 
különbözetét legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig kell pénzügyileg rendezni. 
Amennyiben az éves Pénzügyi Ellentételezés elfogadott összege (elismert veszteség) 
tárgyévet követő február 28-ig nem kerül kifizetésre teljes összegében, a Szolgáltató jogosult 
a személyszállítási teljesítmény csökkentésére olyan tervet kidolgozni, amely a tárgyévet 
követő Pénzügyi Ellentételezés változatlansága mellett fedezetet teremt az elmaradt 
kifizetésre. 
A teljesítmény csökkentésére vonatkozó tervről, ha a Szolgáltató kérelmezi, az Önkormányzat 
dönt. 
Amennyiben az éves beszámoló alapján mennyiségi felülteljesítés állapítható meg (pl. 
hosszabb ideig végzett terelés), a Felek a vizsgált időszak túlteljesítési szintje alapján az adott 
évre vonatkozó Pénzügyi Ellentételezés figyelembevételével közösen állapítják meg a növelés 
mértékét. 

12. BŐVÍTŐ BERUHÁZÁSOK 
Felek megállapodnak, hogy a bővítő beruházások nem tárgyai jelen szerződésnek, így 
finanszírozásuk e szerződésben rögzítettektől teljesen független. (PL: pályázati források) A 
Szolgáltató feladata azonban, hogy a megvalósult új eszközök, létesítmények üzemeltetésével 
biztosítsa a szolgáltatásait, feltéve, hogy a Felek az új eszközök, létesítmények használatba 
vételét megelőzően megegyeztek a finanszírozásban és az üzemeltetésben. 
 
13. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, KIEGÉSZÍTÉSE,  VIS MAIOR  
13.1. Szerződés módosítása, Kiegészítése 

 
13.1.1. A jelen közszolgáltatási szerződést az Önkormányzat a Szolgáltatóval közös 
megegyezéssel módosíthatja/kiegészítheti, amennyiben a szerződésmódosítás/kiegészítés 
feltételeiben megállapodnak. 
13.1.2. Bármelyik Fél jogosult írásban a jelen Szerződés módosítását/kiegészítést 
(továbbiakban együtt: módosítás)  kezdeményezni, a másik Fél köteles rendelkezésre állni. 
13.1.3. A szerződés módosítása a Felek egyetértésével, írásban történik. Amennyiben 
megváltoznak a Szolgáltató által teljesített közforgalmú személyszállítás finanszírozására 
vonatkozó nemzeti vagy európai jogszabályok, a Felek ellenőrzik a jelen szerződésnek a 
vonatkozó jogszabályokkal történő megfelelését, és szükség esetén módosítják a szerződést 
oly módon, hogy a módosítás a szerződő Felek által megfogalmazott eredeti szándékhoz a 
legközelebb álljon. 
13.1.4. Szerződésmódosításnak minősül a jóváhagyott menetrendben történő minden változás, 
amely a menetrendi kilométer és a menetrendi járatok számát érinti, kivéve azokat a kisebb 
korrekciókat, melyek nem érik el az éves menetrendi kilométer ± 1 %-át, és nem 
befolyásolják számottevően a menetrendi teljesítést, (megállóhely áthelyezés, útvonal 
módosítás, stb.) A Felek jogosultak a közszolgáltatási követelményekben rögzített mennyiségi 
és/vagy minőségi elvárások változását kezdeményezni olyan javaslattal, amely kezeli az ezen 
változásokból adódó Pénzügyi Ellentételezés változásokat. 
A Felek ezen változtatásokkal kapcsolatos egyeztetéseket a tárgyévet megelőző év 
szeptember 15-ig bezárólag befejezik. Ezen eljárás keretében megállapított és módosított 
közszolgáltatási követelmények képezik a következő évi Pénzügyi Ellentételezés alapját. 
 
13.2. Vis maior 
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Amennyiben valamelyik Felet vis maior esemény gátolja a jelen Szerződés szerinti 
kötelezettségeinek teljesítésében, akkor: 
a) a fél jelen szerződés szerinti - a vis maior esemény által érintett - kötelezettségei a 
vis maior esemény megszűnéséig felfüggesztésre kerülnek; 
b) a fél köteles a vis maior esemény beálltát követően, amint lehetséges, értesíteni 
a másik felet a vis maior esemény jellegéről, a vis maior esemény beálltának 
időpontjáról, a félnek a jelen szerződés szerinti kötelezettségei teljesítésére várhatóan 
gyakorolt hatásáról; 

c) a fél köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a vis maior esemény jelen 
szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítésére gyakorolt hatásait enyhítse; 
d) a fél köteles, a vis maior esemény megszűnéséről haladéktalanul értesíteni a másik 
felet és folytatni a jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítését. 

 
14. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ ŐDÉS FELMONDÁSA 

14.1. A felmondás rendkívüli jellege 
Felek kijelentik és tudomásul veszik, hogy jelen szerződés - annak határozott időtartamára 
tekintettel - bármelyik fél által, kizárólag rendkívüli felmondással, az alábbiakban 
meghatározott esetekben szüntethető meg. 

14.2. A felmondás esetei 
 

14.2.1. Az Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a jelen szerződést, ha a Szolgáltató 
ellen végelszámolási eljárás indul vagy bíróság elrendelte felszámolását. Szolgáltató köteles 
az Önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatni arról, hogy saját végelszámolását 
kezdeményezi, vagy bíróság elrendelte felszámolását. Ilyen esetben a felek együttműködésre 
kötelezettek, együttesen megvizsgálják, hogy mi okozta a kialakult helyzetet, és amennyiben 
lehetőség van rá, megoldást találnak a további együttműködésre. Szolgáltató azonnali 
hatállyal felmondhatja jelen Szerződést, ha a tömegközlekedés feltételeinek biztosítása 
jogszabály vagy más változás következtében az Önkormányzattól más közigazgatási szerv 
vagy szervezet feladatkörébe kerül. 

 
14.2.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 

a) Az Önkormányzat részéről: 
 

aa) jogszabály vagy a közszolgáltatási szerződés alapján a Szolgáltatót megillető 
anyagi juttatások, források, továbbá bármely, az autóbusz-közlekedés fenntartását, 
működését, fejlesztését szolgáló központi céltámogatás 30 napot meghaladó 
visszatartása; 

ab) a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének elmulasztása, 
ha azok lehetetlenné teszik vagy súlyosan akadályozzák a Szolgáltató által vállalt 
szolgáltatás teljesítését; 

b) A Szolgáltató részéről: 

ba) menetrend szerinti autóbuszjáratok közlekedtetésére vonatkozó jogszabályok 
súlyos és ismételt megszegése, ha a Közlekedési Hatóság az autóbuszos menetrend 
szerinti személyszállítói engedélyt határozatával visszavonja, 
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bb) ha az állami vagy önkormányzati költségvetést terhelő forrásokat, támogatásokat, 
juttatásokat nem a céljának, rendeltetésének vagy az erre előírt feltételeknek 
megfelelően, és a jogszabályokban foglalt előírások szándékos megsértésével 
használja fel. 

 
14.3. A felmondás gyakorlása 

 
14.3.1. A súlyos szerződésszegés alapján felmondást kezdeményező félnek felszólítást kell 
küldenie a szerződésszegő félnek attól az időponttól számított 14 napon belül, amikor a 
kezdeményező fél a súlyos szerződésszegésről tudomást szerzett. A kezdeményező félnek a 
felszólításban 30 napot kell biztosítania a szerződésszegő fél számára arra, hogy mulasztását 
megfelelően orvosolni tudja. Ha a szerződésszegő fél a hosszabbítás kérését megfelelő 
indokkal alátámasztja, a kezdeményező fél az orvoslásra biztosított határidőt 
meghosszabbíthatja a szerződésszegő fél kifejezett kérésére. 
14.3.2. A kezdeményező félnek a felszólításban tájékoztatnia kell a szerződésszegő felet arról, 
hogy a kezdeményező fél a mulasztást olyan súlyos szerződésszegésnek minősíti, amely 
felmondás alapjául szolgálhat. 
14.3.3. A kezdeményező fél a rendkívüli felmondás okának felmerülésétől számított 6 
hónapon belül a szerződést csak akkor mondhatja fel, ha a súlyos szerződésszegés tényének 
kezdeményező fél általi a tudomásszerzésétől számított 14 napon belül a felszólítást a 
szerződésszegő félnek megküldte, aki az ésszerűen megállapított határidőn belül a mulasztását 
nem orvosolta. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésnek bármelyik fél által súlyos 
szerződésszegés esetén történő rendkívüli felmondása esetén a Szolgáltatások természetére 
tekintettel 6 hónapos átmeneti időszak beiktatása szükséges annak érdekében, hogy a 
közforgalmú személyszállítás biztosítása ne kerüljön veszélybe. Az átmeneti időszak alatt 
Szolgáltató köteles a szolgáltatások nyújtására, és jogosult a jelen szerződésben meghatározott 
Pénzügyi Ellentételezésre. 
 
15. BIZALMAS INFORMÁCIÓK 

15.1. Titoktartási kötelezettség 
A Felek kötelesek bizalmasan kezelni a jelen Szerződéssel kapcsolatban tudomásukra jutott 
információkat. 
A Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a bizalmas információkat az esetleges 
alvállalkozók is a jelen szerződés rendelkezései szerint szigorúan bizalmasan kezeljék. Felek 
megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát érintő bizalmas információkat, harmadik felek 
előtt csak azt követően tárják fel, hogy erről a másik féllel egyeztettek, és a feltárást a másik 
fél alapos indokkal nem ellenezte. 

15.2. Adatvédelem 
A szolgáltatások nyújtása során keletkező adatok felett a Szolgáltató rendelkezik. Felek a 
szakmailag elvárható legnagyobb gondossággal kötelesek eljárni annak érdekében, hogy 
garantálják a számítógépes rendszereikben tárolt és/vagy feldolgozott valamennyi adat 
biztonságát, különös tekintettel a Szolgáltatások mennyiségére és minőségére vonatkozó 
adatokra. 
 
 
16. EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLATTARTÁS 

16.1. Általános együttműködési alapelvek 
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Felek jelen Szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítése során kötelesek a tőlük 
elvárható módon, jóhiszeműen együttműködni. 

16.2. Operatív kapcsolattartók szintje 
Az operatív kapcsolattartók egyeztetnek minden olyan esetben, amikor a szerződés 
rendelkezéseinek betartása érdekében az szükséges. 
Vitás esetekben a kérdést a vezető kapcsolattartók szintjére utalják. 
Az operatív kapcsolattartó az Önkormányzat részéről: 

- jegyző 
-     kijelölt ügyintéző 

Az operatív kapcsolattartó a Szolgáltató részéről: Ügyvezető 
 
17. VITÁK RENDEZÉSE 

17.1. Vezetői Egyeztetés 
Amennyiben a jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggő bármilyen vitát a Felek 
képviselői (operatív kapcsolattartók) nem tudnak rendezni, a vitát bármelyik fél írásban a 
Szolgáltató vezetőjéhez illetve az Önkormányzat vezetőjéhez, vagy, ha azok akadályoztatva 
vannak, akkor kinevezett vagy megbízott helyetteseikhez, utalhatja vezetői egyeztetésre. 
Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy ezek a képviselők a lehető leghamarabb tárgyaljanak 
a vitás kérdésről. 

17.2. Bírósági eljárás 
Amennyiben a jelen szerződésből eredő, vagy azzal összefüggő bármilyen vitát a Felek nem 
tudnak rendezni a jelen szerződés alapján igénybe vehető egyéb vitarendezési lehetőségek 
segítségével, legfeljebb a vita felmerülését követő 6 hónapon belül, akkor a vita rendezésére 
bármelyik fél hatáskörtől függően …………. Bírósághoz, mint kizárólagosan illetékes 
bírósághoz fordulhat, amely Bíróság döntésének a Felek alávetik magukat. 
 
18. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

18.1. A szerződés példányai 
Jelen szerződés kizárólag magyar nyelven készült és 6 példányban került aláírásra. 
Valamennyi példány az aláírás után eredetinek tekintendő, amelyek együttesen egy és 
ugyanazon okmányt jelenítik meg. 

18.2. Teljes szerződés 
Jelen szerződés, amely magában foglalja a hozzá csatolt valamennyi mellékletet is, 
megtestesíti a Felek között a szerződés tárgya tekintetében létrejött teljes megállapodást. 

18.3. Részleges érvénytelenség 
Amennyiben jelen szerződés egyes rendelkezései a nemzeti vagy európai jogszabályokkal 
való ütközés miatt érvénytelenek vagy érvénytelenné válnak, ez nincs kihatással a többi 
rendelkezés érvényességére. Ebben az esetben a Felek megállapodnak a hatályát vesztett 
rendelkezés haladéktalan módosításáról egy olyan rendelkezéssel, amely a jelen szerződésben 
a Felek által megfogalmazott szándékhoz és célokhoz a legközelebb áll. 

18.4. Joglemondás 
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Jelen szerződés vagy jogszabály által biztosított valamely jog vagy jogorvoslat gyakorlásának 
elmulasztása nem jelenti az adott jogról vagy jogorvoslatról való lemondást, vagy más 
jogokról vagy jogorvoslatokról való lemondást. A jelen szerződés vagy jogszabály által 
biztosított valamely jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges gyakorlása nem gátolja meg 
az adott jog vagy jogorvoslat további gyakorlását vagy egy másik jog vagy jogorvoslat 
gyakorlását. 

 
18.5  Értesítések 
Jelen szerződés értelmében történő bármilyen értesítésnek, kapcsolattartásnak írásban, magyar 
nyelven kell megtörténnie. 
 
19. MELLÉKLETEK 

1. A   közszolgáltatási   szerződés   megkötése   során  alkalmazott legfontosabb 
jogszabályok 

2. Értelmező rendelkezések 
3. Újfehértó Város közigazgatási térképe 
4. Újfehértó helyi autóbuszjáratok vonalhálózata 
5. Újfehértó helyi autóbusz viszonylatok jegyzéke 
6. Újfehértó helyi autóbusz menetrendje és menetrendi paraméterei 
7. Utazási feltételek a helyi autóbuszjáratokon 
8. Közszolgáltatási követelmények 
9. A közszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges személyi, tárgyi és 

pénzügyi feltételek 
10. A Szolgáltató Autóbuszos Személyszállító Engedélye 
11. Menetrendszerű autóbusz-közlekedés érvényes tarifája 
12. Pénzügyi Ellentételezés számítása 

 
20. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 1959. 
évi IV. törvény rendelkezései, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések az 
irányadóak. 
 

Felek - képviselőik útján - a fenti 16 (tizenhat) oldalon, 20. (húsz) pontból álló 
közszolgáltatási szerződést, mint akaratukkal teljes mértékben megegyezőt, jóváhagyólag 
aláírták. 
 
Újfehértó, 2012. szeptember 25. napján  
 

Újfehértó Város   Újfehértour Kft 
Önkormányzata 

 
 

Nagy Sándor Pásztor Ferencné 
Polgármester       ügyvezető 
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7. napirendi pont megtárgyalása 
7./ Előterjesztés az Újfehértó, Böszörményi utca 13. sz. alatti 3232. hrsz-ú ingatlan  
      átalakítása, felújítása szolgálati lakássá elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges  
      saját forrás biztosításáról 
      Száma: 4-195/2012.   
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Szeretném képviselő-társaimat emlékeztetni arra, hogy 2011-ben döntöttünk arról hogy négy 
Leader pályázatot nyújtunk be. A négy Leader pályázatból kettő rendezvények megtartására 
vonatkozott, kettő ingatlan felújítására. Ott is jeleztük, hogy ebben a kategóriában ez egy 
LEADER alcím kategória volt, a maximálisan elnyerhető pályázati összeg 7 millió forint volt 
és a Leaderndek az a sajátossága, hogy az ÁFA-t ezekből a forrásokból nem lehet 
finanszírozni az önkormányzatnak, és miután a tevékenység olyan jellegű az ingatlanban nem 
is igényelhető vissza az áfa. Ezt az összeget az önkormányzatnak saját erőből biztosítani kell. 
A Böszörményi úti ingatlan esetében 2 db szolgálati lakás kerülne kialakításra, ott a 
pályázatnál elmondtuk, hogy ez kimondottal olyan felsőfokú szakképzettséggel rendelzekő 
embereknek lehet odaadni, akiknek a letelepedése fontos a városnak, hogy a későbbiek során 
itt dolgozzanak és bizonyos idő eltelte után, nekik le kell tenni bizonyos összeget, ami majd a 
sajátlakás megszerzését biztosítja. Tehát 5 év az az időtartam, ameddig lakhatnak az 
ingatlanban, azt követően el kell hagyni, saját lakást kell, vagy más formában megoldani a 
lakhatást. Ehhez a pályázatnak a megvalósításához összességében plusz 5.573 ezer forint 
lenne szükség, amelyből 2.900 ezer forint az nettó összeg a pályázati maximum és a 
legkedvezőbb ajánlat között van. A  kétmillió-hétszáz-párezer forint pedig maga az ÁFA   
tartalom teljes egészében. Nyilván a pályázat eredményesen szerepelt, megnéztük az akkori 
képviselő-testületi döntést. Azért kellett visszahozni, mert ott nem döntött a képviselő-testület 
forintokról. Egy általános döntést hozott, hogy a pályázatot benyújtja. A napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Szilágyi Péter 
Fűtési rendszerről szeretnék érdeklődni, megújuló energiaforrással lesz-e fűtve?  
 
Nagy Sándor 
Pellet kazán. 
 
Szilágyi Péter 
Személyes sikerként élem meg azt, hogy ezt a pályázati pénzt Újfehértó erre az épületre 
ráköltheti.  
 
Leveleki József 
Az ütötte meg a fülemet, hogy olyan diplomás, magasan kvalifikált fiatalok elhelyezését fogja 
szolgálni ez az épület, akiknek a munkájára nyilván Újfehértónak nagyon nagy szüksége van. 
Azokra a fiatalokra, magasan kvalifikált, diplomás fiatalokra, akik szépen „elhúznak” ebből a 
városból, azoknak az itt-tartására is van szükség esetleg? Nem ideakarjuk hozni? Próbáljuk 
idekötni?  
 
Nagy Sándor  
Elnézést, ha félreérthető volt a dolog. Nem arról van szó, hogy valahonnan ideakarunk hozni. 
Olyan fiatal, végzett pályakezdő diplomásokról van szó, aki az élet bármely területén- az 
önkormányzati szférához kapcsolódóan, akár a hivatalban, akár a járási hivatalban, akár az 
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intézményekben, orvosként dolgoznak De természetesen lehet helyi is. Ez nem zárja ki. 2010-
ben, amikor visszakerültem, ha követik  személyi kérdések dolgát, minden olyan esetben, 
amikor megoldható volt, és volt helyben végzett olyan diplomás, aki az adott területet 
betölthette, ha választási lehetőségünk volt, akkor a helyben lakót választottuk. Nyilván 
vannak olyan területek- pld, az építésügy, ahová nem tudtunk helyben lakót, mert nem 
vállalták. Nyilván elsősorban anyagi kérdések miatt nem vállalták, hiszen még mindig azért a 
tervezés kicsit jövedelmezőbb tevékenység, mint a hivatal. De ez igaz lehet az orvosokra és 
egyéb intézményekre. Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati 
javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

151/2012. (IX. 25.) számú 
  

határozata 
 

Az Újfehértó, Böszörményi utca 13. sz. alatti 3232 hrsz-ú ingatlan átalakítása, 
 felújítása szolgálati lakássá elnevezésű pályázat megvalósításához  

szükséges saját forrás biztosításáról 
 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához szükséges 
pályázati felhívás keretében támogatói döntéssel rendelkező „Újfehértó, Böszörményi utca 13. 
sz. alatti 3232 hrsz-ú ingatlan átalakítása, felújítása szolgálati lakássá” elnevezésű 
(azonosítószám: 8324272482) pályázat megvalósításához - az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében az általános tartalék terhére - 5.573.000.-Ft- saját forrást biztosít. 
 
2. felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: folyamatos 
       Felelős: polgármester 
 
8. napirendi pont megtárgyalása 
8./ Előterjesztés a Helytörténeti Gyűjtemény épületének felújítása elnevezésű pályázat  
     megvalósításához szükséges forrás biztosításáról 
     Száma: 4-196/2012.   
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Itt annyival egyszerűbb a helyzetünk, hogy itt a keretösszeg 5 millió forint volt, a 
maximálisan elnyerhető összeg, -ezt az összeget elnyerte a képviselő-testület, és az a fajta 
felújítás, ami elsősorban külső felújítás és akadálymentesítéshez kapcsolódik belefér ebbe a 
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pályázati összegbe. Itt kimondottan, kizárólagosan az ÁFA, ami témaként felmerül, ezért 
kellene ezt az 1.188. ezer forintot biztosítanunk. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e 
kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a 
határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

152/2012. (IX. 25.) számú 
  

határozata 
 

A Helytörténeti Gyűjtemény épületének felújítása  
elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges  

 forrás biztosításáról 
 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1. a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához szükséges 
pályázati felhívás keretében támogatói döntéssel rendelkező „Helytörténeti Gyűjtemény 
épületének felújítása” elnevezésű (azonosítószám: 8324274754)  pályázat megvalósításához - 
az önkormányzat 2012. évi költségvetésében az általános tartalék terhére - 1.188.000.-Ft-ot 
biztosít.  
 
2. felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
9. napirendi pont megtárgyalása 
9./ Tájékoztató a „Kerékpáros és ökoturisztikai turistaház” létesítése elnevezésű projekt  
      állásáról 
      Száma: 4-186/2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és tudomásul vételre 
javasolja a képviselő-testület részére. Azzal szeretném kiegészíteni a tájékozatót, hogy a 
tájékoztató elkészülte óta is már további munkálatok folytak. Az összes nyílászárók is a 
helyükre kerültek és gyakorlatilag folynak a munkálatok. A napirendi ponttal kapcsolatban 
van-e kérdés? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékozatót tudomásul 
veszi?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal a tájékozatót tudomásul vette. 
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9. napirendi pont megtárgyalása 
9./Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
Suhaj István 
Az Újfehértói Lovasbarátok Egyesületének nevében szeretnék szeretettel meghívni mindenkit 
a most szombaton tartandó első díjugrató versenyre, ami kinn lesz a lovas pályán. Már mára 
úgy néz ki, hogy 65 nevezőnk van. Úgy néz ki, hogy reggel 9 órától délután 5 óráig fog 
tartani. Szeretettel várunk mindenkit. 
 
Szilágyi Péter 
Tudom, és már beszéltünk róla és akkor azt mondtad, hogy majd – mivel perben vagyunk a 
világításkorszerűsítés kapcsán – és majd megoldódnak ezek a dolgok, de a meglátásom szerint 
halasztást nem tűr a Gyár utca lehetetlen helyzete és a Mária köznek a vége. Most megint 
jártam azokon a részeken este – amikor adót fizetnek ezek az emberek, mindenféle adót- nem 
kaphatja meg a lakhatási engedélyt csak akkor, ha rácsatlakozott a közművekre. De a Mária 
köznek a végén nincs.  
 
Nagy Sándor 
Ezen kívül a Szikes utcában, teljes utcában nincs közvilágítás.  
 
Szilágyi Péter 
De a Gyár utcában gyerekek tömkelege megy haza, szakkörök vannak a Kökény úti 
iskolában, és akkor most korán sötétedik. Hogy fognak haza menni? Tapogatnak a sötétben. 
Meg kell oldani, annyit már enged a város költségvetése, hogy tudtunk ehhez a két 
intézményhez pénzösszeget biztosítani, nem is keveset. Nem hiszem, hogy egy 30 ezer 
forintos, akár bontott- felrakása gond.   
 
Nagy Sándor 
A Mária köz esetében azt tudom ajánlani, hogy ugyanúgy, mint 5-6 esetben már ebben az 
évben volt- hogyha az ott lakók vállalják, hogy ezt a lámpatestet megveszik, felszereltetik,  
akkor én kiadom azt a nyilatkozatot, amely alapján az üzemeltetési költséget- hiszen mért 
villanyszámláról van szó- az üzemeletetési költséget az önkormányzat állja. Ma is írtam alá 
ilyen papírt. Nem látok más lehetőséget. 
 
Szilágyi Péter 
Miért neki kell megvásárolni?  
 
Nagy Sándor 
Azért, mert jelen pillanatban annyi igényt nem tudunk kielégíteni, mint amennyi bent van, 
még egyszer hangsúlyozom, több utcaszakasz van. Most nem a 30 ezer forintról van szó, 
hanem arról, hogy nem tudunk több millió forintot  erre most fordítani. Ezért lenne jó, ha 
most lezárulna ez a cirkusz a közvilágítással és elindulna egy újabb közbeszerzési pályázat és 
akkor rendbe lehetne tenni, hiszen ez része volt ennek a dolognak.  
 
Még két dolgot szeretnék én is mondani. Egyrészt szeretném hívni képviselő-társaimat az 
Idősek Napja alkalmából az önkormányzati rendezvényre, amely 12 órakor kezdődik és az 
ünnepség 14 órától a Művelődési házban folytatódik, 50- és 60 éve házas házapárok 
köszöntésével és három legidősebb személy köszöntésére kerülne sor. Utána egy kis műsorral 
kedveskedünk nekik. Valamint szeretném fölhívni a figyelmet, hogy az október 6-ai ünnepség 
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az önkormányzat szervezésében a napján kerül megrendezésre 17 órától és természetesen –
kapnak meghívót is. 
 
Tóth János 
Az egyik dolog, ami érdekel, a hirdető újságban megjelent, hogy 11 db cserépkályha eladó. 
Milyen cserépkályha és volt-e erre licitáló?  
 
Nagy Sándor 
Bontott cserépkályhákról van szó, a Vasvári iskolából kerültek kibontásra, ez lett 
meghirdetve. Egyben elment, darabonként ÁFA-san 44 ezer forintért.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Ezek bontott kályhák voltak. Azért volt az övé a kedvező, mert mind a 11-et megvette és 
igazából ez volt nekünk a fontosabb, hogy ne egyenként vigyék el.  
 
 
 
 
 
Tóth János 
A másik dolog, a Debreceni út a Kölcsey útnál át van szakadva, legalább egy 30-40 cm-es 
teknő van ott. Teherautók, kamionok járnak, elég balesetveszélyes. Tudom és várjuk, hogy 
mikor újítják fel, mikor kap egy új aszfaltborítást és az útalapot is rendbe teszik, de addig 
ezzel kezdeni kell valamit.  
 
Nagy Sándor 
Indul a „cirkusz” megint, hogy kinek a sara a szakadás. Egy biztos, hogy a Közút nem fogja 
helyreállítani. El kezdjük megint megkeresni a vízszolgáltatót, - a szennyvizes nem mert ott 
nincs- a gázszolgáltatót  és ha az sem, akkor az önkormányzatra fogják lőcsölni, mert 
csapadékvizet érint.át 
 
Tóth János 
Ez biztos, hogy valamilyen közműásás után történt.  
 
Nagy Sándor 
Ezt megnézzük. 
 
Leveleki József 
Nem tudom, hogy helyénvaló-e a dolog, de melyik utca a kritikusabb – a közvilágítással 
kapcsolatban? Mennyi ennek a díja?  
 
Nagy Sándor 
Harminc és ötvenezer forint között van egy ilyen lámpatest.  
 
Leveleki József 
Én egynek a díját kifizetem.  
 
Nagy Sándor 
Egy kérdés van a Gyár utcában, hogy valószínű, hogy nem rendelkezik, közvilágító kábellel. 
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Puskás László 
A gyár utcával kapcsolatban, már tavaly is fölvetetted ezt a probléma, akkor is körbejártuk. 
Ott az a probléma, hogy annak idején amikor ott működött világítás, ami bevilágította azt az 
útszakaszt, az a szövőgyár területéről jött, ami magánterületen van, az önkormányzati 
közterületen nincsenek elhelyezve villanyoszlopok sem, amire fel lehetne szerelni és nincs 
hozzácsatlakoztatva a meglévő közvilágítási rendszerhez. Tehát ott nem annyira egyszerű, 
hogy csak fölszerelteted.   
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A közvilágítással kapcsolatos dolog legalább 5-10 éves téma, már nem tudom, hogy hányszor 
jártuk körbe a várost. Egyszer úgy is, amikor fel voltak kapcsolva. Az a kérdésem, hogy az az 
anyag meg van-e még, amikor részletesen és pontosan kimutattuk, hogy hol- mire van 
szükség?  
 
Nagy Sándor 
Amikor meghirdettük közbeszerzésre a közvilágítást, akkor ami nálunk igényként bent volt és 
a képviselők igényként megfogalmaztak, azokat beletettük bővítésként a pályázatba. Ezért is 
mondtam, hogy ezek a kérdéskörök, akár a szikes út esetében, akár ott, ahol indokolt volt a 
többletlámpatest biztosítása, a pályázat részét képezték és azt mondtuk, hogy úgy adják az 
ajánlatot, hogy az ajánlat tartalmazza ezeket a bővítéseket is. Egy kis türelmet kérek, 
szerintem évvégére vége van ennek a ciri-burinak, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz a 
közvilágítással. De még egyszer mondom, hogy olyan helyen ahol egy lámpáról van szó, nem 
a 30-50 ezer forint a gond, hanem az, hogyha az önkormányzat ezt elkezdi megcsinálni, akkor 
ez tömegessé válik. Egyébként most a Szent István úton volt ilyen probléma, hogy tényleg 
valami miatt nem egyforma az oszlopkiosztás, ez szemmel nem biztos, hogy látszik, de 
egyébként van ilyen. Ott az ott lakók dobták össze a pénzt, ma írtam alá. Van-e még egyéb?  
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester Úr a 
nyilvános ülést 17 óra 45 perckor bezárta. 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 

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


