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

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

Web: www.ujfeherto.hu 

 

 
Száma: 7-15/2012.  
 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2012. február 29-én du. 16 órai kezdettel-a 
P. Dussmann Kft. Étterem (4244 Újfehértó, Eötvös József út 25. sz.) helyiségében megtartott 
n y i l v á n o s   ü l é s r ő l . 
 
Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Banka Attila, Budainé Veres Ágnes, Elek László, 
Gyermánné Szabó Katalin, 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: Nagy Csaba könyvvizsgáló, Margittai Sándor a Szabolcs 
Takarékszövetkezet részéről, Béres Józsefné ÁMK intézményvezetője, Váradiné Istenes 
Erzsébet a Lengyel Laura Óvoda intézményvezetője, Pappné Sármány Antónia ÁMK - 
intézményegység vezető,  
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető 
 
Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. 
 
Nagy Sándor 
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 9 fő jelen van, így a képviselő-testület 
h a t á r o z a t k é p e s.   
 
A meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban szeretném jelezni, hogy a zárt ülés 
elmarad. A nyilvános ülésre a 17 napirenden túlmenően javasolom újabb három napirendi 
pont felvételét. Az egyik Előterjesztés a 2012/2013. tanévben induló óvodai csoportok, 
osztályok és napközi csoportok számának meghatározásáról, ezt megkapták. Most kiosztással 
kapták a Beszámoló a 2012. január 01. és 2012. február 28. közötti időszakban beszedett         
bevételekről és teljesített kiadásokról, valamint utolsó pillanatban érkezett felajánlás-       
Előterjesztés az Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft-ben meglévő         
kisebbségi tulajdonosok által felajánlott üzletrészek értékesítési ajánlatáról – ezeket, mivel 
kapcsolódnan a 2012- évi költségvetési rendeletünkhöz, ezért a rendelet elfogadását 
megelőzően tárgyalnánk a tárgysorozatban. Tehát 7. , 8., 9.- pontokként és ennyivel csúszik a 
napirendi pontok száma. A javasolt napirendi ponttal kapcsolatban van-e más javaslat?  
 
Szilágyi Péter 
Köszöntöm a képviselő-testületet!  
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A napirendi ponttal kapcsolatban az lenne a javaslatom, hogy a 4. napirendet ne tárgyalja a 
képviselő-testület. Az „Előterjesztés az önként vállalt egészségügyi szolgáltatások térítési 
díjairól” szólót, mert úgy tudom, hogy az érintettek a két fő szakember nem lett meghívva. Én 
úgy gondolom, hogy Ők a szakemberek, hozzájuk tudtunk volna kérdéseket föltenni.  
 
Nagy Sándor  
Meg lettek hívva.  
 
Szilágyi Péter 
Visszavonom a módosításomat. 
 
Nagy Sándor 
Ha egyéb nincs ki az, aki a kiegészített plusz napirendekkel együtt elfogadja a napirendi 
javaslatot? 
 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
napirendet állapította meg:  
 

Napirendi pontok 
 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról 
        Száma: 4-36/2012.   
        (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
 
     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 4-35/2011. 
         (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 Újfehértó Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési 
    Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
    Száma: 4- 28/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
3./Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról  
    szóló 35/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
    Száma: 4- 29/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
4./Előterjesztés az önként vállalt egészségügyi szolgáltatások térítési díjairól  
    Száma: 4-44/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Puskás László alpolgármester 
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5./Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő  
    fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 
    Száma: 4- 39/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
6./ Tájékoztató a talajterhelési díjról 
      Száma: 4-33/2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
  7./Előterjesztés a 2012/2013. tanévben induló óvodai csoportok, osztályok és napközi  
      csoportok számának meghatározásáról 
      Száma: 4-45/2012. 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
     8./Beszámoló a 2012. január 01. és 2012. február 28. közötti időszakban beszedett  
        bevételekről és teljesített kiadásokról         
        Száma: 4-45/2012.   
        Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
9./ Előterjesztés az Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft-ben meglévő     
     kisebbségi tulajdonosok által felajánlott üzletrészek értékesítési ajánlatáról  
     Száma: 4-49/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Puskás László alpolgármester 
 
 
10./Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
      Száma: 4- 38/2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
11./Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól  
      szóló  6/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
      Száma: 4-32/2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
12./Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 
      Száma: 4-42/2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
13./Előterjesztés az ÚJFEHÉRTOUR Kft. 2012. évi árbevételi és költségtervéről 
     Száma: 4-30/2012.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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14./Előterjesztés a háziorvos központi orvosi ügyeleti ellátásban való részvételére vonatkozó  
      szerződés módosításáról 
      Száma: 4-37/2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
15. /Előterjesztés az Újfehértó, Fő tér 3. szám alatti épület bérbeadásáról szóló pályázati  
       felhívás jóváhagyásáról 
       Száma: 4-43/2012.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
16./ Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2011. évi felhasználásáról 
       Száma: 4-31/2012.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
17./ Beszámoló a Civilház elmúlt évi működéséről 
       Száma: 4-27/2012.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Puskás László alpolgármester 
 
18./ Beszámoló a 2012. évi elszámolási kötelezettséggel biztosított önkormányzati  
       támogatások felhasználásáról szóló elszámolások elfogadásáról 
       Száma: 4-40/2012.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó:  Nagy Sándor polgármester 
 
19./ Tájékoztató a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi társulás 2011. évi  
       tevékenységéről 
       Száma: 4-34/2012.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
20./Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról 
        Száma: 4-36/2012.   
        (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
 
Nagy Sándor 
Néhány kiegészítés az írásban közölteken túlmenően. Egyrészt  tájékoztatom Önöket arról, 
hogy a hétvégén a Vadásztársaság bálján vettem részt, 27-én hétfőn egy bővebb egyeztetést 
folytattunk az Idősek Átmeneti Otthona felújítási programjával kapcsolatosan. 28-án, illetve 
folyamatosan hétfő óta telefonon, személyesen folytatom az egyeztetéseket az Újfehértói 
Víziközmű Társulat hitelfelvételének ügyében, hogy a támogatási szerződés határidőben 
megkötésre kerülhessen. Alpolgármester Úr is, most indult el Nyíregyházáról, Ő a 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésén volt. Kíváncsian várom vissza, 
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és kérem, hogy rendhagyó módon adjunk lehetőséget, hogy néhány mondatot elmondjon- ha 
megérkezik- a Társulási Tanácsban  elhangzottakról. Láttam én is az anyagot, igazából két 
érdemi dolog volt benne, egyrészt a fejlesztéshez felvett CHF alapú hitelünk fel nem használt 
részét a folyósító bank zárolta a Társulástól. Ez azért a gazdálkodásban érdekes helyzetet 
teremthet. Illetve maga a Hulladékgazdálkodási Társulás tulajdonrészt akar vásárolni a 
nyíregyházi cégből. Ez a két érdemi téma volt. Kíváncsi vagyok, hogy milyen döntés született 
a Társulás részéről. Illetve jelezni szeretném, hogy korábbi testületi ülésen szóltunk arról, 
hogy a nonprofit kft. felszámolása kapcsán a jelenlegi okmányiroda értékesítéséhez 
kapcsolódóan keresetet nyújtottunk be a bíróságra. Arról tájékoztattam korábban a képviselő-
testületet, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság előtt indult és a Debreceni 
Ítélőtáblán folytatódott ügyben jogerős ítélettel szemben felülvizsgálati kérelmet nyújtottunk 
be a Kúriához a Nyíregyházi Törvényszék útján. Kíváncsian várjuk, hogy az észrevételeinkre 
milyen választ fog hozni a Kúria- ez a szervezet a korábbi Legfelsőbb Bírósági szervezet.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Szilágyi Péter 
Jól hallottam, hogy azt mondtad, hogy a nonprofit kft? És valójában a Kht-ről van szó úgye?  
 
Nagy Sándor 
Már az is Kft.-volt, mert át kellett alakulni. Városüzemeltetési Kht-, de papírforma szerint már 
nonprofit Kft.  
 
Leveleki József 
Köszöntöm a testület valamennyi Tagját és a megjelent Vendégeket! 
 
A február 9-én lefolytatott igazságügyi-műszaki szakértővel lefolytatott tárgyalásnak a 
koncepciója gyakorlatilag arra irányul, hogy mindent elkövessünk annak érdekében, hogy az 
azzal kapcsolatos költségek minimalizálhatóak legyenek: Erre vonatkozik? Ezért van az, hogy  
hosszabban kell gondolni ezt a kérdéskört, nem egy egyszeri állapotfelmérés?  
 
Nagy Sándor 
Igen. Gyakorlatilag ez most arra épül, hogy  a megkötött szerződés alapján- most a 
tornacsarnok PPP-s modelljéről beszélünk- tehát ugyanúgy két elemből áll a fizetendő 
összegünk. A fizetendő összeg egy része a megvalósult fejlesztéshez kapcsolódik. Tehát maga 
az építéshez kapcsolódó törlesztő részlet. A másik az magával a tényleges szolgáltatási díjjal 
kapcsolatos.  Miután messze állnak elgondolásaink - a jelenlegi üzemeltető és az 
önkormányzat között- ahhoz képest, amit én személy szerint, illetve a hivatal gondol, hogy 
mennyi az épületnek a valós költsége, illetve mennyi az a valós reális üzemeltetési költség, 
amely felmerülhet ennek kapcsán. Azért beszéltünk erről jegyző Úrral, hogy már első körben 
igénybe vegyük a szakértőt, hiszen az látszik, hogy szakértői anyag nélkül esélyünk sincs, 
hogy egyáltalán tárgyaljunk. Azóta már az üzemeltető megkeresett bennünket egy levélben, 
amely nem egy „túl barátságos hangú” levél volt, amely néhány kifogást fogalmazott meg az- 
én eljárásommal szemben. Természetesen én úgy gondolom, hogy abszolút szabályos, amit én 
az önkormányzat vagyonának, illetve az önkormányzat pénzeszközének a védelmébe 
érdekében megpróbálok megtenni. A nagy probléma az az, hogy abszolút nehezen 
szétválasztható a műszaki szétválasztás is. Tehát nem véletlen, -annyira „voltam rutinos” 
ebben a dologban, hogy azt a szakértőt kértem fel, aki már a másik részét vizsgálta. Mert ha 
most egy külső szakértőt idehozunk, aki most találkozik a problémakörrel, akkor sokkal 
nehezebb. Ez a lényege. Mi úgy ítéljük meg, hogy 50 % fölött annak a valószínűsége, hogy 
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ebben az ügyben sima megállapodás nem fog születni.  
 
Leveleki József 
Látom, hogy tárgyalt polgármester Úr a Nonprofit Kft. két kisebbségi tulajdonosával is,- 
sikerült-e előrelépni? 
 
Nagy Sándor 
Pénteken volt a nonprofi Kft. közgyűlése és a közgyűlés egyhangúlag megszavazta a 
pótbefizetéseket.  
 
Leveleki József 
Gratulálok. Még egy dolog, látom, hogy az önkormányzat a tulajdonában álló utakat ki fogja 
tűzetni valamilyen szinten. Ez nyilván kapcsolódik egy másik projekthez, mint kikerülhetetlen 
feltétel. Azt meg tudjuk-e oldani, hogy ez a kitűzés hosszú évekig megmaradhasson, ne 
kelljen ezt X évente újra?  
 
Nagy Sándor 
Igen. Nyilván nem lehet mind a 400 km-t, de igyekszem, ma jelöltem ki az első területrészt. 
Hiszen a legfontosabb az lenne, hogy olyan járható állapotba hozzuk ezeket az utakat, 
amennyire csak lehet. A másik program keretében pedig ezeket az útszakaszokat meg kellene 
takarítanunk az illegális szemétlerakástól ahhoz, hogy egyáltalán oda be tudjunk menni. Aki 
járja a határt az tudja, hogy a dűlő földjeink egy részére most már lovas-kocsival sem lehet 
bemenni, maximum biciklivel, vagy triciklivel. Nagyon sok félreértés van és jó, hogy felhozta 
elnök Úr és ebben kérem a Képviselő-testület segítségét, hogy nem arról van szó, és nem azért 
tűzeti ki a polgármester az önkormányzati tulajdonú utakat, hogy a mellette lévő fasorokat 
levágta, mint ahogyan most néhányan neki mentek, hanem azért, hogy járhatóvá tegyük. Az 
egy másik kérdés, hogy természetesen szeretném tudni, hogy nagyjából kb. hány m3 fája van, 
vagy lesz az elkövetkezendő időszakban. Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki 
az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a tájékozatót  9 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 4-35/2011. 
         (Írásbeli előterjesztés alapján) 
         Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Szóbeli kiegészítésem nincs az előterjesztéshez. Van-e kérdés? Ha nincs a napirendi pont 
vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a tájékozatót 9 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. 
 
     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
         (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással) 
          Előadó: Nagy Sándor polgármester és az átruházott hatáskört gyakorló  
                        bizottságok elnökei 
 
Nagy Sándor 
Annyi kiegészítésem van, hogy a lakásfenntartási támogatásnál egy nagyon alacsony szám 
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szerepel. Ez a kifutó szériáját jelenti ennek, hiszen ahogyan korábban tájékoztattam a 
testületet, január1-től jegyzői hatáskörbe került a normatív alapú lakástámogatás megállapítás. 
Néhány ilyen jellegű döntésem az még a 2011-ben benyújtott kérelmekhez kapcsolódik. A 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés?  . 
 
Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a tájékozatót 9 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. 
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./Előterjesztés Újfehértó Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési 
    Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
    Száma: 4- 28/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. Igazából Két  
módosításról van szó, egyrészt az előbb elmondottakhoz kapcsolódva kikerül az átruházott 
hatáskörbe a lakásfenntartás megállapítás, illetve a korábban kisebbségi önkormányzathoz 
kapcsolódó megnevezéseket, nemzetiségi önkormányzat megnevezésre kellett a Parlament 
döntésének megfelelően átváltoztatni. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom.  Ki az, aki a rendelet-
módosítást elfogadja?  
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta 
meg:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

2/2012. (III. 01.) 
 

önkormányzati rendelete 
 

Újfehértó Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény  16.§ (1) bekezdésében és  18. § (1) bekezdésében, a 3.§. tekintetében 
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§. (2) bekezdésében  kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el: 

1.§. 
 

Újfehértó Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
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1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet)  7.§. (8) bekezdés 6. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(A rendes testületi ülésre - a meghívó elektronikus úton történő megküldésével - 
tanácskozási joggal meg kell hívni:) 
6. a nemzetiségi önkormányzat elnökét” 

2.§. 
 

A rendelet 8.§. (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(A Munkatervre javaslatot tehetnek:) 
d) nemzetiségi önkormányzat képviselői.” 

3.§. 
 
A rendelet VI. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„VI. Fejezet 
Együttműködés a nemzetiségi önkormányzattal 

 
32. § 

 
(1) Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat működéséhez ingyenesen 
helyiséghasználatot biztosít, a tulajdonában lévő, Polgármesteri Hivatal (hrsz.: Újfehértó 
belterület 87/1.), Újfehértó, Szent István u. 10. szám alatti épülete 3. számú hivatali 
helyiségének használatba adásával.  
(2) A nemzetiségi önkormányzat részére a működéshez szükséges ingyenesen használatba 
adott ingó vagyontárgyakat az önkormányzatok között létrejött megállapodás tartalmazza. A 
használatba adott vagyontárgyakról a Polgármesteri Hivatal  leltárt vezet. 
(3) A helyiség és ingó vagyontárgyak használatára vonatkozó rendelkezéseket valamint a 
működési feltételeket az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött 
megállapodás tartalmazza.” 

4.§. 
 
Hatályát veszti a rendelet 1. melléklet IV. Fejezet 8. pont 1. a) alpontja. 
 

5.§. 
 
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát 
veszti. 
 
3. napirendi pont megtárgyalása 
3./Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról  
    szóló 35/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
    Száma: 4- 29/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottsága 3 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület részére.  Az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és 
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elfogadásra javasolja a  képviselő-testület részére.  A Pénzügyi Bizottság 4  egyhangú igen 
szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.   
 
Amint a bizottsági üléseken is elmondtam, hogy törvényi kötelezettségünkké vált, a korábbi 
gyakorlattól eltérő térítési díj megállapítás. A mostani javaslat amit a bizottsági üléseken is 
támogattak képviselő-társaim - javaslat lényege az, hogy a mostani térítési díj kettéválik, 
külön kell meghatároznunk a nyersanyagnormát és ezen felül a különbözetet pedig gondozási 
díjként javasoljuk megállapítani. Annyi pontosítás, hogy az 1. számú melléklet 3 pontjában 
szereplő b.) oszlopban természetesen nem óra, hanem nap + ÁFA-t tartalmaz. A napirendi 
ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki a rendelet –tervezetet elfogadja?  
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta 
meg: 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

3/2012. (III. 01.) 
 

önkormányzati rendelete 
 

A gyermekek napközbeni ellátásáért  fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 
35/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §. (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1.§. 
 

 
A gyermekek napközbeni ellátásáért  fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 35/2011. 
(XI.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 
 

2. §.  
 

A rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
Újfehértó, 2012. február 29.  
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1. melléklet a 3/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez 
 
1. A gyermekek napközbeni ellátásáért  fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 35/2011. 
(XI.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. melléklet 1. pont 1.1. alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 
„( A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai:) 

 
1.1. Bölcsőde: 

 A B 
1 Bölcsődei étkezések Díj  
2 tízórai 48.-  Ft/nap + ÁFA 
3 ebéd   190.- Ft/nap + ÁFA 
4 uzsonna   52.-  Ft/nap + ÁFA 
5 Háromszori étkezés 290.- Ft/nap + ÁFA 

„ 
2. A rendelet 1. melléklete a következő 3. ponttal egészül ki: 
 
„3. A bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás intézményi térítési díja: 

 A B 
1 A bölcsődei ellátás keretében 

biztosított gondozás  
145.- Ft/nap + ÁFA 

„ 
 
Puskás László megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 10 főre változott.  
 
Nagy Sándor  
Üdvözlöm Alpolgármester Urat! 
 
Rendhagyó módon felhatalmazást kaptam a képviselő-testülettől, hogyha megérkezel, akkor a 
hulladékgazdálkodásról most mondjál már néhány gondolatot, hogy milyen döntések 
születtek.  
 
Puskás László 
Tisztelt Képviselő-testület, mindenkit szeretettel köszöntök.  
 
A Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás ülésén egyetlen egy döntés jellegű napirend volt, 
pontosabban kettő. Egyrészt elfogadta a Társulás a 2012. évi költségvetését, másrészt döntött 
a Társulás a jelenlévő tagok hatvanegynéhány %-nyi szavazatával, hogy 1 % tulajdonrészt 
vásárol a nyíregyházi szolgáltató a Térségi Hulladékgazdálkodási Kft-ben. Ennek az oka 
elsősorban az, hogy a megyei projekt egy olyan szakaszához érkezett, ami miatt kicsit  
kétségbe vonható, hogy befejezésre tud-e kerülni, ugyanis a kötvénykibocsátásból 
megvalósult önerő résznek a kérdésköre az, ami kicsit tisztázatlan. Annak idején 2 milliárd 
forint kötvénykibocsátásra került sor, annak érdekében, hogy a megyei program önereje 
biztosítva legyen. A finanszírozó Erste Bank viszont felülvizsgálta január hónapban a 
kötvénykibocsátásnak a dolgait. Az árfolyammozgásokból adódóan az írásos anyagban az 
szerepelt, hogy a 2 milliárd forint kötvény, már 3,6 milliárd forintra emelkedett. Így voltak 
olyan tételek- ha jól emlékszem akkor a 30 %-a amit az Erste Bank most zárolt és ezért most 
kétségessé válik az, hogy a megyei programot hogyan fogják tudni befejezni. Nyilván sok 
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tárgyalásra van szükség ahhoz, hogy ez a zárolás feloldódjon. Ennek egyfajta kezdeményező 
pontja az a mostani döntés, ami alapján a nyíregyházi szolgáltató cégben tulajdonrészt 
vásárolna a Társulás. Ugyanis a nyíregyházi cég az egy igen stabilan működő gazdasági 
társaság, komoly eszközparkkal rendelkezik. Azt is tudni kell, hogy Nyíregyházán a 
szolgáltató cégtől lényegesen eltérően nem 25-30 %-a a kintlévőségek aránya, hanem 
mindösszesen 4 %, tehát úgy néz ki, hogy valamit jobban csinálnak, mint a megyei cég. Tehát 
ennek a folyamatnak az első lépése volt ez az 1 %-os tulajdonrész vásárlás.  
 
Nagy Sándor 
Köszönöm szépen. Konkrétan ezzel a kérdéstémával kapcsolatosan van-e valakinek kérdése? 
Ha nincs, folytatjuk a következő napirenddel.  
 
4. napirendi pont megtárgyalása 
4./Előterjesztés az önként vállalt egészségügyi szolgáltatások térítési díjairól  
    Száma: 4-44/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Puskás László alpolgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta és mindkét mellékletet 3 
egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
részére. A Pénzügyi Bizottság mindkét mellékletet 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.   Az 
Ügyrendi Bizottság mindkét mellékletet 1 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 
tartózkodással nem javasolja elfogadásra a képviselő-testület részére.  Átadom a szót  
alpolgármester Úrnak.  
 
Puskás László 
Az előző költségvetéssel kapcsolatos testületi ülésen született egy olyan döntés, hogy 5 millió 
forintot kíván a képviselő-testület bevételt terveztetni egészségügyi szolgáltatások térítési 
díjával kapcsolatosan. Ennek a döntésnek megfelelően lett elkészítve az előterjesztés. Én 
igazából annyival szeretném megindokolni, hogy jelenleg ez a két szolgáltatás, ami működik 
önként vállalt feladatként – a fizikoterápia, a vérvételi hely (labor) szolgáltatásunk. Ezekre 
semmilyen finanszírozást nem kapunk a központi költségvetéstől, vagy a központi kórháztól. 
Így a jelenlegi pénzügyi helyzetre való tekintettel azt javasoljuk, hogy ezeket a 
szolgáltatásokat a jövőben valamilyen fajta térítési díj megfizetése mellett lehessen igénybe 
venni. Azt is meg szeretném említeni az egészségüggyel kapcsolatosan indokolja ezt a térítési 
díj bevezetést az is, hogy komoly mértékben kell helytállnunk a nonprofit kft. által 
megvalósított projekt fenntartási időszaka alatt. Ami azt gondolom, hogy korábban nem volt 
tervezhető az önkormányzat részéről. Nagyságrendileg hasonló pénzről beszélünk, mint 
amennyibe kerül a fizikoterápiának, labornak a fenntartása működtetése. Azt is szeretném 
elmondani, hogy a fizikoterápia esetén egy kezelés esetén 300 Ft-os térítési díj alkalmazására 
tettünk javaslatot. Mivel egy ilyen kezelés során 4 kezelés típust írhatnak elő a kezelőorvosok, 
háziorvosok, ezért egyfajta sávosságot javasolunk is meghatározni. Tehát ha egy kezeléstípust 
vesz fel valaki akkor 300 Ft, és minden további kezeléstípus esetén 50 Ft-tal emelkedne ez a 
térítési díj. A labor esetében is szintén 300 Ft-os térítési díjat javasolunk, akár vérvételi minta, 
akár vizeleti minta analizálása esetén és plusz szabályozásként beletettük a rendelet-
tervezetbe azt, hogyha valaki mind a két szolgáltatást igénybe veszi, akkor az ne duplázódjon, 
hanem  csak egyszer 300 Ft-ot kelljen ebben az esetben megfizetni.  
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Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Szilágyi Péter 
Igaz-e az a hír, hogy ezeknek az intézménynek, vagy ellátórendszernek azért nincs még TB 
támogatása, mert korábban a szükséges iratokat a mindenkori jegyzők –és nem tudom, hogy 
kik ezek- , hogy megkapták és nem küldték tovább, hogy meg legyen a TB támogatása. Ez 
igaz-e? Hiszen itt egy 20 éves időintervallumról beszélünk, amikor azt gondolom, hogy az 
elején könnyebben lehetett volna TB támogatást ehhez szerezni. A másik kérdésem, ha jól 
értelmezem, ezt a fizetnivalót azért kell bevezetni, hogy az ott dolgozóknak a munkabérét 
fogja tulajdonképpen kifutni. Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyibe kerül a két helynek 
a fenntartása és szétválasztva a munkabér- járulékai, illetve a rezsiköltségre is külön kíváncsi 
lennék, hogy mennyi, illetve az még a kérdésem, hogy a vérvételi hely most kikerült az 
épületből, amiben az önkormányzat egy 25 % részt fizet a rezsiköltség tekintetében. Ez azt 
jelenti, hogy az egészségügyi kft.ben Újfehértó azért a 25-30 m2-es helyiségért fizeti a 
negyedét az épület rezsiköltségének. Ez is valahogyan igazságtalan, mert 25-30 m2-ről 
beszélünk, nem többről.  
 
Nagy Sándor 
A mindenkori jegyzőkkel kapcsolatos felvetésre szeretném mondani, hogy nem emiatt nincs 
TB finanszírozás. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésén is elmondtam, hogy nyilván 
2006-ig volt rálátásom, addig több alkalommal nekifutottunk, hogy próbáljunk meg több 
óraszámot szerezi, hogy elsősorban a fizikoterápia működjön - TB finanszírozottként. Erre 
csak akkor lett volna lehetőség, hogyha a Jósa András Kórház keretében fizikoterápiára 
biztosított órakeretből, ingyen és bérmentve akárhány órát átengedett volna a kórház mondjuk 
Újfehértónak és akkor azt befogadta volna a TB, hiszen többletóraszámot nem finanszíroz 
ebben a kérdéskörben. A költségekkel kapcsolatosan - nyilván – és elmondta Alpolgármester 
úr, hogy 2006-2010. között a nonprofit kft felépítése és elindítása és a pályázat benyújtás 
kapcsán nem voltak olyan konkrét tárgyalások, amelyek arra irányultak volna, hogy 
befogadják ezt TB finanszírozottként, ugyanakkor az akkori ügyvezető részéről folyamatosan 
ilyen kommunikáció volt, hogy ez fogja képezni a bevétel egyik lábát tulajdonképpen a 
nonprofit kft. esetében. A költségeket illetően- amennyire szét lehetett bontani a költségeket, 
azt tudom mondani, hogy ez az egészségügyi ellátás a költségvetési rendeletünknek a 4. 
számú táblájában-benne van, ez egy 7.025.ezer forintos nagyságrendet képvisel- nyilván még 
egyszer mondom, hogy amennyire szét lehetett bontani ezt a költséget. Most 2012-ben 
árnyalódni fog azzal, hogy az ügyeleti épület teljes 24 órás működéséből a nappali 
működtetés költsége rá fog terhelődni a vérvételre.  
 
Puskás László 
Amit mondott Polgármester Úr, csak annyival akarom kiegészíteni azt a részt, hogy nem azt 
mondtam, hogy nem voltak ilyen jellegű tárgyalások, nem így kell értelmezni, hanem nem 
volt erről megállapodás. Tehát senki nem kötött megállapodást arról, hogy a kórház bármilyen 
pénzeszközt átadjon az önkormányzatnak, vagy a nonprofit kft-nek.  
 
Nagy Sándor 
2010. októberében – a választásokat követően - még az akkori ügyvezető asszonnyal mi 
folytattunk tárgyalást 3 alkalommal is, az akkor már holdingként működő társaságnak a 
vezérigazgatójával, illetve konkrétan a korábbi Jósa András Kórház igazgatójával. Ott 
elmondták, hogy a volumenkorlátok miatt a vidéki szakrendelések esetében nem áll 
módjukban ingyen és bérmentve egyetlen óraszámot sem kiadni, hiszen ezek az óraszámok 
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már az Ő volumenkorlátjukon felül vannak és ha Ő óraszámot kienged, akkor az effektíven 
finanszírozható óraszám csökken és ez további veszteséget fog képezni az Ő esetükben. Ez 
igaz volt a fizikoterápiára és a kislaborra is. Nem vigasz, de hasonló cipőben vannak azok a 
kisebb városi önkormányzatok, akik megcsinálták ezeket a járóbeteg szakrendeléseket, hiszen 
amire ígéretet kaptunk a fenntarthatóság miatt, illetve a pályázat eredményessége érdekében, 
azt az óraszámot is - mondjuk az ideggyógyászati szakrendelést is óránként 10 ezer forintért 
biztosítja a nonprofit kft.-nek a jelenlegi holding.  
 
Szilágyi Péter 
Részben elfogadom a polgármester és az alpolgármester Úr válaszát, de polgármester Úr csak 
2006-tól hivatkozik vissza, nem tudom, hogy pontosan mi történt, ugye akkor nem volt 
polgármester Nagy Sándor, hanem Tóth András volt. Én arra lennék kíváncsi évszámmal 
megjelölve, hogy melyik volt az az első esztendő, amikor legelőször elindult ez a folyamat, 
illetve ki volt az az első jegyző, akinek a fiókjába bekerült az a papír, amivel kérték, hogy a 
TB fogadja be ezt a fajta szolgáltatást Újfehértón.  
 
Nagy Sándor 
Képviselő Úr, akkor nekem az a kérésem, hogy legyen kedves megnevezni azt, aki ezt Önnek 
mondta és megkérdezni tőle. Ne tőlem kérdezze meg.  
 
Szilágyi Péter 
Polgármester Úr! Én nem emlékszem pontosan, de Te voltál a tanácselnök, aztán nagyon 
hosszú időn keresztül polgármester, -legalább 20 éve - és ezért Tőled kérdezem. Hiszen 
képben kell, hogy legyél e-tekintetben. Akár el tudom fogadni azt is, hogy a későbbiekben 
ennek valaki utánanéz és akkor azt mondja, hogy  „igen 2006-ban történt ilyen 
kezdeményezés először, vagy pedig már 98-ban voltak ilyen lépések, de valamilyen oknál 
fogna nem sikerült megszerezni TB támogatást hozzá.”  
 
Nagy Sándor 
Személyiségi jogokra hivatkozva, nem fogom megnevezni Önnek, akitől az információt 
szerezte, de akkor azt legyen kedves megkérdezni tőle, hogy velem Ő személyesen hányszor 
járt benn Varjú főorvos Úrnál, aki a rehabilitációs részleget vezette a kórházban- annak 
érdekében, hogy megpróbáljuk TB finanszírozottá tenni ezt az ellátási formát.  
 
Szilágyi Péter 
Azt engedd meg nekem polgármester Úr, hogy elég kiterjedt kapcsolatrendszerrel 
rendelkezem és nem biztos, hogy fején találtad a szöget.  
 
Amikor képviselő lettem Újfehértón, majd 50 éves fejjel, akkor az egyik közös ismerősünk 
azt mondta nekem, hogy Újfehértó ugyan nagyon rossz helyzetben van- de majd figyeld meg, 
- és most idézek, azért fogok kicsit talán tiszteletlenül beszélni a polgármesterről-, Ő azt 
mondta nekem, hogy „szegény Újfehértó el van adósodva, de majd  figyeld meg, hogy pénz 
arra lesz, amire Nagy Sanyi akarja, hogy legyen”- Ő így fogalmazott, azért mondom, hogy 
Nagy Sanyi. Ebből az előterjesztésből is ezért ezt vélem kilátni, illetve nagyon sokból, hogy 
szegények vagyunk, de pénz mindig arra van, amire polgármester Úr akarja, hogy legyen. A 
napirendhez kapcsolódva pedig elmondom képviselő-társaimnak, hogy én vettem a fáradságot 
és bementem mind a két helyiségbe. Csak a rezsiköltség tekintetében- és most számszerű 
leszek, műszaki ember vagyok, el tudom nektek mondani, de utána is járhattok. A vérvételi 
hely tekintetében a világítás 36 wattos neonok vannak felszerelve és 288 watt összesen a 
fogyasztása- 4 lámpatestről van szó, kettesével van szerelve - tehát 8 db 36 wattos világító  
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testről. Meglepetésszerűen mentem oda, akkor csak a fele világított. Tehát ez 288 watt. Van 
egy centrifuga 600 watt teljesítményű, amit nem használnak, ugyanis nem kell használni, mert 
Nyíregyházán végzik el ezt a pörgetést, meg amit a vizelettel kell csinálni. Van egy 
számítógépük, amit kéthetente használnak, csütörtökönként, három órán keresztül. 
Kiszámoltam azt is, hogy a fogyasztása 60 Kwh/hó a villamos energia tekintetében. Ez 
2.240.-Ft /hó durván, plusz a víz, plusz a fűtés. Ez azt jelenti, hogyha megnézzük a vérvételi 
helyet ez a rezsiköltsége a vízzel, meg a fűtéssel együtt szerintem 8 ezer forintnál meg fog 
állni. A fizikoterápia tekintetében a gépek általánosságban elmondhatók, hogy négy órát 
üzemelnek és 204.-Ft a fogyasztásuk naponta, ebben van olyan gép is, pld. a galvángép, ami 
15 wattos teljesítményű, a legnagyobb energiafaló 500 wattos, ez egy rövidhullámú gép. 
Kiszámoltam nektek, hogy villamos energia tekintetében ezek a gépek, amivel a kezelést 
végzik, kb. 4.080.-Ft/hó villamos energiát fogyasztanak el, a világítás pedig havonta 3.680.-
Ft.ba kerül, plusz a víz, plusz a fűtés. Ha ezeket összeadjátok, akkor a fizikoterápiánál – 
legyünk nagyvonalúak- mondjuk 15 ezer forint a rezsiköltsége. És akkor én úgy gondolom, 
hogy akkor, amikor Újfehértónak van pénze arra, hogy különböző civilszervezetek – ahol 
fiatal, életerős emberek, kedvtelésből szórakoznak, meg rendezvényeket szerveznek- 
milliókkal támogatunk, akkor én nem gondolnám, hogy most ki kéne vetíteni azokra a beteg 
emberekre, hiszen zömmel idősek, reumás betegek szokták igénybe venni, vagy pedig a 
vérvételi helyen gyakran megfordulnak terhes nők, kisgyerekek, én nem gondolnám, hogy ezt 
most rájuk kellene terhelni. Újfehértó Önkormányzata a helyi adó kivetése után, illetve 
közben, lehetne annyira gáláns, hogy ezt megtartja, hiszen ahogy Puskás László mondta 7 
millió forintról van szó, amit én ezekkel egészítettem ki a rezsi tekintetében.  
 
Elek László megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 11 főre változott.  
 
Tamás Lászlóné 
Nekem is az a véleményem, hogy egy ilyen nagy városnak be kellene vállalni egy ilyen kis 
összegű – mert Újfehértó költségvetéséhez viszonyítva ez az 5 millió forint nem jelent olyan 
nagy összeget, amit mondjuk a központi költségvetésből kapott fenntartásra- kulturális 
tevékenységre, sportra kapott összegből nem tudnánk esetleg idecsoportosítani, hogy ne a 
lakosságra terheljük ki. Mert olyan jó jogszabályfigyelők vannak az önkormányzatnál, hogy 
szinte már versenyzünk, hogy Újfehértón vezessük be legelőször az országban ezt, vagy azt a 
behajtható dolgokat.  
 
Puskás László 
A rezsiköltségekkel kapcsolatban szeretném megjegyezni csak –és ezt tartalmazza az 
előterjesztés is- hogy a rezsiköltségek nincsenek belekalkulálva a térítési díjból befolyt 
összegek fedezeteként, hanem úgy kalkuláltunk, hogy a 300 Ft-okból befolyt összeg az 
nagyjából a foglalkoztatottak bérére, járulékára és a két szolgáltatás működtetésével 
kapcsolatos dologi kiadásokra vonatkozik. Ha a rezsiköltségeket is figyelembe vennénk, 
akkor magasabb összegeket kellene megállapítani 300.-Ft-tól, mert vannak bizonyos 
betegszámok, amikkel lehet kalkulálni. Ha visszaemlékszik rá a képviselő-testület, hogy volt 
már egy előterjesztés, ami ki lett küldve a testületi tagoknak, viszont nem lett tárgyalva az 
ülésen. Abban konkrétan benne vannak a számok, 840 betegszámmal kalkulálnak havonta a 
vérvétel esetén, és 1.050 betegszámmal kalkuláltunk a fizikoterápia esetében- 
kezelésszámmal- ezt így kell érteni, szintén havi szinten. Ha ezeket szorozzuk a 300.-Ft-tal, 
akkor – ez ezek mondjuk reálisan teljesülnek is, mert ezek eléggé felül vannak tervezve- ha 
ezek teljesülnek, akkor azt mondhatjuk el, hogy a két foglalkoztatottnak a bére és járulékai és 
a dologi kiadások meg vannak. A rezsiköltségekkel kapcsolatban- 25 %-ot említettél az  
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épülettel kapcsolatosan, hogy az önkormányzat a 25 %-át állja a rezsiköltségeknek. Ez tavaly 
alakult ki, akkor is tájékoztattam róla a képviselő-testületet, amikor ügyvezető-váltás volt a 
nonprofit kft-nél, ez tavaly tavasszal volt, amikor kiderült, hogy gyakorlatilag a házban 
keletkezett rezsiköltség elosztásáról még csak megállapodások sem voltak. Nem hogy írásos, 
de még elvi megállapodások sem voltak. Akkor, hogy valamilyen rendszert hozzunk ebbe a 
dologba, akkor az önkormányzati tulajdonrész vállalta azt, hogy két helyiséget használtunk 
abban az időszakban- egyrészt a fizikoterápia, másrészt a labor esetében, mind a kettő a 
főépületben volt. Azt mondtuk, hogy ne kezdjünk el m2 arányosan nézni dolgokat, hanem 
mondjuk azt, hogy a 25 %-át ennek fejében- nem sokkal kevesebb lenne, ha m2-ben 
számoltuk volna ki. Tehát 25 %-át álljuk a rezsiköltségeknek és a többit osztjuk a többi 
házhasználó  irányában. Azért úgy nem lehet számolni, hogy van egy hatalmas épület és 
akkor abban van egy kis helyiség, és ott mennyit fogyasztanak el – és csak azt vegyük alapul. 
Mert az épületben ott van egy igen jelentős nagyságrendű felső szint, ami nincsen beépítve, de 
annak is fűtésköltségei vannak. Az egész épületnek a rezsiköltségeit kell nézni és azt kell 
szétosztani. Tehát én azt gondolom, hogy ezen a 25 %-on- igaz, hogy a vérvétel kikerült most 
onnan, de épp a múlt héten volt ismételten nonprofit taggyűlés, ahol a második napirend 
megint csak arról szólt, hogy a háziorvosok kifogásolták a rezsiköltségeknek a 
nagyságrendjét. Tehát már azt is elviselhetetlennek titulálták, amik most fölmerülnek. 
Különböző fajta elszámolási módokról tettek javaslatot- akkor azt mondtam, hogy 
belemehetünk ebbe, de ha nem lesz stabilan meg az önkormányzat részéről az, hogy 
valamilyen szerepet vállaljon ennek a háznak a rezsiköltségébe, akkor megint csak káosz lesz 
ebből az egészből, hiszen a védőnőkre és a háziorvosokra – én azt gondolom, hogy hellyel-
közzel igazuk van- hogy sokkal többet nem lehet a praxisukra ráterhelni az épület költségeivel 
kapcsolatosan.  
 
Nagy Sándor 
Szilágyi Képviselő Úrnak mondom, hogy ha úgy lenne, ahogy mondta a közös ismerősünk, 
akkor a Jó Isten után a második lehetnék és nem a nem tudom hány milliomodik, hiszen nem 
erről szól a történet.  Arról szól a történet, amit elmondtam 2010. októberében is, hogy meg 
kell próbálni valamilyen formában működőképessé tenni a város gazdálkodását. Lehet, hogy 
nem tűnik soknak az 5 millió forint, de akkor, amikor néha 100 ezer forintot sem tudunk adott 
témában kifizetni, akkor viszont soknak tűnik. Egy dolgot ne tessenek elfelejteni, hogy a 
sport, a tömegközlekedés önkormányzati kötelező feladat. Ez a fajta szociális ellátás 
önkormányzati önként vállalt feladat, hiszen az állam a Tb-n kersztül egy más formában 
finanszírozza. Ezt látni kell ebből a szempontból. A másik része, -amire azért szeretnék 
utalni- ha képviselő Úr az ügyeleti épület rezsiköltségét a 8 ezer forintból kihozza fűtéssel 
együtt, akkor „én megfogadom Képviselő Urat, hogy az épület rezsiköltségét másik 
harmincból hozza ki”. Vagy akár arra az épületre is. Csak azért, hogy a számokkal azért  
nagyjából tisztában legyünk. Még egy megjegyzés. Abban nyilván igaza van alpolgármester 
Úrnak, hogy nem csak azt  a kis helyiséget kell nézned, hiszen annak van egy hatalmas 
várórésze, egy hatalmas bejárórésze, annak van egy közös használatú vizesblokk része amire 
a költségeket ráosztjuk. A mostani javaslatban ezek a költségek nincsenek kiterhelve a 
betegforgalomra. A két személynek gyakorlatilag a rendszeres-nem rendszeres személyi 
juttatás van betervezve. Tamásné Képviselő Asszony! Teljesen elfogadnám, amit elmondtál,  
ha még egy félmondatot mellé tettél volna- de ez igaz a Szilágyi Képviselő-társam részéről is, 
három napirenddel később tárgyaljuk a költségvetést, ha azt megmondjátok nekem, hogy a 
költségvetésből kvázi honnan lehet elvenni ezt az 5 millió forintot úgy, hogy a költségvetési 
hiány ne nőjön tovább. Akkor két lába van a történetnek, arról még a költségvetés tárgyalása  
kapcsán még szavazni is lehet.  
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Puskás László 
Kérem, a képviselő-testületi tagok támogatását az előterjesztés mellett, hogy abban az 
esetben, ha olyan helyzet teremtődik, hogy a két szolgáltatást meg kellene szüntetnünk, mert 
nem találunk rá forrást, abban az esetben azért kalkuláljanak a képviselő-testületi tagok azzal 
a fajta reakcióval, a lakosság részéről, ami ennek a két szolgáltatásnak a megszűnését 
jelentené, vagy kritizálná, hiszen én úgy látom, hogy a 300 Ft-ok megfizetése adott 
szolgáltatások igénybevétele esetén, azért sokkal kedvezőbb és viselhetőbb összeg, mintha a 
kezelőorvos előír egy kötelező vérvételt és azt Nyíregyházán kell és jóval nagyobb tortúrával  
és  nagyobb költségekkel megvalósítani.  
 
Nagy Sándor  
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Először a rendelet-tervezetről szavazatunk. 
Ki az, aki a rendeletet elfogadja?  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta meg:  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
4/2012. (III. 01.) 

 
önkormányzati rendelete 

 
Egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjairól 

 

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 142. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §. 

Az Újfehértó Város Önkormányzata által az Újfehértó, Bartók Béla utca 20. szám alatti 
telephelyen biztosított  fizioterápia és az általános laboratóriumi diagnosztika szakmán belül 
biztosított vértétel valamint a vizelet vizsgálatra történő átvétele kizárólag térítési díj 
ellenében vehető  igénybe. 
 

2.§ 
 

(1) A fizioterápia térítési díja: 300.- forint /alkalom/ egy kezelés/ fő.  Ugyanazon alkalommal 
minden további kezelés 50.- forint /fő/ kezelés. 
(2) A - (4) bekezdésben foglaltakat kivéve - a vérvétel térítési díja: 300.-forint /fő/ alkalom. 
(3) A - (4) bekezdésben foglaltakat kivéve - a vizelet vizsgálatra történő átvételének térítési 
díja 300.- forint /fő/ alkalom. 
(4) Amennyiben ugyanazon napon vérvételre és vizelet vizsgálatra történő átvételére is sor 
kerül, a két szolgáltatás térítési díja összesen: 300.- forint /fő/ nap. 



 17

 
3.§ 

 
A rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba. 
 
Újfehértó, 2012. február 29.  
 
Nagy Sándor 
Ezt követően az előterjesztéshez kapcsolódó határozat-tervezetről szavazunk. Ki az, aki a 
határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

25/2012. (II. 29.) számú 
 

határozat 

Az egyes egészségügyi szolgáltatások után fizetendő térítési díjak szabályzatáról 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 
284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése alapján, az Újfehértó Város 
Önkormányzata által az Újfehértó, Bartók Béla utca 20. szám alatti telephelyen biztosított  
egészségügyi szolgáltatások után fizetendő térítési díjakról szóló szabályzatát a melléklet 
szerint jóváhagyja. 
 

Határidő: azonnal 
        Felelős :alpolgármester 

 
 

Melléklet a 25/2012.(II. 29.) számú határozathoz 

 

SZABÁLYZAT 

 

Az Újfehértó Város Önkormányzata által biztosított egyes egészségügyi szolgáltatások 

után fizetendő térítési díjakról  

 

Újfehértó város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet 

1.§. (6) bekezdése alapján, a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi 

szolgáltatások térítési díjait, a díjak  nyilvánosságra hozatalának és befizetésének rendjét a 
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következők szerint szabályozza. 

 

1./ Általános rendelkezések 

Jelen Szabályzat  Újfehértó Város Önkormányzata által az Újfehértó, Bartók Béla utca 20. 

szám alatti telephelyen működtetett fizioterápiát és labort igénybe vevő személyek térítési 

kötelezettségére, a díjak  nyilvánosságra hozatalának és befizetésének rendjére vonatkozó 

rendelkezéseket foglalja magában. 

 

2./ A térítési díjak: 

2.1. Az Újfehértó Város Önkormányzata által biztosított  fizioterápia és az általános 

laboratóriumi diagnosztika szakmán belül biztosított vértétel és a vizelet vizsgálatra történő 

átvétele kizárólag térítési díj ellenében vehető  igénybe. 

 

2.2./ A fizioterápia térítési díja: 300.- forint /alkalom/ egy kezelés/ fő.  Ugyanazon 

alkalommal minden további kezelés 50.- forint /fő/ kezelés. 

2.3./  A – 2.5. pontban foglaltakat kivéve - a vérvétel térítési díja: 300.-forint /fő/ alkalom. 

2.4./  A – 2.5. pontban foglaltakat kivéve - a vizelet vizsgálatra történő átvételének térítési díja 

300.- forint /fő/ alkalom. 

2.5./  Amennyiben ugyanazon napon vérvételre és vizelet vizsgálatra történő átvételére is sor 

kerül, a két szolgáltatás térítési díja összesen: 300.- forint /fő/ nap. 

 

3./ A térítési díjak nyilvánosságra hozatala 

A térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások díjtételeit, a betegek részére 

hozzáférhető helyen, jól látható módon ki kell függeszteni.  A szolgáltatás teljesítésének  

megkezdése előtt az érintettet szóban külön tájékoztatni kell a térítési díj vonatkozó 

mértékéről. 

 

4. A szolgáltatások térítési díjának fizetési szabályai: 

A térítési díj megfizetése a szolgáltatás igénybevétele előtt készpénzben, a helyszínen történik 

nyugta ellenében.  

 

A nyugta vagy igény esetén a készpénzfizetési számla eredeti példánya a befizetőé. A 

pénzbeszedő személy a befizetett összegekről összesítő feladás alapján  a Polgármesteri 
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Hivatal házipénztárában köteles elszámolni, a mindenkor hatályos pénzkezelési szabályzat 

alapján.  

 

A nyugták, a készpénzfizetési számlatömbök nyilvántartását, kiadását, cseréjét és 

elszámolását a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.  

 

5./ Jelen szabályzat 2012. április 1.-jén lép hatályba. 

 

Újfehértó, 2012. február 29. 

         Nagy Sándor 
         polgármester 
 
5. napirendi pont megtárgyalása 
5./Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő  
    fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 
    Száma: 4- 39/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 3 egyhangú igen szavazattal 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.  Az Ügyrendi Bizottság 3 
egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
részére.  A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.  Felhívom a Képviselő-
testület figyelmét arra is, hogy az Ügyrendi Bizottsági ülésen felmerült észrevétel alapján – az 
előterjesztéshez csatolt 1. számú melléklet átdolgozásra került. Ezt kiosztással megkapták. És 
ez a költségvetési rendelet 13-as táblájában is szintén átvezetésre került. A könyvvizsgálótól 
kérdezem, hogy akar-e hozzáfűzni valamit?  
 
Nagy Csaba 
Tisztelettel köszöntök mindenkit.  
A határozati javaslatban előterjesztett kimutatás is és a határozati javaslat a stabilitási 
törvényből fakadóan kötelezettsége az önkormányzatoknak. Mégpedig a költségvetési 
rendelet megalkotása előtt be kell mutatni a képviselő-testület részére azokat a  bevételeket és 
azokat az adósságot keletkeztető ügyleteket, amelyek a 2012-es évet követő évekre 
vonatkoznak. Ez gyakorlatilag nem ismeretlen fogalom, hiszen erről eddig is szó volt, csak 
másképp hívtuk – még pedig eddig hitelkorlátnak neveztük, most pedig adósságot 
keletkeztető ügylet és saját bevételnek. Gyakorlatilag ez azt a plafont jeleníti meg, ameddig 
hitelt vehet fel, illetve a hitellel kapcsolatos fizetési kötelezettséget vállalhat az önkormányzat. 
Önmagában, ha értékeljük a táblázatot, akkor egyértelműen látszik, hogy az önkormányzat 
további hitellel nem terhelheti a költségvetését, hiszen az ideirányzott bevételei, illetve 
azoknak az 50 %-ka már nem teszi lehetővé, hogy már további hitelt vegyen fel az 
önkormányzat. Illetve a stabilitási törvény meg is tiltja azt, hogy működési célra hitelt vegyen 
fel, csak likviditási hitellel fedezheti a működési kiadásait, amelyet december 31-ig vissza kell 
fizetni.  
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Nagy Sándor 
Én azzal szeretném folytatni, hogy természetesen erre esélyünk nincs, hogy ha mi likvidhitelt 
felveszünk, azt vissza is tudjuk fizetni, tehát azért kell annak megfelelően kezelni a 
költségvetési rendelet-tervezetet. Egy dologra szeretném felhívni a képviselő-társaim 
figyelmét, és várnék egy rövid reakciót a könyvvizsgáló Úrtól. Nekem az az érzésem és erről 
vezetői szinten is és több fórumon beszéltünk, hogy valamit kezdeni kellene – a három 
jogszabállyal, mert az addig rendben van, hogy az adott évben nem lépheti túl ezt a korlátját 
az önkormányzat, csak sem egyik törvény, sem – idekapcsolódó kormányrendelet – nem 
szabályozza a korábbi években képződött adott évre eső adósságszolgálati teher kezelésének a 
módját. Ha ezt most megnézzük, csak ha 2012-tőt nézzük a költségvetésnél, akkor 
gyakorlatilag Újfehértó benne van, nincs semmi problémája- csak a korábbi években 
keletkeztetett ügyletek miatt – viszont tartósan és nem csak ebben az évben folyamatosan még 
X éven keresztül fogja hurcolni ezt a terhet, abban az esetben, ha erre valamilyen kezelési 
mód nem következik be.  
 
Nagy Csaba 
Ezt majd látni fogjuk a költségvetés tárgyalásánál is, hogy a jelen költségvetésnek is ez a 
legnagyobb problémája. A stabilitási törvény, illetve a vonatkozó végrehajtási rendeletei nem 
foglalkoznak ezzel a kérdéssel. A korábban szerződéssel vállalt kötelezettségeket nyilván 
teljesíteni kell az önkormányzatoknak. Annyi szankciót helyez kilátásba a jogszabály, hogy  
nem indíthat az önkormányzat mindaddig az uniós finanszírozási beruházásokon kívül más 
beruházást, amíg ennek a feltételnek meg nem felel. A működési célú hitelekről nem is szól 
maga a jogszabály, hiszen azt feltételezi és abból indul ki, hogy az önkormányzat nem vesz 
fel működési célú hitelt és kategorikusan meg is tiltja ezt, hogy működési célú hitelt vegyen 
fel. Egyébként a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről – körlevél kérdésekre adott válaszok 
formájában - az az információ jutott el, hogy módosítani fogják a stabilitási törvényt. Azt nem 
tudjuk, hogy milyen irányba, elvileg ennek már február közepéig meg kellett volna történni. 
De az önkormányzatok részéről folyamatosan érkeznek ezzel kapcsolatos jelzések és 
problémák, hiszen alapvetően a finanszírozása fog az önkormányzatoknak úgymond 
ellehetetlenedni. És amikor lejárnak a rövidlejáratú szerződések és újak megkötésére kerül 
sor- a bankok is kényszerben vannak ebből a szempontból, hiszen a törvény rájuk is 
vonatkozik és ezt Ők is figyelik. Nem fognak hitelt adni működésre, csak december 31-ei 
lejárattal az önkormányzatoknak, hiszen ezt írja elő a törvény. Ha ez bekövetkezik, onnantól 
kezdve folyamatosan fog nagyon sok önkormányzat csődbe menni, hiszen nem fogja tudni 
fizetni a működési költségeit  
 
Nagy Sándor 
A napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel vélemény? Ha nincs, a napirendi pont 
vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozati javaslatot?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot  11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

26/2012. (II. 29.) számú 
 

határozat 
 

Újfehértó Város Önkormányzat  
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 

 
 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
Az Önkormányzat a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a melléklet táblázatban 
bemutatottak szerint jóváhagyja.  
 
 
 

        Határidő: folyamatos 
        Felelős :polgármester 
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  1. számú melléklet a 26/2012. (II. 29.) számú határozathoz 

Újfehértó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása 

      Ezer forintban! 

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő 
fizetési kötelezettség összegei MEGNEVEZÉS Sor-

szám 
2012.  2013.  2014.  2014. után 

ÖSSZESEN 
7=(3+4+5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 
Helyi adók 01   209 000      110 000      110 000      1 100 000      1 529 000    

Osztalék, koncessziós díjak 02                      -      

Díjak, pótlékok, bírságok 03       3 300          3 300          3 300           33 000          42 900    

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból 
származó bevétel 

04 

  123 996        77 085        77 085         770 850      1 049 016    

Részvények, részesedések értékesítése 05                      -    

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó 
bevételek 06 

                     -      

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07                      -      

Saját bevételek (01+… .+07) 08  336 296     190 385     190 385     1 903 850      2 620 916    

Saját bevételek  (08. sor)  50%-a  09  168 148       95 192       95 192        951 925      1 310 457    

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési 
kötelezettség (11+…..+17) 10 

 294 612     189 425     176 870        913 796      1 574 703    

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11   202 446      102 193        88 193         337 737        730 569    

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12                      -      

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13       39 065        39 065         380 888        459 018    

Adott váltó 14     92 166        48 167        49 612         195 171        385 116    

Pénzügyi lízing 15                      -      

Halasztott fizetés 16                      -      

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 
17 

                     -      

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 
(19+…..+25) 18 

     8 000         8 000         8 000                 -            24 000    

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19                      -      

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 
20 

                     -      

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21                      -      

Adott váltó 22                      -      

Pénzügyi lízing 23                      -      

Halasztott fizetés 24                      -      

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 
25 

      8 000          8 000          8 000                   -      

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26  302 612     197 425     184 870        913 796      1 598 703    

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 
(09-26) 27 

-134 464    -102233 -  89 678          38 129        288 246    
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6. napirendi pont megtárgyalása 
6./ Tájékoztató a talajterhelési díjról 
      Száma: 4-33/2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Gyermánné Szabó Katalin megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 12 
főre változott.  
 
Nagy Sándor 
Ez a napirendi pont Tóth János képviselő úr kezdeményezésére került napirendre. A 
tájékoztatót a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 3 egyhangú igen szavazattal, az Ügyrendi 
Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal 
tudomásul vette. A tájékoztató kapcsán röviden arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy 
2012. február 1-jétől tízszeresére emelkedett a fizetendő talajterhelési díj nagyságrendje. 
Tehát addig, amíg korábban 180.-Ft-ot kellett fizetni 1 m3 ivóvíz után, most ez 1.800.-Ft-ra 
fog emelkedni. És ebben az esetben az önkormányzatnak nincs díj megállapítási jogköre, ezt a 
törvény szabályozza ebben a formában. Ami nagyon fontos, hogy ezt csak azokon a 
területeken kell fizetni, ahol korábban kiépült a szennyvízelvezető hálózat és az ottani 
tulajdonosok nem kötöttek rá. A napirendi ponttal kapcsolatosan van-e kérdés? Ha nincs a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
7. napirendi pont megtárgyalása 
7./Előterjesztés a 2012/2013. tanévben induló óvodai csoportok, osztályok és napközi  
    csoportok számának meghatározásáról 
    Száma: 4-45/2012.                                    
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Ezt az anyaggal egyidőben megkapták, csak a napirendek között még nem szerepelt akkor. Az 
előterjesztést napirendre tűzte a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága és 3 egyhangú igen 
szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. 
 
Emlékeztetni szeretném képviselő-társaimat arra, hogy ez a korábbi testületi ülésünkön téma 
volt, és a kialakult vita miatt ez akkor a napirendről lekerült. Kiegészítésként szeretném 
elmondani, hogy a javaslatot, amelyet kiküldtünk egyezettük az intézményvezető Asszonnyal, 
de szeretném megerősíteni, hogy nem látok realitását a legújabb számok alapján, hogy ez el 
fog indulni. Természetesen támogatni fogom a határozat-tervezetet, és kérem, hogy a 
képviselő-társaim is támogassák, viszont azt látni kell, hogy  a korábban jelzett 136 fő helyett 
jelen pillanatban 123 fő az a gyereklétszám, akit iskolába akarnak íratni. Kétségesnek tartom, 
hogy a  6 első osztály el tud indulni, még ehhez hozzájön két első osztály a Görög Katolikus 
intézményben is. Adjuk meg a lehetőséget és remélem, hogy az intézményvezető Asszony az 
ígéretének megfelelően, - amennyiben nem jön össze a gyereklétszám- akkor a korábbi 
éveknek megfelelően le tudja vezényelni az esetleg ebből a mostani határozatból adódó 
feszültséget. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
  
Tóth János 
Egy tegnap esti információ szerint Érpatakról 4 első osztályos gyerek jön Újfehértóra.   
 
Nagy Sándor 
Az egy másik kérdés, hogy Újfehértó Önkormányzata kívánja-e az érpataki gyerekeket  
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iskoláztatni. Az Érpataki Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 
határozat- polgármesteri levél- után, amit megkaptak az anyagban.  
 
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozat-tervezetet elfogadja?  
 
A képviselő-testület a határozat-tervezetet 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

27/2012. (II. 29.) számú 
 

határozat 
 

a 2012/2013. tanévben induló óvodai csoportok, osztályok és napközi csoport számának 
meghatározásáról 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ a 2012/2013. nevelési évben az önkormányzat fenntartásában működő Lengyel Laura 
Óvodában 14 csoport indítását engedélyezi. 
 
2./ a 2012/2013. tanévben az Újfehértói Általános Művelődési Központ Újfehértói Általános, 
Művészeti Iskola,  Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola intézményegységben 
 

a) - amennyiben az osztályok létszáma a 23 főt eléri - 6 általános iskolai első osztály,  
b) 1 tanulócsoport, 
c) 3 napközi csoport indítását engedélyezi. 

 
 

Határid ő: azonnal,  folyamatos 
    Felelős: polgármester, intézményvezetők 

 
8. napirendi pont megtárgyalása 
8./Beszámoló a 2012. január 01. és 2012. február 28. közötti időszakban beszedett  
    bevételekről és teljesített kiadásokról 
    Száma: 4-48/2012.    
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Államháztartási törvényi szabályozás, hogy amennyiben nincs átmeneti gazdálkodásról szóló 
rendelete az önkormányzatnak, akkor ezt meg kell tenni a költségvetési rendelet megalkotása 
előtt. Tehát az a táblázat gyakorlatilag tartalmazza a kiadási jogcímeket, amelyeket eddig 
teljesítettünk és a bevételi jogcímeket, amelyeket szintén teljesítettünk ebben az időszakban. 
Ezt a bizottságok nem tárgyalták. Van-e a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, 
vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom.  Ki az, aki a határozat-tervezetet 
elfogadja?  
 
A képviselő-testület a határozat-tervezetet 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
28/2012. (II. 29.) számú 

 
határozat 

 
a  2012. január 01. és 2012. február 28. közötti időszakban beszedett bevételekről 

és teljesített kiadásokról 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
a 2012. január 01. és 2012. február 28. közötti időszakban beszedett bevételekről és teljesített 
kiadásokról szóló beszámolót  elfogadja.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
9. napirendi pont megtárgyalása 
9./ Előterjesztés az Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft-ben meglévő     
     kisebbségi tulajdonosok által felajánlott üzletrészek értékesítési ajánlatáról  
     Száma: 4-49/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Puskás László alpolgármester 
 
Nagy Sándor 
Ezt az előterjesztést a bizottságok szintén nem tárgyalták. Alpolgármester Úrnak átadom a 
szót.  
 
Puskás László 
Odáig szeretnék visszakanyarodni az előterjesztés kapcsán, hogy néhány testületi üléssel 
ezelőtt, zárt ülésrészben tájékoztattam a képviselő-testületet a nonprofit kft-nél kialakult 
éppen  akkor aktuális helyzetről, ami a pótbefizetéseknek a meg nem szavazásával 
kapcsolatos volt. Nem tudom, hogy a testületi ülés elején a polgármester Úr- a két testületi 
ülés közötti beszámolóban elmondta-e azt, hogy az elmúlt héten volt a  nonprofit kft-nek a 
taggyűlése, és ott egyhangúlag elfogadta a taggyűlés a pótbefizetések elrendelés és ennek a 
társasági szerződésben való átvezetését. Két olyan tagtól érkezett tulajdonrészének eladási 
szándéka, akik magánszemélyként vannak a Kft-ben, Dr. Stéfán Katalin és Dr. Szilassy István 
részéről. Mindkettőjük annak a korábbi képviselő-testületi ajánlatnak megfelelően - ami arról 
szólt, hogy a befizetett törzstőkéjük mértékének 10 %- ért kívánja a képviselő-testület 
megvásárolni az üzletrészeket, ennek megfelelően tették Ők is az ajánlatukat. Igaz, hogy 
szerepelt az ajánlatukban azt is, hogy a befizetett tagi kölcsönöknek az összegét is tegyük 
hozzá- de a szóbeli egyeztetések alapján, ami zajlott velük az alapján tudom azt javasolni, 
hogy csak a befizetett törzstőke névértékének 10 %-áért vásároljuk meg az üzletrészeket. Két 
határozati javaslatban azért eltérő dolgok vannak benne, mert Dr. Stéfán Katalin még január 
31-én megtette az eladási szándékáról a nyilatkozatot, Dr. Szilassy István viszont csak a 
tegnapi napon. Stéfán Katalin doktornőnek a szándékáról azért nem tudtunk dönteni, mert 
addig, amíg nem volt a kft-nél egyhangú szavazás arról, hogy pótbefizetéssel biztosítja a Kft. 
veszteségeit, addig nem volt értelme a képviselő-testület elé hozni. A harmadik határozat egy 
olyan nyilatkozat megtételéről szól, ami az összes háziorvosok esetében fölmerülő kérdés, 
hogy azok a háziorvos, akik nem tudják vállalni a jövőben a nonprofit kft.-ben a 
kötelezettségeikért a helytállást, azoknak az esetében ne kerüljön bérleti díj bevezetésre az 
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általuk használt rendelő helyiségekért. A javaslat az arról szól, hogy ezt a többségi 
tulajdonos önkormányzat nem fogja kezdeményezni a taggyűlésen.  
 
Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Tamás Lászlóné 
A két-három napirendi pont összefüggésére szeretnék egy kérdést feltenni, hogy az előbb 
arról szavaztunk, hogy 300 Ft-okat szedjünk be a lakosoktól, most meg egy vállalkozónak 
adjunk ingyen helyiséget a szolgáltatásnyújtáshoz? Itt nincs ellentétes dolog?  
 
Nagy Sándor 
Arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy az önkormányzat nincs abban a helyzetben, hogy 
dönthessen ebben a dologban, hiszen az épület nem az önkormányzat tulajdona, hanem a 
nonprofit kft. tulajdona. Tehát azért is kértem alpolgármester Urat, hogy árnyaltan 
fogalmazzon. Ha megnézitek itt arról van szó, hogy az önkormányzat nem kezdeményezi, 
annak fejében, hogy Ő eladta a 10 %-ot a többi meg fizeti a pótbefizetéseket, ami a működés 
szempontjából fontos. Ettől függetlenül az ügyvezető felelőssége, hogy a kft működését, 
milyen formában tudja biztosítani a későbbiek során.  
 
Levelei József  
A kérdésem, amikor megfogalmazódott bennem, akkor még ezek az információk nem voltak, 
amiből lehet olvasni egyértelműen. Ettől függetlenül arra szeretnék rákérdezni, hogy a 3. 
számú határozati javaslatot feltételeként kell értelmezni az előző kettőt illetően? Vagy pedig 
azért van külön határozati javaslatként előterjesztve, mert egymással semmifajta kapcsolatban 
nem áll.  
 
Nagy Sándor 
Ezt találtuk a legjobb megoldásnak, hiszen akkor, amikor valaki tesz egy ajánlatot valaki felé, 
vele szemben csak olyan követelményt támaszthat, aminek megfelel az a valaki. Tehát a 
képviselő-testületet nem hozhatjuk olyan helyzetbe, hogy most arról szavazunk, hogy most 
nem akarunk bérleti díjat szedni a nem a tulajdonunkat képező ingatlanunk után. De miután 
nem csak, hanem a négy beszélgetésnek ez volt az egyik vonulata, illetve korábban  
gyakorlatilag ez mind a hat praxis esetében megfogalmazódott, akkor mi egyértelműen 
elmondtuk, hogy ha működőképes a nonprofit kft. akkor természetesen nincs értelme, hiszen 
egyik oldalt kötelező feladatot láttatunk el az épületben –és ha azok akik ezt nem tudják 
ellátni, mert kapnak annyi pénzt, akkor fizettethetünk velük bérleti díjat, legfeljebb ki fogjuk 
egészíteni nekik a támogatást, mert a háziorvosi alapellátás és a védőnői szolgálat az kötelező 
feladatunk.   
 
Leveleki József 
Világos, ha működési zavar van, akkor  meg az ügyvezetőnek van mozgási lehetősége és 
kötelezettségei.  
 
Nagy Sándor  
Egészen pontosan büntetőjogi kategóriáig.  
 
Szilágyi Péter 
Az ügyvezető Úrnak nem kellene itt lenni? A kft-ről beszélünk és Ő nincs itt.  
 
Nagy Sándor 
Nem a kft-ről beszélünk, üzletrészekről beszélünk és az ügyvezető Úrnak, - magunk közt 
szólva semmi köze -, hogy a tagok az üzletrészükkel, szabályos keretek között mit kezdenek 
De  az ügyvezető Úr tud az ügyletről, folyamatosan kapcsolatban vagyunk vele.   
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Puskás László 
Magamra vállalva ennek a felelősségét, én javasoltam azt, hogy nem nagyon van értelme az 
ügyvezetőnek jelen lenni ennél a napirendnél. A képviselő-testületi ülésen - ahogyan 
polgármester Úr mondta- itt most nem a társasággal kapcsolatos jogügyletrészekről van szó, 
hanem az üzletrészek cserélnek gazdát, ha erről döntés születik- a tagok között. 
Mindenképpen fontos, hogy megértsük a bérleti díjjal kapcsolatosan leírt határozattal az 
összefüggést, hogy két olyan tagról beszélünk - és nem szeretnék senki mással 
személyeskedni, akik  szintén tagjai a kft-nek, de két olyan taggal kapcsolatosan döntenénk 
most, akik igazából nem gátolták a nonprofit kft. működését az előző időszakban sem. Pld., 
ha Stéfén doktornőről van szó – kiemelten- akkor Ő minden egyes kötelezettséget befizetett. 
Én úgy látom, hogy a határozattal egyetértve, nem sok értelme van amúgy az 
önkormányzatnak bérleti díjban gondolkodni, hiszen ha a kft. működéséhez és a ház 
működéséhez mindenfajta feltétel adott, - tehát meg van a forrás, hogy ez biztonsággal tudjon 
működni, biztonsággal lehessen fizetni a felvett hitelt és annak a kamatait,- a fenntartás 
időszaka alatt lehessen működtetni a kft-t a kötelezően alkalmazottak foglalkoztatására van 
forrás, akkor nem hiszem, hogy az ügyvezetőnek, vagy a társaságnak el kellene rendelni- 
adott esetben – két olyan háziorvos irányába, akik nem akartak ebben tovább részt venni - 
azok irányába el kellene rendelni bérleti díj fizetési kötelezettséget. Azért van különbség – ha 
a háziorvosokról beszélünk- azon háziorvosi tag között, aki benne marad a kft-ben, 
pótbefizetéssel a veszteségek fedezésébe beszáll- nyilván annak reményében, hogy valamikor, 
ha a kötelező fenntartási időszaknak vége van, akkor az az épületrész, amit ő használ az 
önkormányzattal, a többi tulajdonossal egyetértésben valamikor egyfajta társasházzá válással, 
vagy valamilyen egyéb úton a saját tulajdonába kerülhet. Hiszen azért szálltak be annak 
idején, nem azért, mer az újfehértói egészségügyi szolgáltatást szerették volna ezáltal 
támogatni. Ezt jó értelemben vegyétek, nem megsérteni akarom Őket, csak nekik 
nyilvánvalóan ezzel üzleti céljuk volt– csúnya szóval élve- hogy ők ebben részt vettek.  Azok 
viszont akik most ki akarnak belőle szállni, akár egészségügyi okokra hivatkozva, akár arra 
hivatkozva, hogy nem tudja elbírni az Ő praxisából származó bevétel, azok – én azt 
gondolom, hogy egy elég korrekt módon szeretnének ebből kiszállni. Én nem hiszem, hogy az 
Ő irányukba valamilyen szankcióban kellene gondolkodni.  
 
 
Nagy Sándor 
A 3. számú határozat-tervezetnél szeretném felhívni a figyelmet és ez a legfontosabb ebből a 
szempontból- a  kötelező egészségügyi alapellátás keretében szolgáltatást biztosítók. Elég jól 
behatárolható az a kör, aki ebben benne van. Tehát semmiféle korlátja nincs annak, hogy az 
emeleti, vagy a szabadon álló helyiségek bérleti díj ellenében hasznosítása kerülhessenek. Ha 
egyéb nincs a napirendi pont vitáját bezárom. Ki az, aki az 1. számú mellékletet képező 
határozat-tervezetet elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

29/2012. (II. 29.) számú 
 

határozat 
 

Az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő üzletrész  
megvásárlásáról 
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A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ nyilatkozza, hogy az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-ben 
dr.  Stéfán Katalin 4244. Újfehértó, Szent István u. 151. szám alatti lakos tulajdonában lévő 
üzletrészt 210 000.- forint vételárért meg kívánja vásárolni 2012. március 31.-i fizetési 
határidővel, azzal, hogy az eladó a tagot terhelő valamennyi a társasággal szemben - 2012. 
január 31. napjáig - fennálló kötelezettségének  a szerződés aláírásának napjáig köteles eleget 
tenni.  
 
2./ az 1./ pontban meghatározott üzletrész vételéhez szükséges fedezetet az Önkormányzat 
2012. évi költségvetésében biztosítja. 
 
3./ felhatalmazza a polgármestert az üzletrész vétele tárgyában keletkező szerződés 
előkészítésére és aláírására. 
     Határidő: azonnal 
     Felelős: polgármester 
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a 2. számú mellékletet képező határozat-tervezetet elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
30/2012. (II. 29.) számú 

 
határozat 

 
Az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő üzletrész 

megvásárlásáról 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ nyilatkozza, hogy az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-ben 
dr.  Szilassy István  4244. Újfehértó, Szent István u. 43. szám alatti lakos tulajdonában lévő 
üzletrészt 210 000.- forint vételárért meg kívánja vásárolni 2012. március 31.-i fizetési 
határidővel, azzal, hogy az eladó a tagot terhelő valamennyi a társasággal szemben - 2012. 
február 29. napjáig  - fennálló kötelezettségének  a szerződés aláírásának napjáig köteles 
eleget tenni.  
 
2./ az 1./ pontban meghatározott üzletrész vételéhez szükséges fedezetet az Önkormányzat 
2012. évi költségvetésében biztosítja. 
 
3./ felhatalmazza a polgármestert az üzletrész vétele tárgyában keletkező szerződés 
előkészítésére és aláírására. 
 
 
     Határidő: azonnal 
     Felelős: polgármester 
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a 3. számú mellékletet képező határozat-tervezetet elfogadja?  
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A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
31/2012. (II. 29.) számú 

 
határozat 

 
Az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
tulajdonában lévő épület használatával kapcsolatos nyilatkozatról 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
mint az  Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft többségi tulajdonosa 
nyilatkozik, hogy a társaság tulajdonában lévő, 4244. Újfehértó, Bartók Béla u. 20. szám alatti  
épület használatáért a kötelező egészségügyi alapellátás keretében szolgáltatást biztosítók 
részére a társaságnál nem kezdeményezi bérleti díj megállapítását. 
 
     Határidő: azonnal 
     Felelős: polgármester 
 
10. napirendi pont megtárgyalása 
10./Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
    Száma: 4- 38/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Felhívom a figyelmet, hogy a könyvvizsgáló jelentést írásban megkapták a bizottsági 
üléseken. A Pénzügyi Bizottság írásos véleményét kiosztással megkapták. Azt az ominózus 
táblát, amit az adósság keletkeztető táblánál kezeltünk, szintén itt kellene majd figyelembe 
venni. Elöljáróban szintén szeretném elmondani, hogy a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 3 
egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
részére. Az Ügyrendi Bizottság a könyvvizsgálói véleményt 2 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodással tudomásul vette. A rendeleti javaslatot 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület részére.    
 
A Pénzügyi Bizottság  - írásos véleményét:  3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül alakította ki.  A könyvvizsgálói jelentést 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül tudomásul vette. A rendeleti javaslatot 3 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megtárgyalásra és elfogadásra javasolja.   
 
Az első fordulóban amikor tárgyaltuk a rendelet tervezetet, akkor született egy határozat, a 
határozatnak a hivatal a Jegyző Úr vezetésével igyekezett maradéktalanul eleget tenni, hiszen 
mindazok az előmunkálatok, amelyek szükségesek voltak, azokat  végigvezettük. Ha csak 
néhányra rápillantok: az egészségüggyel kapcsolatos döntést meghozta a képviselő-testület, az 
ebrendészeti rendeletnek megfelelően beemelésre kerül a bevételi része. A bölcsődével 
kapcsolatos döntést végrehajtottuk az előzőekben, hiszen döntöttünk a szabályszerű térítési  
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díj, illetve gondozási díj megállapításáról. Az Újfehértó- Bököny Vízkizökmű Társulással 
kapcsolatos önkormányzati kezességvállalás adott évre eső kötelezettségvállalása az a 
táblázatban 8 millió forintos összegben benne van, a környezetvédelmi alapot  megbeszéltük. 
Ugyan írásban nem jelent meg, de szeretném mondani, hogy a rám szabott feladatnak eleget 
tettem a kolléganőimmel, mind a két intézmény esetében az ÁMK és az óvoda esetében is, az 
intézményvezetőkkel áttekintettük az – elsősorban a személyi kiadásokhoz kapcsolódó 
rendszeres-nem rendszeres tervezett kifizetéseket is. Illetve szúrópróbaszerűen leellenőriztük 
a kötelező és a kötelezően kiadandó órakedvezmények alapján számított kötelezően ellátandó 
órákat az adott intézményeknél, illetve ennek megfelelően a hozzárendelt létszám milyen 
formában tudja ezt elvégezni. Néztük azt is, hogy a kötelező óraszámon túlmenően vannak 
olyan többletórák az adott intézményben, amelyek nem kötelezőek. Ilyen egyik esetben sem 
merült fel. A kötelezően kiadandó órakedvezmény, valamint a munka időkedvezmény 
kerültek beépítésre. Az alpolgármester Úr az előzőekben megtette a maga javaslatát az 
egészségüggyel kapcsolatos fizetési díjakkal kapcsolatban. Ezek maradéktalanul átvezetésre 
kerültek. Ha valaki átnézte a korábbi első fordulós és ezt a költségvetési rendeletet-tervezetet 
azt tapasztalhatta, hogy a különböző intézmények között a dologi kiadásoknál nem 
ugyanolyan számok jelentek meg. Ez elsősorban abból adódott, hogy az új törvényi 
szabályozásnak megfelelő rendeletalkotási formánál igyekeztünk helyretenni minden olyan 
dologi kiadást, ami nagy biztonsággal rászabható volt, mondjuk az óvodára, vagy az általános 
iskolára. Hiszen ez az újszemléletű költségvetési tervezésnek az alapja. Amit szeretnék 
elmondani, hogy a korábbi első fordulóban elmondott javaslataimat a szakszervezetekkel 
történt egyeztetés alapján annyiban korrigáltam, hogy azt mondtam, hogy a minőségi kereset- 
kiegészítés 5.250.-Ft/hó/arra jogosultakat figyelembe véve- bekerülhet a költségvetésbe, ha ez 
kötelezően biztosítandó pénz. Ez kistérségi szinten felnyílt vita, minisztériumi, kincstári  
állásfoglalást várunk ebben az ügyben, jelen pillanatban még nincs  a kezünkben. Ezért az 
lenne a javaslatom, hogy a javaslatomnak megfelelően fogadja el a testület és amennyiben a 
minisztérium állásfoglalása alapján oda kell adni ezt a minőségi kereset-kiegészítést- akkor 
költségvetési rendelet-módosítás formájában az általános tartalék keret terhére tesszük oda. Ez 
egyébként egy 10 millió forint, amiről beszélünk jelen pillanatban. Hiszen itt az idevonatkozó 
jogszabályokat értelmezve, az egyértelműen kitűnik belőle, hogy minőségfejlesztési munkát- 
minőségirányító team-ok vannak mind a két intézményben –ezeknek többletjuttatást kell az 
idevonatkozó szabály szerint biztosítani. Ezt a minőségi kereset-kiegészítést az ÁMK 
esetében otthagytunk, hiszen Ők betervezték az első fordulóban – a költségvetésünkbeb benne 
volt. Ami ezen felüli összeg volt nekik- összességében egy 7.761. ezer forint, az kiemelésre 
került a rendelet-tervezetből. Az óvoda esetében nem volt tervezve a minőségi kereset-
kiegészítés az első fordulóban, ezért ott 720,100.Ft beemelésre került a rendelet-tervezetbe, 
hogy a minőségfejlesztőket tudja finanszírozni a szabálynak megfelelően. Amennyiben 
kötelező az Ő esetükben is ezt biztosítani, akkor ez közel 1.6 ezer forint többletforrást fog 
eredményezni kiadási oldalon. Összességében a két intézmény esetében 9.357 ezer forint 
fogja az általános tartalékot csökkenteni, vagy a hiányt növelni. Amit még szeretnék 
elmondani a rendelet-tervezethez az az, hogy most döntöttunk és elfogadtuk, hogy a 2012-es 
költségvetési rendeletünkben biztosítjuk a kétszer 210 ezer forintot, - és ezért ne kelljen 
rendeletet módosítanunk- értsen egyet azzal a képviselő-testület, hogyha a könyvvizsgáló úr is 
elfogadja- hogy miután 420 ezer forint fejlesztési forrást fog jelenteni, és az egyensúly miatt 
ennyivel azt az ominózus 46 millió forintot megemelnénk bevételi oldalon, -hogy a 
forrásegyensúlyt tudjuk biztosítani. Ezt majd Jegyző Úr a rendelet véglegesítésénél meg fogja 
tenni. A bizottsági ülésen, illetve a vezetői megbeszélésen merült az fel, hogy a fizikoterápia 
és kislabor, mint egészségügyi szolgáltatás – az a hivatal alatt jelenjen-e meg, vagy az 
önkormányzatnál? Könyvvizsgáló Úrral abban maradtunk, hogy az önkormányzathoz megy, 
mint nem kötelező feladat. Ezért ennek megfelelően a táblázatokból ez a Hivatalból kikerült 
és az önkormányzathoz beemelésre kertül. Emiatt már nem akartunk új számokat kiosztani. 
Természetesen a 13. számú melléklet esetében az adósságot keletkeztető határozathoz 
kiosztott táblázat szerinti táblázat számait kell figyelembe venni. Ennek a lényege az, hogy a 
2013-14-ben eredetileg 
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számoltunk az ebben az évben számolt helyi adóbevétellel, de 2013-2014-ben még nincs 
döntés a képviselő-testület részéről, ezért kellett a táblát korrigálni, ezért került a tábla teljes 
egészében módosításra. A könyvvizsgáló Úrtól kérem, hogy mondja el a véleményét.  
 
Nagy Csaba 
Az előterjesztett 2012. évi költségvetés rendelet-tervezete gyakorlatilag egyenes 
következménye és folyománya a 2011- évi költségvetésnél megcélzott konszolidációs 
folyamatnak. Ha áttekintjük a működési és felhalmozási költségvetését az önkormányzatnak, 
akkor látható, hogy a tárgyévi költségvetés az egy tartható költségvetést takar. A problémát a 
finanszírozási elégtelenség okozza az önkormányzat részére. Hiszen az előző, vagy a 
korábban felvett hitelek törlesztése gyakorlatilag, csak ismételt hitelfelvétellel lehetséges, 
hiszen a tárgyévi költségvetés ezekre a felhalmozási kiadások egy része kivételével nem 
biztosít fedezetet. Ez is a legnagyobb kockázat a költségvetés végrehajtása során, hogy ezeket 
a finanszírozási bevételeket hogyan lehet majd a jogszabályok ismeretében megteremteni 
majd 2012-ben. A működési költségvetést tekintve ez a 88 milliós működési hiány –annak 
tükrében, hogy egy 50 milliós általános tartalékot tartalmaz a költségvetés -  mindenképpen 
kezelhetőnek tűnik. A felhalmozási kiadások nem tartalmaznak olyan további adósságot 
keletkeztető kötelezettségvállalást, ami továbbnehezítené az önkormányzat helyzetét. Ha 
megnézzük, akkor egy 22 millióval több hitel visszafizetésre kerül sor, mint amennyi 
forrásbevonás szükséges ezekhez a műveletekhez. Összességében a rendeletet rendelet 
alkotásra alkalmasnak ítélem. Amikor eldől az a kérdés, hogy az „önhiki”-ből tud-e, vagy 
milyen mértékű forrást realizálni az önkormányzat, gyakorlatilag akkor lesz az a  következő 
kérdés, amiben a képviselő-testületnek dönteni kell, hogy az ott nem fedezett – azzal a 
forrással nem fedezett - hiánnyal mit tud kezdeni annak érdekében, hogy 2012. december 31-
ig csak likvidhitelhez juthat a mostani törvényi szabályozás szerint. Én úgy gondolom, hogy a 
kiadások megtakarításával, ezzel az általános tartalékkal, ha számolunk reális az a cél, hogy a 
működési költségvetés egyensúlyban tartható 2012-ben.  
 
Nagy Sándor 
Pontosan az esetleges költségvetés átszámolása miatt azt szeretném elmondani, hogy az ÁMK 
és az óvoda esetében is egész évre számoltunk a meghatározott csoportszámokkal, illetve az 
előzetesen kimutatott mutatószámok alatti normatívával. Az látszik, hogy minél inkább 
helyére kerülnek a költségek a költséghelyekre, ott jelennek meg, amelyik intézménynél 
képződnek. Tizedszázalékokat nem figyelembe véve az látszik, hogy az általános iskolai 
oktatás és itt most mindent beleértek- durván 60 %-ban fedezi az iskolával kapcsolatos 
kiadásokat, tehát ott egy 40 % -os pótlási kötelezettségünk van. Talán egy pici mozgásterünk 
akkor marad, ha szeptemberben átkerül a Mályváskerti Tagintézmény, hiszen a normatívát 
vissza kell, hogy mondjuk, viszont az a 40 %, amit mellé kellett tennünk, akkor az elvileg 
megtakarításként, -ha a másik oldalt „nem szállunk” el a költségekben meg kell, hogy 
jelenjen. Az óvodánál ugyanez a helyzet, csak ott még durvább formában, hiszen az óvoda 
esetében az óvoda 51 %-ban nyújt fedezetet az óvodai ellátásra és 49 %-ot kell mellétenni az 
önkormányzatnak. Tehát nyilván arról is tárgyalunk, hogy 2 óvodai csoport átkerül az 
egyházhoz, ha ez megvalósul, ott is azért a 4/12-ed, ha úgy tetszik  szeptember 1-jétől 
december 31-ig szükséges kiegészítés az megtakarításként megjelenik. A bölcsőde esetében 
szinte mindenféle kiadást figyelembe vége 69 %-ban fedezi a bölcsődével kapcsolatos 
kiadásokat és 31 % amit hozzá kell kiegészíteni. Ez látszik a bölcsőde térítési díjnál – 
megnézte a képviselő-testület az önköltség-számítás szabályait, ha ott kivetettük volna a teljes 
önköltséget teljes gondozási díjként, akkor fedezte volna durván ennek a költséghányadnak 
egy jelentős részét. Ezt mindenképpen szerettem volna mellétenni, hogy valamiféle 
mozgásterünk marad, ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez a tél a  dologi kiadási oldalon- itt 
elsősorban a fűtéssel kapcsolatosan nagyon komoly többletkiadásokat jelent az önkormányzat 
számára. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
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Leveleki József  
Sok érdekeset hallottam az elmúlt időszakban ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban, illetve 
az előző napirendi ponttal kapcsolatban is.  Ott tökéletesen egyetértek azon álláspontjával és 
az általa elmondottakkal, miszerint igazából senki nem tudja megmondani, hogy a 
refinanszírozás kapcsán egyáltalán működőképessé tehető-e a rendszer. A stabilitási 
törvényből fakadó megkötések miatt, ez a fajta működési hitel, pótlás, vagy újrakötés, ez 
majd komoly akadályokba fog ütközni. A másik, ami engem nagyon elszomorít az, hogy én 
képviselőként 2012. február 29-én gyakorlatilag 0 esélyt és lehetőséget látok, hogy ebben az 
egész költségvetési témában bármilyen befolyással legyek, vagy befolyást gyakoroljak erre a 
kérdésre. Azt gondolom, ha beletekintünk ebbe a költségvetési tervezetbe- nem is kell- hiszen 
a felépítését nagyjából ismeri mindenki- azt hozzátéve, hogy magam sem vagyok szakember, 
nyilván látjuk azt, hogy van egy kötelezettségeket felsoroló része és ott rögtön 
szembeütközünk egy óriási teherrel, ami az alapvető problémáját jelenti az idei év 
tervezésének is. És ez a felhalmozott adósságállomány, aminek az idén esedékes része igen 
komoly fejtörést fog okozni az önkormányzatnak. Tehát se egyénileg, se azt gondolom, hogy 
a képviselő-testületnek sincs komoly mozgástere. Itt a testület vonatkozásában is ugyanazokat 
a korlátokat érzem érvényesülni, egyfelől a megörökölt történetet, másfelől a jogszabályi 
környezetet. Hiába érvelünk azzal –és polgármester Úrnak van ebben igazsága, hogy 
önmagában 2012-es évi költségvetési tervezet „önjáró” lenne, ha nem kellene semmi mással 
kalkulálni. Hát ezt gondolta a Miniszterelnökünk is, és hasonlóképpen érvelt, hogy most 
gyakorlatilag a GDP arányos államháztartási hiány az 3 % alatt van. Miről beszélünk? Miért a 
jövőt elemezi az Unió, amikor velünk kapcsolatban különböző szankciókat fogalmaz meg? 
Hát nagyjából ugyanebben a helyzetben vagyunk. Az egésznek a lényegeit én abban látom, 
hogy az önkormányzatiság, - mint olyan és az az autonómia, ami ennek az alapját kellene, 
hogy jelentse, konkrétan, hogy a helyi közösségek eldönthessék, hogy mit hogyan 
csináljanak, milyen irányt szabnak a jövőt illetően, milyen módon próbálnak egy élhető 
környezetet létrehozni, milyen módon próbálják meg azt, hogy itt fiatalok maradjanak, hogy 
itt jövőkép kialakulhasson- ettől meg vagyunk fosztva. Ez egy olyan túlélési technika, ami 
most  előttük fekszik - .játék a számokkal azt gondolom java részben- és ezt nem 
rosszindulattal mondom, de nyilvánvalóan a kereteket biztosító törvénynek megfelelően le 
kellett sakkozni itt ezeket a számokat. De igazából azzal értek egyet, azzal az egy mondatával 
a könyvvizsgáló Úrnak, hogy szerintem el fog jönni az a történet, amikor nincs tovább. És 
nem ezt akarom, nem ezt kívánom, nem ezt várom, de ezzel szembesülni fogunk előbb, vagy 
utóbb. Ezt roppant módon sajnálom, mert jelentős mértékben generálisan beavatkozni nem 
tudunk.  
 
Nagy Sándor 
Egyetértünk vele, hogy játék a számokkal, azzal a megjegyzéssel, hogy természetesen olyan 
fajta játék, ami valamilyen mozgásteret biztosít az önkormányzat számára. Én nem vagyok 
olyan pesszimista, mint könyvvizsgáló Úr, bár Ő szokott pesszimistább lenni nálam. Én úgy 
gondolom, hogy miután nem újfehértói jelenségről beszélünk- a nagyságrendek másak - a 
települési nagyságok is mások, de ezzel a kérdéskörrel, amivel nem számolt a stabilitási 
törvény, meg nem számolt az Áht-sem, a korábban keletkeztetett adósságok kezelésével, ezzel 
valamit kezdeni kell az államnak. És kezdeni kell a finanszírozó bankoknak. Itt most 
engedjenek meg két mondat kitérést. Az OTP bejelentette, hogy ha úgy tetszik kvázi árfolyam 
gátat biztosít az önkormányzatnak, annak érdekében, hogy láthassák a pénzüket. Én úgy 
gondolom- és Margittai Úr is egyetért velem- hogy közös érdekünk mind a számlavezetőnek, 
mind a legnagyobb finanszírozó hitelintézetnek, hogy fenn tudjuk tartani a fizetéseket, akár 
úgy is, hogy adott esetben az lesz az ára, hogy újra le kell ülni és újra át kell számolni az 
esedékes törlesztéseket. A legnehezebb az volt, hogy be tudjuk bizonyítani, hogy ez az 
önkormányzat képes arra, hogy még ezek között a viszonyok között a vállalt 
kötelezettségeinek eleget tegyen. Én ezt mondtam a pénzintézeteknek is, ha én azt fogom 
látni, hogy nem tudjuk fizetni, időben fogom jelezni, mert ez lehet a korrekt magatartást. Én  
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amiatt mondom, hogy nem szabad hagynunk és nem szabad a képviselő-testületnek hagyni, 
hogy ennek a városnak a pénzügyi dolgait, költségvetését a kezünkből kivegye más és az új  
stabilitási törvény szerint sokkal hamarabb kerülhetünk most már olyan helyzetbe- hiszen 
sokkal kisebb hitelszámú ki nem fizetett számlák esetében azonnal és most már – szépen 
kormánybiztosnak nevezik azt- aki átveszi azt a feladatot, hogy biztosítsa a város 
működőképességét. Mert abban a pillanatban nem lesz kérdés, hogy most akkor fizetés 
ellenében működtetünk-e kislabort, fizetés ellenében is fenntartjuk-e az Úfehértourt, és nem 
akarom itt felsorolni azt a közel 100 millió forintot, ami bent van ebben a rendszerben nem 
kötelező feladatként, amelyet természetesen az utolsó csepp véremig védeni fogok, mert talán 
még ez mutat valamiféle dolgot, az önkormányzatiságból. Tehát az nagyon fontos lenne és azt 
kérem a képviselő-társaimtól, hogy azt értsék meg, hogy itt állunk egy 3,2 milliárdos 
fejlesztés előtt. Ennek a legnagyobb kérdése az, hogy találunk-e Magyarországon egy olyan 
pénzintézetet, aki hajlandó az Újfehértói Viziközmű Társulatnak 202 millió forint hitelt 
nyújtani olyan formában, hogy ez a lakossági befizetésekből, illetve a hozzákapcsolódó Ltp—
ből kerül megtérítésre a pénzintézetnek úgy, hogy jelen pillanatban közel 70 millió forint 
elkülönített számlán már rendelkezésre áll ebből a 202 millióból. És így is nagyon véres, 
keserves tárgyalásokat kell folytatni, hogy szóba álljanak velünk, hiszen nyilván a Társulatot 
önmagában azért, mert Társulat nem fogják finanszírozni, valamiféle kezesség, készfizető 
kezesség itt lép be mögé. Ez nagyon fontos, itt van a szerződéskötés a nyakunkon,- a 
támogatási szerződés – és ha most ez elúszik, akkor biztosan merem állítni, hogy 25 -30 évig 
nem lesz lehetősége ennek a városnak ezt a dolgot megcsinálni. És ez a legnagyobb veszélye. 
Én nem attól félek, hogy egyszer finanszírozhatatlanok leszünk és majd valaki más ideül a 
helyemre és fogja csinálni, hanem attól, hogy legalább az a két-három olyan fejlesztési 
történet, amely feltétlen kellene ahhoz, hogy egyáltalán valami túlélési esélye legyen ennek a 
városnak, az megvalósulhasson. És én bízom benne, ha tudjuk a pénzintézetekkel tartani azt a 
korrekt kapcsolatot, végig lehet vinni, mert senkinek nem lehet érdeke, hogy rendszerszerűen 
bebukjon ez a történet. És azt én merem állítani, hogy ha bukni fog, akkor nem csak Újfehértó 
fog bukni. Azért annyira rosszak nem vagyunk. Van-e még egyéb? Ha nincs a napirendi pont 
vitáját lezárom. Először a rendeletről szavazunk, azt követően a könyvvizsgálói jelentésről. Ki 
az, aki a rendelet-tervezetet azokkal a kiegészítésekkel, és módosított táblákkal együtt, amely 
a kiegészítés során elhangzott elfogadja?  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta és az 
alábbi rendeletet alkotta meg  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

5/2012. (III. 01.) 
 

önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól 

 
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, 
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138.§. (1) bekezdés b) pontjában, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva   
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C§. (2) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljáró könyvvizsgáló és  
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a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. §. (13) bekezdés a) 
pontjában véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével 
a következőket rendeli el:  

1.§. 
1. A rendelet hatálya 

 
A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az 
önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki. 

 
2. §. 

2. A költségvetés címrendje 
 

(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. foglaltak 
alapján állapítja meg az önkormányzat költségvetésének címrendjét.   
(2) Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek 
külön - külön alkotnak egy - egy címet, amelyet a 10. melléklet tartalmaz. 

 
3. §. 

3. A költségvetés bevételei és kiadásai 
 
A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetését  
     

a) 1.648.898 eFt. Költségvetési bevétellel 
    b) 1.737.822 eFt. Költségvetési kiadással  
    c) 88.924 eFt hiánnyal, ebből 
    ca) 88.924 e Ft működési hiánnyal 
   
az 1. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi 
forrásösszetétel mellett: 
         

a) Önkormányzati finanszírozású intézmények 
működési bevétele 
b) Közhatalmi bevételek   

147.312e Ft 
 

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

Ft 
d) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 47.331 e Ft 
e) Központi költségvetési támogatás 597.715 e 

Ft 
f) Támogatás értékű bevételek 61.811 e Ft 
g) Működési célú pénzügyi műveletek 
h) Fejlesztési célú pénzügyi műveletek 

241.198 e 
Ft 

119.822 e 
Ft 

4. §. 
Az önkormányzat 2012. évben igénybe vehető normatív állami hozzájárulás, valamint SZJA 
igényelt összegét 1.061.144 eFt-tal, a  2.  mellékletben foglalt részletezéssel állapítja meg.  

 
5.§. 

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

                                              
a) Személyi jellegű kiadás  560.600e Ft 
b) Munkaadói járulékok  153.489e Ft 
c) Dologi kiadás 715.834e Ft 
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d) Működési célú kiadás, egyéb támogatás 93.623e Ft 
e) Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi 
befektetések 

74.136e Ft 

f) Általános tartalék 
g) Céltartalék 

50.000 e Ft 

h) Ellátottak pénzbeli juttatásai 90.140e Ft 
i) Működési célú pénzügyi műveletek 
j) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 

152.274e Ft 
142.338e Ft 

 
 

(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű 
bemutatását önkormányzati szinten az 1. melléklet 2. és 3. pontjában foglalt táblázat 
részletezi 
(3) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeit a 13. melléklet részletezi. 
(4) A 3. § és az 5 §. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, 
továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatát és a 
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 3.-7. és 15. 
melléklet határozza meg. 
(5) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként az EU-
s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 9. melléklet szerinti hagyja jóvá. 
(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeit éves bontásban a 14. melléklet részletezi. 
(7) Az önkormányzat likviditási tervét a 8. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat szerint, a 
2012. évi számított főbb bevételi és kiadási előirányzatainak finanszírozási ütemtervét a 8. 
melléklet 2. pontjában foglalt táblázat szerint hagyja jóvá. 
(8) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezése alapján az éves   
költségvetés részeként bemutatásra kerülő közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 
11. melléklet határozza meg. 
(9) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2012. évi bevételét 1.600 E Ft-ban 
határozza meg, felhasználása a vonatkozó szabályok alapján történhet. 
 

6.§. 
 

(1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 
23/2006.(XI.27.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 2.000 eFt. 
(2) A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 10/2007.(II.23) önkormányzati 
rendelet 6 §. (2) bekezdésében foglalt keret nagysága 3.000 eFt, mely összeg terhére 2012. 
évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésének 
figyelembe vételével történhet.  
(3) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
6/2007.(I.26.) önkormányzati rendelet 15 §-ában meghatározott átmeneti segély címen 
felosztható keret 500 e Ft 
(4) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
6/2007.(I.26.) önkormányzati rendelet 16 §-ában meghatározott temetési segély címen 
felosztható keret 700 e Ft, köztemetésre felosztható keret 600 e Ft. 
(5) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
6/2007.(I.26.) önkormányzati rendelet 19 §-ában meghatározott közgyógyellátás címen 
felosztható keret 400 e Ft. 
(6) Az önkormányzat a rendkívüli gyermekvédelmi támogatáshoz 500 e Ft.  keretösszeget 
biztosít. 
(7) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez  
támogatásként 8000 e Ft összeget határoz meg  

7.§. 
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4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 

 
(1) A 3. §.-ban kimutatott működési célú forráshiány részbeni forrásának megteremtése 
érdekében – amennyiben a pályázati kiírásban megjelölt feltételek alapján az Önkormányzat a 
támogatásra jogosult - a polgármesteri hivatal elkészíti az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe 
jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést. 
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 
(3) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó 
fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. 
(4) A költségvetési évben tervezett feladatok maradéktalan végrehajtásához a működésben és 
fejlesztésben jelentkező hiány finanszírozására az önkormányzat működési illetve fejlesztési 
célú hitel felvételét tervezi a 12. melléklet szerint. A hitelművelettel kapcsolatos hatáskört az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
32/2008.(XII.15.) önkormányzati rendelet szabályozza. 

8. §.  
 

(1) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az 
önkormányzat intézményében foglalkoztatási jogviszonyban állnak – és 2012. január 1. 
december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt – 20-, 40-, 60-, 80.000 Ft – 
nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi 
(2) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények, és a polgármesteri hivatal nem 
köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 5000 Ft/fő/hó értékű Erzsébet utalványt biztosít 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az 
intézményekben határozatlan – kivéve a GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli 
szabadságon lévők, GYED-ről, GYES-ről visszatérők részére járó szabadság idejére, valamint 
a 30 napot meghaladó táppénz és a 15 napot meghaladó tárgyévi szabadság  – illetve legalább 
9 hónap határozott időre szóló, jelenlegi munkáltatónál jogviszonnyal rendelkeznek.  

 
9.§. 

 
(1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület 
módosíthat. 
(2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében 
az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják. 
(3) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vezetői a 
rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási 
jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig 
vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak.  
A jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés 
mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének 
szem előtt tartásával – a pótelőirányzati kérelem jóváhagyását követően – vállalhatnak 
kötelezettséget az intézmények. 
(4) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat.  
(5) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv előirányzatainak megváltoztatását, csak a 
meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző, önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerv vezetője által kezdeményezheti a Képviselő-testületnél.  
(6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a 
Képviselő-testület engedélyezhet. 
(7) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az előre nem tervezető kiadások 
fedezetére, melynek felhasználását a képviselő testület hagyhatja jóvá. 

 
10. §. 
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Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles saját hatáskörben 
kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni, a 
gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás 
figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani 

 
11. §. 

5. Záró rendelkezések 
 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 01. napjától 
kell alkalmazni. 
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 1.  melléklet az 5/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez 

  1.1. BEVÉTELEK ezer Ft 

Sor- 
szám 

Bevételi jogcím 2012. évi előirányzat 

A B C 
1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 942 041 
2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) 789 329 
2.1. Helyi adók 209 000 
2.2. Illetékek   
2.3. Átengedett központi adók 553 429 
2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 3 300 
2.5. Egyéb sajátos bevételek 23 600 
2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek   
3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) 147 312 
3.1. Áru- és készletértékesítés   
3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke   
3.3. Bérleti díj 77 085 
3.4. Intézményi ellátási díjak 30 960 
3.5. Alkalmazottak térítése   
3.6. Általános forgalmi adó bevétel 29 267 
3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 1 000 
3.8. Egyéb működési célú bevétel 9 000 
4.  II. Közhatalmi bevételek 5 400 
5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) 597 715 
5.1. Normatív hozzájárulások 597 715 
5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás   
5.3. Központosított előirányzatok   
5.4. Kiegészítő támogatás   
5.5. Címzett és céltámogatások   
5.6. Egyéb támogatás   
6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 61 811 
6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) 35 006 
6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 18 244 
6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz   
6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 16 762 
6.1.4. EU támogatás   
6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel   
6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) 26 805 
6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz   
6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz   
6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz   
6.2.4. EU támogatás 26 805 
6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel   
7.  V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) 47 331 
7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 47 331 
7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása   
7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel   
8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)   
8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   
8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről   

9.  VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése   

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) 1 648 898 
11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) 22 516 
11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa   
11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 22 516 
12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) 361 020 
12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) 241 198 
12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése   
12.1.2. Hitelek felvétele 241 198 
12.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése   
12.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése   
12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel   
12.1.6. Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel   
12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) 119 822 
12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése   
12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele   
12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 115 822 
12.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 4 000 
12.2.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése   
12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel   
12.2.7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel   
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 2 032 434 
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Újfehértó Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege 

 
1.2. KIADÁSOK 

  ezer Ft. 
Sor-
szám 

Kiadási jogcímek 2012. évi előirányzat 

1 2 3 
1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 1 613 686 
1.1. Személyi  juttatások 560 600 
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 153 489 
1.3. Dologi  kiadások 715 834 
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 90 140 
1.5 Egyéb működési célú kiadások 93 623 
1.6.  - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 150 
1.7.    - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   
1.8.    - Működési célú pénzmaradvány átadás   
1.9.    - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 32 426 
1.10.    - Működési célú támogatásértékű kiadás   
1.11.    - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés   
1.12.    - Kamatkiadások 61 047 
1.13.    - Pénzforgalom nélküli kiadások   
2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) 74 136 
2.1. Intézményi beruházási kiadások 1 060 
2.2. Felújítások   
2.3. Lakástámogatás   
2.4. Lakásépítés   
2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 15 926 

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

kiadásai 
53 670 

2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 480 
2.8.  - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás   
2.9.  - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3 000 
2.10.  - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás   
2.11.  - Pénzügyi befektetések kiadásai 480 
3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)   
4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 50 000 
4.1. Általános tartalék 50 000 
4.2. Céltartalék   
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 1 737 822 
6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 294 612 
6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) 152 274 
6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   
6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése   
6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése   
6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 152 274 
6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön   
6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   
6.1.7. Betét elhelyezése   
6.1.8. Egyéb   
6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) 142 338 
6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   
6.2.2. Váltó 92 166 
6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 14 550 
6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 35 622 
6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön   
6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   
6.2.7. Betét elhelyezése   
6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai   
7.  KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 2 032 434 

  
   

1.3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 
  ezer Ft. 

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -88 924 
   

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

1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/- 66 408 
1.1. Finanszírozási célú pénzügyi  műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 361 020 
1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 241 198 
1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 119 822 
1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor) 294 612 
1.2.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 152 274 
1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 142 338 
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 2. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) 

     Ezer forintban 
!  

Bevételek   Kiadások   
Sor- 
szám Megnevezés 2012. évi 

előirányzat Megnevezés 2012. évi 
előirányzat 

A B C D E 

1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 789 329 Személyi juttatások 560 600 

2. Intézményi működési bevételek 147 312 Munkaadókat terhelő járulék 153 489 

3. Közhatalmi bevételek 5 400 Dologi kiadások 715 834 

4. Támogatások, kiegészítések 597 715 Ellátottak pénzbeli juttatásai 90 140 

5. Támogatásértékű bevételek 35 006 Egyéb máködési célú kiadások 93 623 

6. EU támogatás   Tartalékok 50 000 

7. Működési célú pénzeszközátvétel       

8. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele       

9.        

10.         

11.         

12.         

13. Költségvetési bevételek összesen: 1 574 762 Költségvetési kiadások összesen: 1 663 686 

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

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

16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése   Rövid lejáratú hitelek tölresztése   

17. Hitelek felvétele 241 198 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 152 274 

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

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

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

21. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel   Betét elhelyezése   

22.     Egyéb    

23.         

24.         

25. Finanszírozási célú bevételek (16+…+24) 241 198 Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) 152 274 

26. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) 1 815 960 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) 1 815 960 

27. Költségvetési hiány: 88 924 Költségvetési többlet: ---- 
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 3. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) 

     Ezer forintban ! 

Bevételek   Kiadások   

Sor- 
szám 

Megnevezés 2012. évi 
előirányzat 

Megnevezés 2012. évi 
előirányzat 

A B C D E 

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

2. Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása   Felújítások   

3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel   Lakástámogatás   

4. Címzett és céltámogatások   Lakásépítés   

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

kiadásai 
15 926 

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

7. Támogatásértékű bevételek   Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 480 

8. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről   Tartalékok   

9. EU-s támogatásból származó forrás 26 805     

10.         

11. Költségvetési bevételek összesen: 74 136 Költségvetési kiadások összesen: 74 136 

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

13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése   Váltó 92 166 

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

15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 115 822 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 35 622 

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

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

18. Betét visszavonásából származó bevétel   Betét elhelyezése   

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

20.         

21.         

22. Finansírozási célú bev. (13+…+21) 119 822 Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 142 338 

23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 216 474 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 216 474 

24. Költségvetési hiány: ---- Költségvetési többlet: ---- 
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 2.  melléklet az 5/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez                

  A B C D E F 

1 Megnevezés 2012.év 

2 Melléklet  Jogcím 
A helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai és nor matív kötött felhasználású támogatásai (a 

költségvetési törvény 3. és 8. számú melléklete ala pján Mutató 
Fajlagos összeg 

Ft/fő/év 

Normatív állami 
hozzájárulás összege 

Ft 
3 3 1. Település üzemeltetési, igazgatási sport és kulturális feladatokra lakosságszám szerint 13433 4074 54726042 
4 3 2.a Körzeti igazgatás: Alaphozzájárulás 1   3000000 
5 3 2.b(1). Körzeti igazgatás: Okmányiroda működési kiadásai 13888 276 3833088 
6 3 2.b(2) Körzeti igazgatás: Gyámügyi igazgatási feladatok 160 28600 4576000 
7 3 2.ba. Körzeti igazgatás: térségi normatív hozzájárulás 15235 56 853160 
8 3 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 184 2612 480608 
9 3 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 17000 100 1700000 

10 3 7.b. Körzeti igazgatás: kieg hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatok 659 7729 5093411 
11 3 10. Pénzbeni szociális juttatások     134447257 
12 3 14.a. Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsődei ellátás 35 494100 17293500 
13 3 15.a.(2)1 Óvodai  nevelés 8 hóra. 1-3.nevelési év 401 2350000 50916667 
14 3 15.a.(2)2 Óvodai nevelés 4. hóra. 1-3. nevelési év  401 2350000 25458333 
15 3 15.b(2)1 Iskolai oktatás 1-2. évfolyam 8 hóra 220 2350000 19740000 
16 3 15.b.(5)1 Iskolai oktatás 3. évfolyam 8 hóra 147 2350000 13316667 
17 3 15.b.(6)1 Iskolai oktatás 4. évfolyam 8 hóra 173 2350000 18016667 
18 3 15.b(8)1 Iskolai oktatás 5-6. évfolyam 8 hóra 276 2350000 29140000 
19 3 15.b(11)1  Iskolai oktatás 7-8. évfolyam 8 hóra 336 2350000 40263333 
20 3 15.b(2)2 Általános iskola 1-2. évfolyam 4 hóra 259 2350000 11593333 
21 3 15.b(4)2 Általános iskola 3. évfolyam 4 hóra 97 2350000 4386667 
22 3 15.b(6)2 Általános iskola 4. évfolyam 4 hóra  147 2350000 7598333 
23 3 15.b(8)2 Általános iskola 5-6. évfolyam 4 hóra 318 2350000 16763333 
24 3 15.b(11)2 Általános iskola 7-8. évfolyam 4 hóra 300 2350000 18016667 
25 3 15.e(1)1 Alapfokú művészetokt minősített int. Zeneművészeti ág 8 hóra 164 2350000 11593333 
26 3 15.e(2)1 Alapfokú művészetokt minősített int. Képző- tánc- báb színműv. ág 8 hóra 202 2350000 5640000 
27 3 15.e(1)2 Alapfokú művészetokt minősített int. Zeneművészeti ág 4 hóra 164 2350000 5796667 
28 3 15.e(2)2 Alapfokú művészetokt minősített int. Képző- tánc- báb színműv. ág 4 hóra 202 2350000 2820000 
29 3 15.g(1)1 1-4 évfolyam napközi oktatás 8 hóra 48 2350000 783333 
30 3 15.g(2)1 5-8 évfolyam napközi oktatás 8 hóra 42 2350000 470000 
31 3 15.g(3)1 1-4 évfolyamos iskolaotthonos oktatás 8 hóra 393 2350000 7990000 
32 3 15.g(1)2 1-4. évfolyamos napközis foglakoztatás 4 hóra 50 2350000 391667 
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33 3 15.g.(2)2 5-8. évfolyamos napközis foglakoztatás 4 hóra 25 2350000 156667 
34 3 15.g(3)2 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 4 hóra 422 2350000 4230000 
35 3 16.bab 1 Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hónapra 1 134400 89600 
36 3 16.bab 2 Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hónapra 1 134400 44800 
37 3 16.bac(2)1 Óvoda fogyatékos gyerekekek támogatása 8 hóra 2 358400 477867 
38 3 16.bac(1)2 Óvoda fogyatékos gyerekekek támogatása 4 hóra 2 358400 238933 
39 3 16.bad(2)2 Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 8 hóra Óvoda 7 179200 836262 
40 3 16.bad(3)2 Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 8 hóra Általános Iskola 12 179200 1433605 
41 3 16.bad(2)1 Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 4 hóra Óvoda 7 179200 418134 
42 3 16.bad(3)2 Beszédfogyatékos gyerekek támogatása 4 hóra Általános Iskola 10 179200 597333 
43 3 16.bae(2)1 megismerőfunkció sulyos rendellenessége óvoda 8 hóra 1 156800 104533 
44 3 16.bae(2)2 megismerőfunkció sulyos rendellenessége óvoda 4 hóra 1 156800 52267 
45 8 I/1.1 Pedagógiai szakszolgálat 8 hóra 8 1200000 6400000 
46 8 I/1.2 Pedagógiai szakszolgálat 4 hóra 9 1200000 3600000 
47 8 I/2 1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 8 hóra 134 6300 562800 
48 8 I/2 2 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 4 hóra 135 6300 283500 
49 8 I/3.a 1 osztályfőnöki pótlék 8 hóra 51 26000 884000 
50 8 I/3.a 2 osztályfőnöki pótlék 4 hóra 50 26000 433333 
51 8 I/3.b 1 Gyógypedagógiai pótlék 8 hóra 1 65000 43333 
52 8 I/3.b 2 Gyógypedagógiai pótlék 4 hóra 1 65000 21667 
53 8 I.4.a kedvezményes étkeztetés óvoda 221 68000 15028000 
54 8 I.4.a kedvezményes étkeztetés iskola 491 68000 33388000 
55 8 I.4.b tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 750 12000 9000000 
56 8 I.5.1 szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 8 hóra 1152 1750 1344000 
57 8 I.5.2 szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 4 hóra 1121 1750 653917 
58 8 II/.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 1640 14760 
59 8 II/3 (1) Ingyenes intézményi étkeztetés 10 68000 680000 

60     A helyi önkormányzat költségvetési kapcsolatokból s zámított bevételei összesen:     597715377 

61 
Helyi önkormányzatot megillet ő személyi jövedelemadó megosztása (költségvetési tö rvény 4. 

számú melléklete szerint)       

62 4 A) 
a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 

8%-a     62099520 
63 4 B)III. a települési önkomrányzat jövedelemdifferenciálódásának mérséklése     401328806 

64 SZJA összesen:     463428326 
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   3. melléklet az 5/2012.(III. 01.) önkormányzati rendelethez 

  A B C D 
1 megnevezése Önkormányzat   
2    Ezer forintban ! 
3 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 
4 1 2 3 4 
5    Bevételek   

6 1.   I. Önkormányzatok működési bevételei 895 052 

7 2.   
I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 
(2.1.+…+.2.6.) 789 329 

8  2.1. Helyi adók 209 000 
9  2.2. Illetékek   
10  2.3. Átengedett központi adók 553 429 
11  2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 3 300 
12  2.5. Egyéb sajátos bevételek 23 600 
13  2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek   
14 3.   I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) 105 723 
15  3.1. Áru- és készletértékesítés   
16  3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke   
17  3.3. Bérleti díj 77 085 
18  3.4. Intézményi ellátási díjak 5 000 
19  3.5. Alkalmazottak térítése   
20  3.6. Általános forgalmi adó bevétel 20 638 
21  3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek   
22  3.8. Egyéb működési célú bevétel 3 000 
23 4.   II. Közhatalmi bevételek 2 000 
24 5.   III. Támogatások,  kiegészítések (5.1.+…+5.8.) 597 715 
25  5.1. Normatív hozzájárulások 597 715 
26  5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás   
27  5.3. Központosított előirányzatok   
28  5.4. Kiegészítő támogatás   
29  5.5. Címzett és céltámogatások   
30  5.6. Egyéb támogatás, kiegészítés   
31 6.   IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 61 811 
32  6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) 35 006 
33  6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 18 244 
34  6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz   

35  6.1.3. 
Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett 
pénzeszköz 

16 762 

36  6.1.4. EU támogatás   
37  6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel   
38  6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) 26 805 
39  6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz   
40  6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz   

41  6.2.3. 
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól 
átvett pénzeszköz 

  

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

45  7.1. 
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 
(vagyonhasznosítás) 

47 331 

46  7.2. 
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, 
hasznosítása 

  

47  7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel   
48 8.   VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)   
49  8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   
50  8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről   

51 9.   VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön 
visszatérülése)   

52 10.   
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 
(2+3+4+5+6+7+8+9) 

1 603 909 

53 11.   VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa 
(11.1.+11.2.) 22 516 

54  11.1. 
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási 
maradványa 

  

55  11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási 22 516 
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maradványa 

56 12. 
  

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei 
(12.1.+.12.2.) 361 020 

57  12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 241 198 
58  12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 119 822 
59 13.   BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12) 1 987 445 
60    Kiadások   
61 1.   I. M űködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 533 853 
62  1.1. Személyi  juttatások 9 452 
63  1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 141 
64  1.3. Dologi  kiadások 346 497 
65  1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 81 140 
66  1.5 Egyéb működési célú kiadások 93 623 
67  1.6.  - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 150 
68  1.7.    - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   
69  1.8.    - Működési célú pénzmaradvány átadás   
70  1.9.    - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 32 426 
71  1.10.    - Működési célú támogatásértékű kiadás   
72  1.11.    - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés   
73  1.12.    - Kamatkiadások 61 047 
74  1.13.    - Pénzforgalom nélküli kiadások   
75 2.   II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) 73 076 
76  2.1. Intézményi beruházási kiadások   
77  2.2. Felújítások   
78  2.3. Lakástámogatás   
79  2.4. Lakásépítés   

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

15 926 

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

53 670 

82  2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 480 
83  2.8.  - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás   

84  2.9. 
 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre 

3 000 

85  2.10.  - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás   
86  2.11.  - Pénzügyi befektetések kiadásai 480 
87 3.   III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)   
88 4.   IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 50 000 
89  4.1. Általános tartalék 50 000 
90  4.2. Céltartalék   
91 5.   V. Költségvetési szervek finanszírozása 1 035 904 
92 6.   KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 1 692 833 

93 7.   VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 
(7.1+7.2.) 

294 612 

94  7.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 152 274 
95  7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 142 338 
96 8.   KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 1 987 445 

97 
Éves engedélyezett 

létszám előirányzat 
(fő) 

    2 

98 Közfoglalkoztatottak 
létszáma (fő) 

    156 
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   4. melléklet az 5/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok adatai 
1. Feladatok összesen 

  A B C D 

1 Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02 

2 Feladat megnevezése Összesen   
3    Ezer forintban ! 

4 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 
megnevezése 

Előirányzat 

5 1 2 3 4 
6     Bevételek   

7 1.   
I. Intézményi működési bevételek 

(1.1.+…+1.8.) 
6 715 

8   1.1. Egyéb működési célú bevételek 4 500 
9   1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke   

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

16 2.   
II. Véglegesen átvett pénzeszközök 

(2.1.+…+2.4.)   

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

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

25   6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele   

26   6.2. 
Előző évi vállalkozási maradvány 

igénybevétele 
  

27 7.   VII. Önkormányzati támogatás 288 591 

28 8. 
  

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 
(1+2+3+4+5+6+7) 

298 706 

29     Kiadások   

30 1.   I. M űködési költségvetés kiadásai 
(1.1+…+1.5.) 297 886 

31   1.1. Személyi  juttatások 180 717 

32   1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
49 159 

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

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

37   2.1. Intézményi beruházási kiadások 820 
38   2.2. Felújítások   

39   2.5. 
EU-s forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projektek kiadásai 
  

40   2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások   
41 3.   III. Kölcsön   
42 4.   KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 298 706 

43 
Éves engedélyezett 
létszám előirányzat 
(fő) 

    77 

44 Közfoglalkoztatottak 
létszáma (fő) 
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1.   
2. Igazgatási feladatok 

  A B C D 

1 Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02 

2 Feladat megnevezése Igazgatási feladatok 01 

3    Ezer forintban ! 

4 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 
megnevezése Előirányzat 

5 1 2 3 4 

6     Bevételek   

7 1.   
I. Intézményi működési bevételek 

(1.1.+…+1.8.) 6 715 

8   1.1. Egyéb működési célú bevételek 4 500 
9   1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke   

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

16 2.   
II. Véglegesen átvett pénzeszközök 

(2.1.+…+2.4.)   

17   2.1. Támogatásértékű működési bevételek   
18   2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek   
19   2.3. EU-s forrásból származó bevételek   
20   2.4. Működési célú pénzeszközátvétel   

21 3.   III. Felhalmozási célú egyéb bevételek   
22     IV Közhatalmi tevékenység 3 400 
23 4.   V Kölcsön   

24 5.   VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. 
maradványa (5.1.+5.2.)   

25   5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele   

26   5.2. 
Előző évi vállalkozási maradvány 

igénybevétele   

27 6.   VII. Önkormányzati támogatás 269 069 

28 7.   BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 279 184 

29     Kiadások   

30 1.   I. M űködési költségvetés kiadásai 
(1.1+…+1.5.) 278 364 

31   1.1. Személyi  juttatások 165 336 

32   1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
45 018 

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

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

37   2.1. Intézményi beruházási kiadások 820 
38   2.2. Felújítások   

39   2.5. 
EU-s forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projektek kiadásai 
  

40   2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások   
41 3.   III. Kölcsön   

42 4.   KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 279 184 

43 Éves engedélyezett 
létszám előirányzat (fő) 

    76 

44 Közfoglalkoztatottak 
létszáma (fő) 
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   3. Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja  

  A B C D 

1 Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02 

2 Feladat megnevezése Képviselők bizottsági tagok tiszteletdíja 02 

3    Ezer forintban ! 

4 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 
megnevezése Előirányzat 

5 1 2 3 4 

6     Bevételek   

7 1.   
I. Intézményi működési bevételek 

(1.1.+…+1.8.)   

8   1.1. Áru- és készletértékesítés   
9   1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke   

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

16 2.   
II. Véglegesen átvett pénzeszközök 

(2.1.+…+2.4.)   

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

23 5.   V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa 
(5.1.+5.2.) 

  

24   5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele   
25   5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele   
26 6.   VI. Önkormányzati támogatás 16 107 

27 7.   BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 16 107 

28     Kiadások   

29 1.   I. M űködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 16 107 
30   1.1. Személyi  juttatások 12 683 

31   1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
3 424 

32   1.3. Dologi  kiadások   
33   1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   
34   1.5 Egyéb működési célú kiadások   

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

36   2.1. Intézményi beruházási kiadások   
37   2.2. Felújítások   

38   2.5. 
EU-s forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projektek kiadásai 
  

39   2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások   
40 3.   III. Kölcsön   

41 4.   KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 16 107 

42     

43 Éves engedélyezett 
létszám előirányzat (fő) 

      

44 Közfoglalkoztatottak 
létszáma (fő) 
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 4. Területi körzeti igazgatási tevékenység 

  A B C D 

1 Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02 

2 Feladat megnevezése Területi körzeti igazgatási tevékenység 04 

3    Ezer forintban ! 

4 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 
megnevezése Előirányzat 

5 1 2 3 4 

6     Bevételek   

7 1.   
I. Intézményi működési bevételek 

(1.1.+…+1.8.)   

8   1.1. Áru- és készletértékesítés   
9   1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke   

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

16 2.   
II. Véglegesen átvett pénzeszközök 

(2.1.+…+2.4.)   

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

23 5.   V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa 
(5.1.+5.2.)   

24   5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele   
25   5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele   
26 6.   VI. Önkormányzati támogatás 3 415 

27 7.   BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 3 415 

28     Kiadások   

29 1.   I. M űködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 3 415 
30   1.1. Személyi  juttatások 2 698 

31   1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
717 

32   1.3. Dologi  kiadások   
33   1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   
34   1.5 Egyéb működési célú kiadások   

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

36   2.1. Intézményi beruházási kiadások   
37   2.2. Felújítások   

38   2.5. 
EU-s forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projektek kiadásai 
  

39   2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások   
40 3.   III. Kölcsön   

41 4.   KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 3 415 

42 
Éves engedélyezett 
létszám előirányzat 
(fő) 

    1 

43 Közfoglalkoztatottak 
létszáma (fő) 
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 5. melléklet az 5/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez 

  A B C D 

1 Költségvetési szerv megnevezése Általános Művelődési Központ   

2    Ezer forintban ! 

3 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 
megnevezése Előirányzat 

4 1 2 3 4 

5     Bevételek   

6 1.   
I. Intézményi működési bevételek 

(1.1.+…+1.8.) 16 929 

7   1.1. Áru- és készletértékesítés   
8   1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 500 
9   1.3. Bérleti díj   

10   1.4. Intézményi ellátási díjak 11 830 
11   1.5. Alkalmazottak térítése   
12   1.6. Általános forgalmi adó bevétel 3 599 
13   1.7. Osztalék, hozambevétel   
14   1.8. Kamatbevétel   

15 2.   
II. Véglegesen átvett pénzeszközök 

(2.1.+…+2.4.)   

16   2.1. Támogatásértékű működési bevételek   
17   2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek   
18   2.3. EU-s forrásból származó bevételek   
19   2.4. Működési célú pénzeszközátvétel   
20 3.   III. Felhalmozási célú egyéb bevételek   
21 4.   IV. Kölcsön   

22 5.   V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa 
(5.1.+5.2.)   

23   5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele   
24   5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele   
25 6.  VI. Önkormányzati támogatás 514 269 

26 7.  BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 531 198 

27    Kiadások   

28 1.  I. M űködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 531 198 
29   1.1. Személyi  juttatások 261 298 

30   1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
70 162 

31   1.3. Dologi  kiadások 190 738 
32   1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 000 
33   1.5 Egyéb működési célú kiadások   

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

35   2.1. Intézményi beruházási kiadások   
36   2.2. Felújítások   

37   2.5. 
EU-s forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projektek kiadásai 
  

38   2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások   
39 3.  III. Kölcsön   

40 4.  KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 531 198 

41 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 
  

112 

42 
 
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 
   

7 

 
 
 
 
 
 



 51
 

 6. melléklet az 5/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez 

  A B C D 

1 Költségvetési szerv megnevezése Lengyel Laura Óvoda   

2    Ezer forintban ! 

3 Száma 
Előirányzat-csoport, kiemelt 

előirányzat megnevezése 
Előirányzat 

4 1 2 3 4 
5     Bevételek   

6 1.   
I. Intézményi működési bevételek 

(1.1.+…+1.8.) 
14 774 

7   1.1. Áru- és készletértékesítés   
8   1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke   
9   1.3. Bérleti díj   
10   1.4. Intézményi ellátási díjak 11 633 
11   1.5. Alkalmazottak térítése   
12   1.6. Általános forgalmi adó bevétel 3 141 
13   1.7. Osztalék, hozambevétel   
14   1.8. Kamatbevétel   

15 2.   
II. Véglegesen átvett pénzeszközök 

(2.1.+…+2.4.) 
  

16   2.1. Támogatásértékű működési bevételek   
17   2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek   
18   2.3. EU-s forrásból származó bevételek   
19   2.4. Működési célú pénzeszközátvétel   

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

22 5.   
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. 

maradványa (5.1.+5.2.) 
  

23   5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele   

24   5.2. 
Előző évi vállalkozási maradvány 

igénybevétele   

25 6.   VI. Önkormányzati támogatás 205 720 

26 7.   
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

(1+2+3+4+5+6) 
220 494 

27     Kiadások   

28 1.   
I. M űködési költségvetés kiadásai 
(1.1+…+1.5.) 220 254 

29   1.1. Személyi  juttatások 94 946 

30   1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó 
27 208 

31   1.3. Dologi  kiadások 98 100 
32   1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   
33   1.5 Egyéb működési célú kiadások   

34 2.   
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 
(2.1+…+2.4) 240 

35   2.1. Intézményi beruházási kiadások 240 
36   2.2. Felújítások   

37   2.5. 
EU-s forrásból finanszírozott 

támogatással megvalósuló programok, 
projektek kiadásai 

  

38   2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások   
39 3.   III. Kölcsön   
40 4.   KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 220 494 

41 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 
  

  44 

42 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)   1 
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 7. melléklet az 5/2012. (III. 01..) önkormányzati rendelethez 

  A B C D 

1 Költségvetési szerv megnevezése Játékvár Bölcsőde   

2    Ezer forintban ! 

3 Száma 
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 

megnevezése 
Előirányzat 

4 1 2 3 4 

5     Bevételek   

6 1.   
I. Intézményi működési bevételek 

(1.1.+…+1.8.) 
3 171 

7   1.1. Áru- és készletértékesítés   
8   1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke   
9   1.3. Bérleti díj   

10   1.4. Intézményi ellátási díjak 2 497 
11   1.5. Alkalmazottak térítése   
12   1.6. Általános forgalmi adó bevétel 674 
13   1.7. Osztalék, hozambevétel   
14   1.8. Kamatbevétel   

15 2.   
II. Véglegesen átvett pénzeszközök 

(2.1.+…+2.4.) 
  

16   2.1. Támogatásértékű működési bevételek   
17   2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek   
18   2.3. EU-s forrásból származó bevételek   
19   2.4. Működési célú pénzeszközátvétel   
20 3.   III. Felhalmozási célú egyéb bevételek   
21 4.   IV. Kölcsön   

22 5.   
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. 

maradványa (5.1.+5.2.) 
  

23   5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele   

24   5.2. 
Előző évi vállalkozási maradvány 

igénybevétele   

25 6.   VI. Önkormányzati támogatás 27 324 

26 7.   
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

(1+2+3+4+5+6) 30 495 

27     Kiadások   

28 1.   
I. M űködési költségvetés kiadásai 
(1.1+…+1.5.) 30 495 

29   1.1. Személyi  juttatások 14 187 

30   1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó 
3 819 

31   1.3. Dologi  kiadások 12 489 
32   1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   
33   1.5 Egyéb működési célú kiadások   

34 2.   
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 
(2.1+…+2.4)   

35   2.1. Intézményi beruházási kiadások   
36   2.2. Felújítások   

37   2.5. 
EU-s forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projektek kiadásai 
  

38   2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások   
39 3.   III. Kölcsön   
40 4.   KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 30 495 

41 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 
    9 

42 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 
    1 
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  8. melléklet az 5/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez 

 2012. évi likviditási terv, előírányzat-felhasználási terv  

1. Újfehértó Város Önkormányzat likviditási terve 2012. évre 

              Ezer forintban ! 

  A B C D E F G H I J K L M N 

Sor-
szám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 

1. Bevételek 

2. Nyitó pénzkészlet 57 682                       57 682 

3. Intézményi működési bevételek 11 943 11 943 10 735 11 943 10 735 11 943 11 943 11 943 10 735 10 735 7 735 24 979 147 312 

4. Támogatások, hozzájárulások 49 810 49 810 49 810 49 810 49 810 49 810 49 810 49 810 49 810 49 810 49 810 49 805 597 715 

5. Támogatásértékű bevételek 2 917 2 917 13 461 2 917 2 917 2 917 2 917 2 917 2 917 2 917 5 717 16 380 61 811 

6. Felhalmozási célú bevételek                       47 331 47 331 

7. Közhatalmi bevételek 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5 400 

8. Sajátos működési bevételek 48 360 48 360 68 360 98 360 70 265 48 360 48 360 48 360 76 384 98 360 68 079 67 721 789 329 

9. 
Előző évi pénzmaradvány, 

vállalkozási eredmény 
                      22 516 22 516 

10. Finanszírozási célú bevételek 30 410 23 935   31 951   37 641 42 196 18 419       118 786 303 338 

11. Bevételek összesen: 201 572 137 415 142 816 195 431 134 177 151 121 155 676 131 899 140 296 162 272 131 791 347 968 2 032 434 

12. Kiadások 

13. Személyi juttatások 46 697 46 697 46 697 46 697 46 697 46 697 46 697 46 697 46 697 46 697 46 697 46 933 560 600 

14. 
Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó 
12 900 12 900 12 900 12 900 12 900 12 900 12 900 12 900 12 900 12 900 12 900 11 589 153 489 

15. Dologi kiadások 58 960 58 960 58 960 58 960 58 960 58 960 58 960 58 960 58 960 58 960 58 960 67 274 715 834 

16. Ellátottak pénzbeli juttatása 7 511 7 511 7 511 7 511 7 511 7 511 7 511 7 511 7 511 7 511 7 511 7 519 90 140 

17. Támogatások, elvonások                           

18. Támogatásértékű kiadások 2 702 2 702 2 702 2 702 2 702 2 702 2 702 2 702 2 702 2 702 2 702 2 704 32 426 

19. 
Lakosságnak juttatott tám., 

szociális, rászorultság jellegű tám. 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 150 

20. Tartalékok                   23 058   26 942 50 000 

21. Hitelek kamatai 7 362 1 473 5 632 8 879 1 295 5 398 8 661 1 117 5 212 8 432 1 009 6 577 61 047 

22. Felhalmozási költségvetés kiadásai 15 926 3 060   53 670               1 480 74 136 

23. Finanszírozási célú kiadások 49 502 4 100 8 402 4 100 4 100 16 941 18 233 2 000 6 302 2 000 2 000 176 932 294 612 

24. Kiadások összesen: 201 572 137 415 142 816 195 431 134 177 151 121 155 676 131 899 140 296 162 272 131 791 347 968 2 032 434 

25. Egyenleg (10-23)                         ----- 
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2. Előirányzat-felhasználási terv 2012. évre 

              Ezer forintban ! 
Sor-
szám Megnevezés Január Február Március Április  Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 

1. Bevételek 

2. Közhatalmi bevételek 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5 400 

3. Intézményi működési bevételek 11 943 11 943 10 735 11 943 10 735 11 943 11 943 11 943 10 735 10 735 7 735 24 979 147 312 

4. Támogatások, hozzájárulások bevételei 49 810 49 810 49 810 49 810 49 810 49 810 49 810 49 810 49 810 49 810 49 810 49 805 597 715 

5. Támogatásértékű bevételek 2 917 2 917 13 461 2 917 2 917 2 917 2 917 2 917 2 917 2 917 5 717 16 380 61 811 

6. Felhalmozási célú bevételek                       47 331 47 331 

7. Átvett pénzeszközök                           

8. Sajátos működési bevételek 48 360 48 360 68 360 98 360 70 265 48 360 48 360 48 360 76 384 98 360 68 079 67 721 789 329 

9. 
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási 

eredmény 
                      22 516 22 516 

10. Finanszírozási célú bevételek 88 092 23 935   31 951   37 641 42 196 18 419       118 786 361 020 

11. Bevételek összesen: 201 572 137 415 142 816 195 431 134 177 151 121 155 676 131 899 140 296 162 272 131 791 347 968 2 032 434 

12. Kiadások 

13. Személyi juttatások 46 697 46 697 46 697 46 697 46 697 46 697 46 697 46 697 46 697 46 697 46 697 46 933 560 600 

14. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
12 900 12 900 12 900 12 900 12 900 12 900 12 900 12 900 12 900 12 900 12 900 11 589 153 489 

15. Dologi kiadások 58 960 58 960 58 960 58 960 58 960 58 960 58 960 58 960 58 960 58 960 58 960 67 274 715 834 

16. Ellátottak pénzbeli juttatása 7 511 7 511 7 511 7 511 7 511 7 511 7 511 7 511 7 511 7 511 7 511 7 519 90 140 

17. Támogatások, elvonások                           

18. Támogatásértékű kiadások 2 702 2 702 2 702 2 702 2 702 2 702 2 702 2 702 2 702 2 702 2 702 2 704 32 426 

19. 
Lakosságnak juttatott tám., szociális, 

rászorultság jellegű tám. 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 18 150 

20. Tartalékok                   23 058   26 942 50 000 

21. Hitelek kamatai 7 362 1 473 5 632 8 879 1 295 5 398 8 661 1 117 5 212 8 432 1 009 6 577 61 047 

22. Felhalmozási költségvetés kiadásai 15 926 3 060   53 670               1 480 74 136 

23. Finanszírozási célú kiadások 49 502 4 100 8 402 4 100 4 100 16 941 18 233 2 000 6 302 2 000 2 000 176 932 294 612 

24. Kiadások összesen: 201 572 137 415 142 816 195 431 134 177 151 121 155 676 131 899 140 296 162 272 131 791 347 968 2 032 434 

25. Egyenleg                           
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9. melléklet az 5/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez 
  Európai uniós támogatással megvalósuló programok és fejlesztési programok     

            

 A B C D E F G H I J K 

1       2011 2012 

2 Megnevezés 
Tényleges 

költség 

Előző 
években 
kifizetett 
költség Saját erő 

Elnyert EU 
támogatás 

Elnyert 
hazai 

támogatás Összesen Saját erő 
Elnyert EU 
támogatás 

Elnyert 
hazai 

támogatás összesen 

3 

Érték-Határ. Innovatív határon átnyúló 
közösségi szolgáltatási rendszer kialakítása 
HURO/01901/110/2.5.1 (devizaneme: euro) 23 694 416   1 184 783     1 184 783   20 140 253  2 369 379 22 509 632 

4 
Európai támogatással megvalósuló egyéb 
programok összesen: 23 694 416    1 184 783     1 184 783   20 140 253  2 369 379 22 509 632 

5 Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés 820 000           820 000     820 000 

6 Lengyel Laura óvoda eszközbeszerzés 240 000           240 000     240 000 

7 
Saját költségvetésb ől megvalósítandó 
fejlesztés 1 060 000           1 060 000     1 060 000 

8 
Újfehértó belvízelvezetése II. ütem ÉAOP-
5.1.2/D2-11-2011-0036 34 992 983           

34 992 
983     34 992 983 

9 
Bocskai út 2. szám alatti óvoda 
rekonstrukciója és bővítése 10 000 000           

10 000 
000     10 000 000 

10 
Európai támogatással megvalósuló, de 
még el nem bírált fejlesztések 44 992 983            

44 992 
983     44 992 983 

11 
Egészségház út 2. szám alatti ingatlan 
felújítása (MVH) 628 213           628 213     628 213 

12 

Böszörményi út 13. szám alatti ingatlan 
átalakítása, felújítása, szolgálati lakások 
kialakítása céljából (MVH) 4 316 105           4 316 105     4 316 105 

13 
Hazai támogatásból megvalósuló, de még 
el nem bírált fejlesztések 4 944 318            4 944 318     4 944 318 

14 

Újfehértói Lengyel Laura Óvoda Árvácska úti 
Tagintézményére napkollektoros rendszer 
telepítése KEOP-4.2.0/A/11-2011-0152 6 156 770   923 515 5 233 255   6 156 770         

15 

Újfehértói Lengyel Laura Óvoda Napsugár 
Tagóvoda épületére napkollektoros rendszer 
telepítése KEOP-4.2.0/A/11-2011-0155 5 610 700   841 605 1 513 805   2 355 410   3 255 290   3 255 290 

16 

Újfehértói Vasvári Pál Általános Iskola 
épületére napkollektoros rendszer telepítése 
KEOP-4.2.0/A/11-2011-0151 13 280 680   175 000     175 000 1 817 102 11 288 578   13 105 680 

17 

Újfehértói Mályváskerti Általános Iskola 
épületére napkollektoros rendszer telepítése 
KEOP-4.2.0/A/11-2011-0156 6 702 840   150 000     150 000 855 426 5 697 414   6 552 840 

18 
Gyalog-és kerékpárút építése II/1. ütem 
ÉAOP-3.1.3.-2007-0025 98 956 785 3 333 800 

16 705 
999 73 520 878   90 226 877   5 396 108   5 396 108 
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19 

Ésszerű vízgazdálkodás a vízkárok ellen 
Újfehértón -I. ütem ÉAOP-5.1.2/D-2-09-
2009-0022 253 061 497 

11 875 
000 

15 648 
922 224 370 436   240 019 358   1 167 139   1 167 139 

20 
Európai uniós támogatással megvalósuló 
fejlesztési programok 383 769 272 

15 208 
800 

34 445 
041 304 638 374   339 083 415 

53 669 
829 26 804 529   80 474 358 

10. melléklet az 5/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez 
            adatok ezer forintban 
  A B C D E F G H I J K L M 

1 
Cím 
szám 

Alcím 
szám 

Előir 
csop 
szám 

Kiemelt 
előirányzat 
szám 

Alcím 
csoport 

Cím 
név 

Alcím 
név 

Előirányzat 
csoport név 

Kiemelt 
előirányzat 
név 2012. évi előirányzatok Kiadás Bevétel Támogatás 

2 1         Játékvár Bölcs őde     27324 
3     1         Működési költségvetés   3171   
4       1         Személyi juttatások 14187     
5       2         Munkaadót terhelő járulékok 3819     
6       3         Dologi kiadások 12489     
7                 1 cím összesen 30495  3171 27324 
8 2         Lengyel Laura Óvoda     205720 
9     1         Működési költségvetés   14774   

10       1         Személyi juttatások 94946     
11       2         Munkaadót terhelő járulékok 27208     
12       3         Dologi kiadások 98100     
13     2         Felhalmozási költségvetés       
14       1         Intézményi beruházási kiadások 240     
15                 2 cím összesen 220494  14774 205720 
16 3         Általános M űvelődési Központ     514269  
17     1         Működési költségvetés   16929   
18       1         Személyi juttatások 261298     
19       2         Munkaadót terhelő járulékok 70162     
20       3         Dologi kiadások 190738     
21       4         Ellátottak pénzbeli juttatásai 9000     
22                 3 cím összesen 531198  16929 514269 
23 4         Polgármesteri Hivatal     288591 
24     1         Működési költségvetés   10115   
25       1         Személyi juttatások 180717     
26       2         Munkaadót terhelő járulékok 49159     
27       3         Dologi kiadások 68010     
28       4         Egyéb működési célú kiadások       
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29     2         Felhalmozási költségvetés       
30       1         Intézményi beruházási kiadások 820     
31                 4 cím összesen 298706  10115 288591 

  
Cím 
szám 

Alcím 
szám 

Előir 
csop 
szám 

Kiemelt 
előirányzat 
szám 

Alcím 
csoport 

Cím 
név 

Alcím 
név 

Előirányzat 
csoport név 

Kiemelt 
előirányzat 
név 2012 évi előirányzatok Kiadás Bevétel Támogatás 

32 5         Újfehértó Város Önkormányzata     -1035904  
33     1         Működési költségvetés   1529773   
34       1         Személyi juttatások 9452     
35       2         Munkaadót terhelő járulékok 3141     
36       3         Dologi kiadások 407544     
37       4         Egyéb működési célú kiadások 32576     
38       5         Ellátottak pénzbeli juttatásai 81140     
39     2         Tartalékok 50000     
40     3         Felhalmozási költségvetés   74136   
41       1         Eu-s forrásből finanszírozott projekt 15926     

42       2         
Eu-s forrásból finanszírozott projekt 
önerő 53670     

43       3         Egyéb felhalmozási célú kiadások 3480     
44     4         Finanszírozási műveletek 294612 383536   
45               5 cím összesen 951541  1987445 -1035904 
47 6         Mindösszesen       
48     1         Működési költségvetés   1574762   
49       1         Személyi juttatások 560600     
50       2         Munkaadót terhelő járulékok 153489     
51       3         Dologi kiadások 715834     
52       4         Egyéb működési célú kiadások 93623     
53       5         Ellátottak pénzbeli juttatásai 90140     
54     2         Felhalmozási költségvetés   74136   
        1         Intézményi beruházási kiadások 1060     
55       2         Eu-s forrásből finanszírozott projekt 15926     

56       3         
Eu-s forrásból finanszírozott projekt 
önerő 53670     

57       4         Egyéb felhalmozási célú kiadások 3480     
58     3         Finanszírozási műveletek 294612 383536   
59     4         Tartalékok 50000     
60               Mindösszesen 2032434  2032434   
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11. melléklet az 5/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez 

 
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 

Forintban 

  A B C 

Sor-
szám 

Bevételi jogcím Kedvezmény 
jogcíme 

Kedvezmények 
összege 

1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     

2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése     

3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése     

4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     

5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen     

6. -ebből:            Építményadó  méltányosság 298 163 

7. Telekadó      

8. Vállalkozók kommunális adója      

9. Magánszemélyek kommunális adója  méltányosság 5 033 601 

10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után      

11. Idegenforgalmi adó épület után      

12. 
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 

tevékenység után  

Foglalkoztatás 
növeléséhez 

kapcsolódó adóalap 
csökkentés 

10 514 

13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség GjT 5, 8§ alapján 6 039 840 

14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség     

15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség     

16. Egyéb kedvezmény     

17. Egyéb kölcsön elengedése     

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

26.       

27. Összesen:   11 382 118 



 59 

12. melléklet az 5/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelethez 
 
 

 
A költségvetési hiány küls ő finanszírozására szolgáló finanszírozási m űveletek m űködési és felhalmozási cél szerinti tagolásban 

 
    ezer forint 
  A B C D 

Sorszám  Megnevezés Összesen M űködési célú  Felhalmozási célú  
1 Tárgyévi költségvetési bevételek       1 648 898            1 574 762                     74 136     
2 Tárgyévi költségvetési kiadások       1 737 822            1 663 686                     74 136     
3 Tárgyévi költségvetés hiánya (3=1-2) Többlete            88 924                88 924       
          
4 Finanszírozási hiány belső finanszírozása(pénzmaradvány igénybevétele)            22 516                       22 516     
          
5 Költségvetési hiány külső finanszírozása       
6 Finanszírozási célú m űveletek bevételei (hitelfelvétel)          361 020               241 198                   119 822     
7 Finanszírozási célú m űveletek kiadásai (hiteltörlesztés) (7=8+…+10)          294 612               152 274                   142 338     
8 Fejlesztési hitel tőketörlesztés            50 172                       50 172     
9 Váltó kibocsátásból adódó tart            92 166                       92 166     
10 Működési hitel törlesztése          152 274               152 274       
11 Költségvetési hiány küls ő finanszírozásának egyenlege (11=6-7)            66  408                88 924       
          

12 Bevételek összesen (12=1+4+6)       2 032 434            1 815 960                   216 054     
13 Kiadások összesen (13=2+7)       2 032 434            1 815 960                   216 054     
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  13. számú melléklet az 5/2012. (III. 01.) számú rendelethez 

Újfehértó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása 

A  B C D E F G 

      Ezer forintban! 
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő 

fizetési kötelezettség összegei MEGNEVEZÉS Sor-
szám 

2012.  2013.  2014.  2014. után 

ÖSSZESEN 
7=(3+4+5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 
Helyi adók 01   209 000      110 000      110 000      1 100 000      1 529 000    

Osztalék, koncessziós díjak 02                      -      

Díjak, pótlékok, bírságok 03       3 300          3 300          3 300           33 000          42 900    

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni 
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból 
származó bevétel 

04 

  123 996        77 085        77 085         770 850      1 049 016    

Részvények, részesedések értékesítése 05                      -      

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó 
bevételek 06 

                     -      

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 07                      -      

Saját bevételek (01+… .+07) 08  336 296     190 385     190 385     1 903 850      2 620 916    

Saját bevételek  (08. sor)  50%-a  09  168 148       95 192       95 192        951 925      1 310 457    

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési 
kötelezettség (11+…..+17) 

10 
 294 612     189 425     176 870        913 796      1 574 703    

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11   202 446      102 193        88 193         337 737        730 569    

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 
12 

                     -      

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13       39 065        39 065         380 888        459 018    

Adott váltó 14     92 166        48 167        49 612         195 171        385 116    

Pénzügyi lízing 15                      -      

Halasztott fizetés 16                      -      

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 
17 

                     -      

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 
(19+…..+25) 18 

     8 000         8 000         8 000                 -            24 000    

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19                      -      

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 
20 

                     -      

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21                      -      

Adott váltó 22                      -      

Pénzügyi lízing 23                      -      

Halasztott fizetés 24                      -      

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 
25 

      8 000          8 000          8 000                   -      

Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26  302 612     197 425     184 870        913 796      1 598 703    

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 
bevétel (09-26) 27 

-134 464    -102233 -  89 678          38 129        288 246    
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14. számú melléklet az 5/2012. (III. 01.) számú rendelethez 

Újfehértó Város Önkormányzat adósságot keletkeztet ő ügyleteib ől eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása évenkénti b ontásban 
                
          14. melléklet a ../.. (..) önkormányzati rendelethez 
  A B C D E F G H I J K L M N O 

1   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Összesen 

2 
Magyar Takarékszövetkezeti 
Bank Zrt                             

3 
1. Értékpapír forgalomba hozatala 
1506720 EUR   

125560  
EUR 
39065 e Ft 

125560  
EUR 
39065 e Ft 

125560  
EUR 
39065 e Ft 

125560  
EUR 
39065 eFt 

125560  
EUR 
39065 
e Ft 

125560 
EUR 
39065 
e Ft 

125560 
EUR 
39065 
e Ft 

125560  
EUR 
39065 
e Ft 

125560  
EUR 
39065 
e Ft 

125560  
EUR 
39065 
e Ft 

125560  
EUR 
39065 
e Ft 

125560  
EUR 
39065 
e Ft 

1506720  
EUR 
468780 e Ft 

4 
2. Kökény úti Iskola Szerződés 
szerint 223221CHF 

28420CHF 
7273 eFt 

28420CHF 
7273 e Ft 

28420CHF 
7273 e Ft 

28420CHF 
7273 eFt 

28420CHF 
7273 Ft                 

142100CHF 
36365 e Ft 

5 
3. Debreceni úti Iskola Szerződés 
szerint 223221CHF 

28420CHF 
7273 e Ft 

28420CHF 
7273 e Ft 

28420CHF 
7273 e Ft 

28420CHF 
7273 eFt 

28420CHF 
7273 Ft                 

142100CHF 
36365 e Ft 

6 
4. Jókai Vörösmarty út építése  
Szerződés szerint 77720CHF 

9896CHF 
2532 e Ft 

9896CHF 
2532 eFt 

9896CHF 
2532 e Ft 

9896CHF 
2532 e Ft 

9896CHF 
2532 e ft                 

49480CHF 
12660 e Ft 

7 
5. Működési hitel szerződés 
szerint 40 millió Ft 24000e Ft 14000eFt                       38000eFt 

8 
6. MFB Hitel szerződés szerint 
8948795 Ft 864 eFt 864 eFt 864 eFt 864 eFt 864 eFt 864 eFt 864 eFt 864 eFt 864 eFt 217 eFt       7993 e Ft 

9 
7. MFB Hitel szerződés szerint 
45008363 Ft 4497 eFt 4497 eFt 4497 eFt 4497 eFt 4497 eFt 

4497 
eFt 

4497 
eFt 

4497 
eFt 

4497 
eFt 

1124 
eFt       41597 eFt 

10 
8. MFB Hitel szerződés szerint 
50543923 Ft 1611 eFt 5616 eFt 5616 eFt 5616 eFt 5616 eFt 

5616 
eFt 

5616 
eFt 

5616 
eFt 

5616 
eFt 

1404 
eFt       47943 e Ft 

11 
9. Működési hitel szerződés 
szerint 140 millióFt 89708 eFt                         89708 eFt 

12 Szabolcs Takarékszövetkezet                             

13 
1. Működési hitel szerződés 
szerint 1334045CHF 

111626 
CHF 
28566 e Ft 

111626 
CHF 
28566 e Ft 

111626 
CHF 
28566 e Ft 

111626 
CHF 
28566 e Ft 

111626 
CHF 
28566 e Ft 

111626 
CHF 
28566 
e Ft 

111626 
CHF 
28566 
e Ft 

111626 
CHF 
28566 
e Ft 

55813 
CHF 
14283 
e Ft         948821CHF 

14 
2. Működési hitel szerződés 
szerint 70millió Ft 10000eFt 20000eFt 20000eFt 20000eFt                   70000eFt 

15 
3. 55 lakás építésére szerződés 
szerint 134133070 Ft 11570 eFt 11570 eFt 11570 eFt 11570 eFt 11570 eFt 

11570 
eFt 

11570 
eFt 

11573 
e Ft           92563 e Ft 

16 

4. Hőszolgáltató berendezés 
vásárlásra szreződés szerint 
18750 eFt 14550 e Ft                         14550 e Ft 

17 Raiffaisen Bank                             

18 

Váltó 3000 adagos konyhára 
szerződés szerinti összeg 
485840730 Ft 92166 eFt 48167 eFt 49612 eFt 51100 eFt 52633 eFt 

54212 
eFt 

37226 
eFt             385116 eFt 
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15. számú melléklet az 5/2012. (III. 01.) számú re 

 
K I M U T A T Á S 

Az önkormányzat 2012. évi nyitó és engedélyezett létszámáról 
 
 
 
 

 A B 
 
1 

Intézmény  
megnevezése 

2012.évi 
nyitó 
létszám 

2 
 

„Játékvár” 
Bölcsőde 

9 

3 
 

Lengyel Laura 
Óvoda 

44 

 
4 
 

Újfehértó-i 
Általános 
Művelődési  
Központ 

 
112 

   
5 Eü. ellátás egyéb 

feladatai 
2 

6 
 

Polgármesteri 
Hivatal 

77 

7 Létszám 
mindösszesen 

244 

 
 

 
 
 



Nagy Sándor 
Ki az, aki a könyvvizsgálói jelentést elfogadja?  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

32/2012. (II. 29.) számú 
 

határozat 
 

Újfehértó Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet 
vizsgálatáról szóló független könyvvizsgálói jelentésről 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
Újfehértó Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet 
vizsgálatáról szóló független könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi.  
 
 

Határid ő: azonnal 
     Felelős: polgármester 
 
11. napirendi pont megtárgyalása 
11./Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól  
      szóló 6/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
      Száma: 4-32/2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Két elemét érintettük ennek a szociális rendeletnek, korábban beszéltünk arról, hogy 
polgármesteri hatáskörből elkerült a lakásfenntartási támogatás megállapítás, ezt kellett 
kivenni. Illetve a tavalyi szociális rendelet módosítás kapcsán a kamatfizetés szabályai 
másként kerültek megállapításra, mint ahogyan a mi helyi rendeletünk tartalmazza. 
Gyakorlatilag ezt kellett kivenni belőle, helyette újat nem kellett, mert a törvény megszabja a 
jegyző számára, hogy milyen formában kell a kamatot megállapítani adott esetekben. Az 
előterjesztést a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 3 egyhangú igen szavazattal 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.   Az Ügyrendi Bizottság 
3 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
részére.  A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a rendelet-módosítást elfogadja?  
 
A képviselő-testület a rendelet-módosítást 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotta meg:  
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

6/2012. (III. 01.) 
 

önkormányzati rendelete 
 

a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2007. ( I. 
26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a helyi önkormányzatokról szóló  
1990. évi LXV. törvény  16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket 
rendeli el: 
 

1.§. 
 

Hatályát veszti  a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
6/2007. ( I. 26.) önkormányzati rendelet 3.§. (1) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 3.§. (1) 
bekezdés b) pont bb) alpontja, az 5.§. (2) bekezdése, és a 11.§.-14.§.-a. 
 

2.§. 
 
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát 
veszti. 
 
Újfehértó, 2012. február 29.  
 
12. napirendi pont megtárgyalása 
12./Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 
      Száma: 4-42/2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 3 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.   Az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen 
szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére azzal, hogy a 
rendelet-tervezet 4-5 pontjában a szakorvosi igazolás helyett legyen elegendő a háziorvosi 
igazolás is. Akkor abban maradtunk, hogy a kollégák megnézik, hogy ez elegendő-e, maga a 
jogszabály lehetővé teszi-e? Engem úgy tájékoztattak, hogy igen. Előterjesztőként 
befogadom, erről külön nem kell szavazni.  A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a rendelet-
módosítást elfogadja?  
 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

7/2012. (III. 01.) 
 

önkormányzati rendelete 
 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 
 
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.§.(2) és 132.§.(4) bekezdés d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LV. törvény 8.§. (4) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások  
 

1.§ 
 
(1) Újfehértó Város Önkormányzata az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátási formákat biztosítja: 
1.  Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások: 
1.1. tanyagondnoki szolgáltatás, 
1.2. étkeztetés, 
1.3. házi segítségnyújtás,  
1.4. családsegítés, 
1.5. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
1.6. nappali ellátás (Idősek Klubja,  Szenvedélybetegek nappali ellátása, pszichiátriai betegek 
nappali ellátása) 
2. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás: Átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézmény (Időskorúak Gondozóháza) 

  
(2) Újfehértó Város Önkormányzata  
a) a tanyagondnoki szolgáltatást, az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást, a nappali ellátást, az időskorúak gondozóházát a Dél-Nyírségi Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulással  kötött feladatellátási szerződéssel a  Dél-Nyírségi 
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális  Szolgáltató Központ 
(4244. Újfehértó, Kodály Zoltán u. 39.) útján biztosítja, 
b)  a családsegítést a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással kötött 
feladatellátási szerződéssel a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ (4320 
Nagykálló Bátori út 16.) útján biztosítja. 
 

2. Étkeztetés 
2.§. 

 
(1) Kora alapján étkeztetésre jogosult az a személy, aki a 
    a) 15.  életévét nem töltötte be és intézményi gyermekétkeztetésben nem részesül vagy 
    b) 60. életévét betöltötte. 

(2) Egészségi állapota miatt étkeztetésre jogosult az a személy, aki  
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a) magasabb összegű családi pótlékban részesül vagy szakorvos által kiállított szakvélemény 
szerint magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek illetve fogyatékosságok 
valamelyikében szenved, vagy 
b) háziorvosi vagy szakorvosi szakvéleménnyel igazolt, krónikus vagy akut megbetegedése, 
súlyos mozgáskorlátozottsága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy egészben – nem tud 
gondoskodni. 
(3) Fogyatékossága miatt étkeztetésre jogosult az a személy, aki a fogyatékos személyek 
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági 
támogatásban részesül. 
(4) Háziorvos, szakorvos által igazolt pszichiátriai betegsége miatt étkeztetésre jogosult az a 
személy, aki fekvőbeteg- gyógyintézeti kezelést nem igényel és önmaga ellátására részben 
vagy egészben nem képes. 
(5) Szenvedélybetegsége miatt étkeztetésre jogosult az a személy, aki háziorvos, szakorvos 
által megállapított kóros (krónikus) alkoholizmusa, kábítószer függősége miatt fekvőbeteg-
gyógyintézeti kezelést nem igénylő, de az alkoholizmusát, kábítószer-függőségét gyógyító 
igazolt kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban vagy megelőző-felvilágosító 
szolgáltatásban vett illetve vesz részt. 
(6) Hajléktalansága miatt étkeztetésre jogosult az a személy, aki  bejelentett lakóhellyel nem 
rendelkezik. 
 

3. Záró rendelkezések 
3. §. 

 
A rendelet a kihirdetését követő napon  lép hatályba. 
 
Újfehértó, 2012. február 29.  
 
13. napirendi pont megtárgyalása 
13./Előterjesztés az ÚJFEHÉRTOUR Kft. 2012. évi árbevételi és költségtervéről 
     Száma: 4-30/2012.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.  Az előterjesztéshez teljes terjedelemben 
mellékeltem a Felügyel Bizottság jelentését, illetve ügyvezető Asszonynak a szöveges, illetve 
táblázatos anyagát, amelyet a rendelkezésünkre bocsátott. Az világosan látszik- és ez nem 
egyedi újfehértói probléma, hogy a helyi tömegközlekedés biztosítása kapcsán olyan 
mókuskerékbe kerülnek az önkormányzatok,  amelyek hosszabb távon  jelen pillanatban nem 
látszik biztonsággal finanszírozhatónak, hiszen jelen pillanatban a Társaság működésének 
alapját igazából két elem biztosítja. Az egyik az a fajta önkormányzat által nyújtott szociális 
támogatás- 16-18 millió forintos nagyságrendben, amely a tanulói és nyugdíjas bérletekhez 
kapcsolódik. Illetve a másik részén az a megvásárolt bérletekhez kapcsolódó állami 
árkiegészítés. Ez a kettő egy együttes, illetve van egy másik ága, amely jelen pillanatban 
közösségi közlekedés támogatás címén van, amely azt mondja, hogy az önkormányzat által 
támogatásként odaadott összeg arányában igényelheti a társaság azt a támogatást, ami szintén 
kiegészítésként megy. Ez évek óta folyamatosan csökken, hisz valamikor 1 Ft-ért ,1,50-1,60-
at kaptunk, utána 1,20; 1,10; 0,70. Úgy látszik, hogy ebben az évben sem lesz igazán 
magasabb ez a támogatás.  
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Az új Miniszter Asszony, akit nemrég neveztek ki, beterjesztette a Parlament elé a közösségi 
közlekedési támogatásokról szóló törvényt, ami úgy néz ki, hogy alapjaiban át fogja szabni 
ezt az egész dolgot. Tehát ezt csak azért jelzem, hogy nagyvalószínűséggel olyan igényeket 
nem fogunk tudni 2012.-ben kielégíteni, hogy további járatbővítéseket tudjunk végrehajtani, 
hiszen várhatóan azért egy drasztikus járatcsökkentés elé nézünk, ahogy én belepillantottam a 
javaslatba. Természetesen amíg ez fenntartható, fenn kell tartani, hiszen van egy másik 
nagyon fontos eleme- amiről nem szoktunk beszélni- hogy amíg a miénk a Kft- addig meg 
tudjuk oldani a gyerekek tanórába épített úszásoktatását, ha abban a pillanatban ezért külön 
pénzeket kell biztosítani az önkormányzatnak- nem biztos, hogy ez biztosítható lesz. A 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont 
vitáját lezárom. Ki az, aki az előterjesztéshez csatolt határozat-tervezetet elfogadja?  
 
A képviselő-testület a határozat-tervezetet 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
33/2012. (II. 29.) számú 

 
határozat 

 
az ÚJFEHÉRTOUR Kft 2012. évi árbevételi és költségtervének elfogadásáról 

 
 

A KÉPVISEL Ő- TESTÜLET 
 
Az ÚJFEHÉRTOUR Kft 2012. évi árbevételi és költségtervét nettó 85 290e forint bevétellel,  
nettó 85 236e forint költséggel, nettó 54e forint adózás előtti eredménnyel a mellékletben 
foglalt tartalommal elfogadja. 
   

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
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ÚJFEHÉRTOUR KFT TERVEZETT BEVÉTELEI 2012. 

 

ADATOK EZER FORINTBAN 
 2011. tény 2012. terv 
Menetjegy 2.669 3.464 
Vonali bérlet 2.063 1.779 
Tanuló/Nyugdíjas 13.531 16.300 
Árkieg 29.860 29.435 
Szabadáras tev., 
szerződéses tev. 

7.972 14.900 

Nettó árbevétel 56.095 65.878 
Normatív támogatás 6.612 6.612 
Önkormányzati támog. 8.000 8.000 
Egyéb bevétel 
(ügyelet) 

1.311 4.800 

Összes Árbevétel 72.018 85.290 

ÚJFEHÉRTOUR KFT TERVEZETT KÖLTSÉGEI 

2012. 

EZER 
FORINTBA

 
 2011. tény 2012. terv 
Üzemanyag 19.160 21.076 
Közv. értékcsökk. 4.265 4300 
Gumi 266 1.200 
Fenntart. újanyag 8.603 9.100 
Bér+Közteher 20.245 23.780 
Egyéb anyag és szolg. 
(alvállalkozói díj) 

12.448 13.070 

Egyéb szem. Jellegű 1.349 1.450 
Egyéb écs. 561 600 
Biztosítás 890 1.100 
Egyéb költségek 
(kamat, adó,bérleti díj) 

9.105 9.560 

Összes költség 76.892 85.236 
Árbevétel 72.018 85.290 

1 Adózás előtti 
eredmény 

-4.874 54 
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14. napirendi pont megtárgyalása 
14./Előterjesztés a háziorvos központi orvosi ügyeleti ellátásban való részvételére vonatkozó  
      szerződés módosításáról 
      Száma: 4-37/2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság 3 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 a határozat-tervezetet 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

34/2012. (II. 29.) számú 
 

határozat 
 

a háziorvos központi orvosi ügyeleti ellátásban való részvételére vonatkozó szerződés 
módosításáról 

 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 

1./ hozzájárul, hogy Dr. Gyulai Rita (Lakcím: Debrecen, Kartács u 4. ) Dr Bélteki Béla 
vállalkozó háziorvos ügyeleti szolgálatának időpontjában, a vállalkozó háziorvos 
helyetteseként,  alkalomszerűen ügyeleti feladatokat lásson el, az Újfehértói Központi Orvosi 
Ügyeleten. 
 
2./ a 182/2006. (XII.14.) számú határozattal elfogadott, 2006. december 29-én kelt, 64-5/2007 
iktatószámú háziorvos központi orvosi ügyelet ellátásában való részvételre vonatkozó 
vállalkozási szerződés módosítását a melléklet szerint jóváhagyja. 

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

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 

15. napirendi pont megtárgyalása 
15. /Előterjesztés az Újfehértó, Fő tér 3. szám alatti épület bérbeadásáról szóló pályázati  
       felhívás jóváhagyásáról 
       Száma: 4-43/2012.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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Nagy Sándor 
A korábbi pályázati felhívásunkat ismételjük meg, hiszen jelen pillanatban nem volt az első 
körben ajánlattevő. A Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.  A napirendi ponttal kapcsolatban van-e 
kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Puskás László 
A bérleti szerződésben az van írva, hogy csak abban az esetben érvényes ez a 2 millió forint 
kötbér, ha a szerződés megszűnését a bérlő kezdeményezi, vagy felmondja. Abban az esetben 
mi történik, ha olyan helyzet adódik, ha nem tudja, vagy nem fizeti a bérleti díjat és ezért 
kényszerülünk mi magunk felmondani a szerződést? Abban az esetben a 2 millió forintos 
kötbér kérdésköre? Ez vitatott.  
 
Nagy Sándor 
Ez vitatott az ügyvédek által. Ha arra utalsz, hogy tegyük egyértelművé, hogy ha saját 
hibájából nem fizeti. Tegyük egyértelművé, és adjunk felhatalmazást arra, hogy kerüljön 
megfogalmazásra, hogy amennyiben saját hibájából nem tesz eleget fizetési 
kötelezettségének, abban az esetben is köteles megfizetni a kötbért.  
 
Szilágyi Péter 
Alpolgármester Úr megelőzött a kérdésével- hasonlót szerettem volna kérdezni- de így már 
kielégítő számomra. Az önkormányzatnál a pályázatfigyelők szokták azt figyelni, hogy 
kultúrház felújításra, szigetelésre van-e pályázat - mert az a nagy probléma a bankok részéről, 
hogy nagy költség terheli meg az önkormányzat kiadásait. Jellemzően, azt hallottam, hogy a 
fűtésköltsége, ami elviselhetetlen a számunkra. Ilyen pályázati kiírásokat figyelnek-e a 
pályázatfigyelők, hogy van. Mert közösségi hellyel az önkormányzatnak véleményem szerint 
előbb-utóbb valamit kell kezdeni. Hiszen láthatjuk Baktalórántházán tudtak kultúrházat - nem 
tudom, hogy felépítettek, vagy felújították. Négyezren laknak ott és gyönyörű kultúrházuk 
van.  
 
Nagy Sándor 
A korábbi időszakban a Fő tér rekonstrukciós pályázatnak része volt a művelődési ház teljes 
rekonstrukciója. Utána 2010. őszi választásokat követően, ezen forrásokat gyakorlatilag 
teljeskörűen zárolták. Külön lehetett volna pályázni. De épp ma beszéltem a Székely Péter 
Úrral - mindenki ismeri a tervező Urat - egyértelműen megerősítette, hogy nem szabad abban 
gondolkodni, hogy fűtést akarunk valamilyen alternatív fűtésmódot úgy a művelődési háznál 
kialakítani, hogy párhuzamosan nem tudjuk az épület hőszigetelését megoldani, hiszen nem 
fogja hozni közel sem azokat az elvárt eredményeket. Gyakorlatilag az a probléma, hogy nem 
csak magát az épület falait, hanem az összes nyílás-zárókat cserélni kell. És azért az  jelentős 
mennyiségű üvegfal, ami körbe van rajta.  A lényege a válaszomnak az, hogy természetesen 
folyamatosan nézzük a pályázatokat. Arról volt szó, hogy meg fogja nyitni a Vidékfejlesztési 
Minisztérium valamelyik pályázati keret terhére – ezt a fő tér rehabilitációt, valamilyen 
jogcímen egy sokkal kisebb elképzelést. Nem ilyen villogó-csillogó járdára gondolva, hanem 
a legfontosabb részeket figyelembe véve. De jelenleg nincs ilyen lehetőség nyitva. Napelemre 
nem tudunk a számítások alapján, hiszen nincs olyan jellegű megtakarítás, ami igazán 
indokolttá tenné. Ennek az épületnek két sorsa lehet,- nyíregyházi tervezőkkel beszélve- 
többen azt állítják nekem, hogy lehet, hogy jobban járna az önkormányzat, ha lebombázná az 
épületet és helyette építene egy funkciójának megfelelőt. Nyilván a kérdés az, hogy eljön-e az 
az idő, amikor ez, mint lehetőség megjelenik. Tehát nézzük folyamatosan. Nincs jelenleg 
kiírva. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e még? Ha nincs a napirendi pont vitáját 
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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 
 

35/2012. (II. 29.) számú 
 

határozat 
 

 az Újfehértó, Fő tér 3. szám alatti épület bérbeadásáról szóló pályázati felhívás 
jóváhagyásáról  

 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET  
 

 
1./ a tulajdonát képező, 4244 Újfehértó, Fő tér 3. szám alatti ingatlan bérbeadására a 
melléklet szerinti pályázati felhívást jóváhagyja. 
 
2./ felkéri a polgármestert a pályázati eljárás lebonyolítására. 

 
                         
                                                                   Határidő: folyamatos 
                                                                   Felelős: polgármester      
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Melléklet a 35/2012.(II. 29. 

) számú határozathoz 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajánlati dokumentáció 
 

Az Újfehértó Fő tér 3. szám alatti 
épület bérbeadására  

 
 
 
 
 
 

Pályázat kiírója 
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

4244 Újfehértó, Szent István u. 10 
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1. Megkötendő bérleti szerződés tárgya, mértéke: 
 
Bérleti szerződés, Újfehértó Fő tér 3. szám alatti, belterület 3. hrsz-ú épület bérbeadása 
 
A legkisebb bérleti díj mértéke: 300.000,- Ft + áfa / hó 
 
2. Pályázat határnapjai a következők:  
 
Épület megtekintése: 2012. március 08. napján 10.00 órakor. 
 
Beadási határidő:  2012. március 21. 1700  óra 
 
Beadás helye:  Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala, 
 Újfehértó, Szent I. u. 10. I. em. Iktató 11. szoba 
 
 
Borítékbontás: 2012. március 22-én 10.00 óra 
 Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala, 
 Újfehértó, Szent I. u. 10. I. em. 14. szoba 
 
Tárgyalás: 2012. március 22-én 11.00 óra  
 
Eredményhirdetés, szerződéskötés időpontja:   2012. március 29. 10.00 órakor. 

 
 

3. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK  
 
Minimális pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmények a szerződés teljesítéséhez 
 
Pénzügyi és gazdasági szempontból az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha: 
- bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorban álló tétel volt a nyilatkozat 
kiállítását  
   megelőző 6 hónapban, illetve abban az esetben, amennyiben az ajánlattevő 6 hónapnál 
rövidebb  
   ideje jött létre, vagy folytat tevékenységet, úgy a számlanyitás keltétől a nyilatkozat 
kiállításának  
   napjáig. 
 
- az utolsó lezárt gazdasági évre vonatkozó saját vagy jogelődje beszámolója alapján a 

mérleg  
    szerinti eredménye negatív volt. 
 
4. Alkalmasságot igazoló módok: 
Mellékelni kell: 

- az ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát 
és a képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy aláírási címpéldányát. Amennyiben a 
cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek az 
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ajánlathoz csatolni kell az esetleges változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztető 
bélyegzővel ellátott példányát. 

- valamennyi pénzforgalmi számlájáról, a számlát vezető pénzintézettől származó, az 
ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebben kiállított nyilatkozatot az 
alábbi tartalommal: 

- a számla száma, 

- a számla megnyitásának időpontja, 

- a nyilatkozat kiállítását megelőző 6 hónapban, illetve abban az esetben, 
amennyiben  

             az ajánlattevő 6 hónapnál rövidebb ideje jött létre, vagy folytat tevékenységet, 
úgy a  

             számlanyitás keltétől a nyilatkozat kiállításának napjáig volt-e a bankszámláján  

             sorban állás. 

- az utolsó lezárt gazdasági évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok 
szerinti beszámolójának (mérleg és eredmény kimutatás) benyújtása kiegészítő 
mellékletek nélkül. 

5. Az ajánlat összetétele: 
 

- tartalomjegyzék, 
- kitöltött, cégszerű aláírással ellátott ajánlati adatlap (felolvasólap), 
- nyilatkozatok ajánlattevő számlavezető bankjaitól, 
- cégkivonat, 
- aláírási címpéldány(ok), 
- mérleg és eredmény-kimutatás (kiegészítő mellékletek nélkül), 
- nyilatkozat a szerződéses feltételek elfogadásáról, illetve a kitöltött, vállalkozási 

szerződés tervezet csatolása, 
- bánatpénz befizetéséről szóló igazolás,  
- nyilatkozatok arra vonatkozóan, hogy a színházterem és a Közéleti Kávézó jellegét, 

bútorzatát nem változtatja meg, illetőleg csak értéknövelő változtatást hajthat végre, a 
tulajdonossal egyetértésben, 

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati rendezvényekhez a 
Polgármesteri Hivatal által minden hó 05. napjáig előzetesen jelzett időpontokban 
évente 10 alkalommal a színháztermet és 10 alkalommal a Közéleti Kávéházat és az 
ezekhez kapcsolódó helységeket térítésmentesen a Hivatal rendelkezésére bocsátja a 
bérbevevő. 

- nyilatkozat az ingatlan hasznosítására vonatkozó elképzelésekről 
- a szerződést biztosító mellékkötelezettségek a Ptk-ból (pl: kötbér, óvadék, jótállás, 

bánatpénz  
      stb..) 
 

Az ajánlat legfontosabb formai követelménye: 
Az ajánlatokat egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani. 
 
A borítékra rá kell írni: 
 
  „Újfehértó, Fő tér 3. szám alatti, belterület 3. hrsz-ú épület bérbeadása” 
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Az ajánlat 2012. március 22. 1000-ig nem bontható fel! 

 
6. Az ajánlatok felbontása: 
 
Felbontás időpontja: 2012. március 22-án 10.00 óra.  
 
Az ajánlatok felbontásánál jelen lehetnek: ajánlatkérő, ajánlattevő illetve az általuk meghívott 
személyek. 
 
Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 
lakóhelyét), valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont 
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. 
 
Az ajánlatok felbontásáról és az előírt adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet 
készít, melyet valamennyi ajánlattevőnek megküld a borítékbontás után. 
 
7. Az ajánlatok értékelése: 
 
Az Ajánlatkérő az ajánlatot, amelyet olyan Ajánlattevő adott be, akit az Ajánlatkérő a 
szerződés teljesítésére alkalmasnak nyilvánított az ajánlati felhívásban, illetve az ajánlati 
dokumentációban meghatározott értékelési szempont alapján bírálja el.  
 
Az elbírálás alapja az összességében legelőnyösebb ajánlat. 
 

Részszempont 

 1. Bérleti díj (nettó Ft)  
2. Vállalt szerződés biztosító garanciák 
3. Hasznosításra vonatkozó elképzelések 
     

 

 

Súlyszám 

80 

15 

5 

 
 

1. Az ajánlatkérő ebben a részszempontban azt kívánja értékelni, hogy az ajánlattevő 
által fizetendő min.  nettó 300.000.Ft/hónap bérleti díjhoz képest ajánlattevő mennyi 
bérleti díjat ajánl. Az ajánlatot egy számadattal, nettó Ft/hó-ban kifejezve kell 
megadni.  

2. Az 5 évre vonatkozó szerződést leginkább garantáló garancia felajánlása, melyet Ft-
ban kell  

      kifejezni. 
3. Az Önkormányzat és Intézményei részére térítésmentes használat biztosítása a 

leírtakon  
felül. Az Önkormányzati épület méltóságát nem sértő használat elbírálása. 

 
8. A BÍRÁLATI RÉSZSZEMPONTOK ÉRTÉKELÉSÉNEK MÓDSZERE : 
 
Ajánlatkérő az arányosítás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit, azaz 
az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális 10 pontot adja, a többi ajánlat 
tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a 
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pontszámokat. Az azonos ajánlatok azonos pontszámot kapnak. A pontszámok egy tizedes 
jegy pontosságig kerülnek kiszámításra. 
 
Az egyes részszempontokra kapott pontszámok a súlyszámmal szorzásra kerülnek, végül a 
pontok összegzésre kerülnek. Az összességében legelőnyösebb ajánlat az lesz, amelyik a 
legmagasabb összpontszámot éri el. 
 
Pontszámítási képletek: 
A legmagasabb érték a legkedvezőbb (pl:vállalt bérleti díj,) 
Pvizsgált = (Avizsgált/Alegjobb) * 10 
 
Az így kapott részpontokat meg kell szorozni a részszemponthoz tartozó súlyszámmal, végül 
a szorzatokat ajánlatonként össze kell adni. Az az ajánlat összességében a legelőnyösebb, 
amelynek az összpontszáma a legmagasabb. Ha több ajánlatnak azonos a kiszámított 
összpontszáma, az az ajánlat minősül az összességében legelőnyösebbnek, amely magasabb 
bérleti díjat tartalmaz; azonos bérleti díj esetében pedig az az ajánlat, amely a nem egyenlő 
értékelési pontszámot kapott részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra 
nagyobb értékelési pontszámot kapott. 

9. Hiánypótlás: 
Ajánlatkérő teljeskörű hiánypótlási lehetőséget biztosít. 
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AJÁNLATI ADATLAP 
(felolvasólap) 

 
 
 

Tárgy: 
 

Újfehértó, Fő tér 3. szám alatti, belterület 3. 
hrsz-ú épület bérbeadása 

 

Ajánlattevő megnevezése:  

Ajánlattevő címe/székhelye:   

Adószáma:  

Cg./Váll.ig.sz.:  

Képviselő neve:  

beosztása:  

telefonszáma:  

telefax száma:  

e-mail címe:  

 
 

 
 

 
 
 
 
Dátum:        

 
_________________________________ 

 
ALÁÍRÁS 

 
 

 

 

 

 
 
 

Bérleti díj (nettó Ft)  

Vállalt szerződés biztosító garanciák  

Hasznosításra vonatkozó elképzelések  
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BÉRLETI SZERZ ŐDÉS - TERVEZET 
 
Amely létrejött egyrészről ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  /Újfehértó, Szent István 
út 10., képv: Nagy Sándor polgármester/, mint bérbeadó, /továbbiakban: bérbeadó/, 
 
másrészről …………, mint bérlő /továbbiakban: bérlő/ között az alulírott napon és helyen az alábbi 
feltételek mellett: 

Általános rendelkezések 
 
1. A bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi az Újfehértó, Fő tér 3. szám alatt található, az ujfehértói 
belterületi 3.helyrajzi szám alatt felvett ingatlan, amely a természetben megfelel a Művelési Ház teljes 
épületének és az ahhoz tartozó telekterületnek és földalapnak.   
 
2. A bérbeadó bérbe adja, a bérlő pedig bérbe veszi az 1. pontban meghatározott teljes ingatlant. A 
felek az ingatlan bérleti díját havi …………..,-Ft + ÁFA, azaz havi ……………forint + ÁFA 
összegben állapítják meg. A bérlő a bérleti díjat minden hónap 5. napjáig köteles előre, egyösszegben, 
számla ellenében a bérbeadónak a számlán megjelölt módon megfizetni. A bérlő az első bérleti díjat, 
melynek összege bruttó …………..,-Ft jelen szerződés aláírásával egyidejűleg köteles megfizetni.  
 
A szerződő felek megállapodnak, hogy a bérleti jogviszony fennállásának időtartama alatt a bérleti 
díjat minden év januárjában felülvizsgálják és minden év első hónapjában a jövőre vonatkozóan a 
KSH által közzétett inflációs ráta mértékének megfelelően növelik. 
 
Késedelmes fizetés esetén a bérbeadó a kibocsátott számla esedékességétől a kiegyenlítésig a 
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat 
felszámítására jogosult.  
A bérlő a fizetéssel késedelembe esik, ha a számlán megjelölt összeget az esedékesség időpontjáig 
készpénzben meg nem fizeti, vagy átutalás esetén az összeget a bérbeadó számlájára el nem utalja. 
Utóbbi esetben a bérleti díj csak akkor tekinthető megfizetettnek, ha a bérbeadó számláján jóváírásra 
kerül. 
 
3. A bérlet időtartama 2012. április 1. napjától 2017. március 31. napjáig tart.  
A felek megállapodnak abban, hogy a bérbeadó a fenti bérleti időtartam lejártáig lehetőséget biztosit a 
bérlő részére, hogy a bérleti szerződést meghosszabbítsa. A meghosszabbított szerződés feltételeit a 
felek előzetesen kötelesek tisztázni. Amennyiben a felek között a bérlet meghosszabbításáról, és annak 
feltételeiről legkésőbb 2017. március 31. napjáig nem jön létre írásbeli megállapodás, abban az 
esetben a jelen bérleti szerződés 2017. március 31.-én megszűnik. 
 
Amennyiben a bérlő a meghatározott időtartam lejárta előtt a bérbeadónak felróható indok hiányában 
kezdeményezi a szerződés megszüntetését,  felmondja azt, a bérlőnek felróható okból a bérbeadó 
felmondja a szerződést, illetve a bérlő a birtoklással egyéb módon felhagy, úgy átalány-kártérítés 
céljából a bérlő köteles 2.000.000,-Ft-ot, azaz kettőmillió forintot egyösszegben megfizetni a bérbeadó 
részére, azzal, hogy ez az összeg a bérbeadót abban az esetben is megilleti, ha a jogellenes 
megszüntetés kapcsán igazolható vagyoni hátrányt nem szenvedett. Kiköti azonban a bérbeadó és a 
bérlő elfogadja, hogy amennyiben ezen összeg a bérleti jogviszony jogellenes megszüntetésével a 
bérbeadónak okozott kárt nem fedezi, abban az esetben a különbözetet a bérbeadó jogosult a bérlőtől 
követelni. 
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Birtokbaadás 
 
4. A bérbeadó legkésőbb a bérleti időtartam kezdetekor köteles az ingatlant a bérlő birtokába adni és 
köteles tűrni, hogy azt a bérlő a bérlet tartama alatt birtokolja és rendeltetésszerűen, az eredeti funkció 
megtartása mellett, az általa a bérletre benyújtott pályázatban foglaltak szerinti célra használja. Ezen 
időponttól kezdve terheli a bérlőt a közüzemi díjak megfizetésének kötelezettsége.  
A közüzemi díjak megfizetése érdekében a bérlő köteles az ingatlan valamennyi közüzemi mérőóráját 
3 munkanapon belül a saját nevére átíratni és ezt követően a rezsiköltséget a ténylegesen mért 
mennyiség után közvetlenül a szolgáltatók felé megfizetni. 
A bérleti szerződés megszűnése esetére a bérlő már most, a jelen szerződés aláírásával feltétlen és 
visszavonhatatlan beleegyezését adja ahhoz, hogy a bérlet megszűnésekor valamennyi közüzemi 
mérőórát a bérbeadó, vagy az általa megjelölt más személy, vagy szervezet nevére írja át minden 
közüzemi szolgáltató, a saját szolgáltatási jogviszonyának egyidejű megszüntetése mellett. A bérlő 
ezen nyilatkozatának esetleges visszavonása semmis. A közüzemi mérőórákon a bérlet megszűnéséig 
mért valamennyi fogyasztás a fentiektől függetlenül a bérlőt terheli. 
A rezsiköltségek, közüzemi fogyasztások megfizetésének elmulasztása a bérlő részéről súlyos 
szerződésszegésnek minősül és azonnali hatályú felmondást von maga után.  
A rezsiköltségek körébe tartozik a közüzemi fogyasztásokon kívül az ingatlannal kapcsolatban 
felmerülő minden egyéb közszolgáltatási díj is /pl. szemétszállítás és egyéb hasonló kiadások/, melyek 
szintén a bérlőt terhelik a bérlet időtartama alatt. 
 
5. A bérlő köteles az ingatlanra és az abban elhelyezett valamennyi ingóságra és vagyontárgyra 
vagyonbiztosítást kötni. Ennek elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül és a bérleti szerződés 
azonnali hatályú felmondását vonja maga után. Ezen kívül a biztosítás esetleges meg nem kötéséből 
eredő kockázatot és az esetleges károkat a bérlő viseli. 
 
6. A birtokbaadásra birtokbaadási jegyzőkönyv felvételével és leltár felvételével kerül sor. A bérlő 
teljes anyagi felelősséggel tartozik a számára leltár szerint átadott berendezési és felszerelési 
tárgyakért, bútorokért és minden egyéb eszközért, alkatrészért és tartozékért.  
A birtokbaadási jegyzőkönyvet és az átadott ingóságok leltárát a szerződő felek kötelesek cégszerűen 
aláírni és ezt a jelen szerződés mellékleteként kezelni. A birtokbaadási jegyzőkönyvben a felek 
kötelesek feltüntetni valamennyi közüzemi mérőóra állását.  
A bérleti szerződés megszűnésekor a bérlő a leltárnak megfelelően köteles valamennyi átvett tárgyat 
hiánytalanul, az átvételkori állapotnak megfelelően visszaszolgáltatni a bérbeadó részére, szintén leltár 
alapján. Amennyiben ezekben a bérlet során kár, vagy hiány keletkezett, annak összegét, vagy a hiány 
ellenértékét a bérlő köteles haladéktalanul megtéríteni. 
  

A bérlet célja 
 
7. A bérlő az ingatlant művelődési házként, az épület eredeti funkciójának megtartásával való 
hasznosításra veszi bérbe. A bérlő az ingatlant a bérleti szerződés megkötése előtt megtekintette és azt 
a jelen állapotában az általa folytatni kívánt tevékenységnek megfelelő, rendeltetésszerű használatra 
alkalmasnak tartja. Ennek megfelelően a bérlő nem követelheti, hogy a bérbeadó a bérlet időtartama 
alatt az ingatlan bármely részén, szerkezeti elemén, vagy gépészeti, illetve egyéb berendezésein, 
alkatrészein és tartozékain bármilyen felújítási, korszerűsítési, vagy javítási munkálatot elvégezzen. 
Ezen esetleges szükséges költségek a bérlőt terhelik.  
 
A bérbeadó a bérlemény rendeltetésszerű használatát a bérlet tartama alatt bármikor ellenőrizheti. A 
rendeltetésszerű használat ellenőrzése kizárólag a bérlő tevékenységének szükségtelen zavarása nélkül 
történhet. 
A bérbeadó kiköti, hogy a bérlő a bérleményt csak az épület eredeti funkciójának megtartásával 
hasznosíthatja. Ennek során köteles az általa a bérletre benyújtott és a jelen szerződés mellékletét 
képező pályázatban foglaltakat betartani, melyet a bérbeadó szintén ellenőrizhet. A pályázatban foglalt 
célokat és tevékenységeket a felek a bérleti szerződéshez tartozónak tekintik és a pályázatot a jelen 
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szerződés mellékleteként kezelik, attól való eltérést csak a jelen szerződés tehet lehetővé. 
 
A bérlet céljától történő eltérő rendeltetésű – akár részleges – hasznosításhoz a bérbeadó előzetes 
írásbeli engedélye szükséges.  
A bérlő az épületben található színházterem és annak kiszolgáló helyiségei, valamint az eddig un. 
Közéleti Kávéház funkcióval működő helyiségek jellegét, bútorzatát nem változtathatja meg.  
 
A bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanban található színháztermet és a Közéleti 
Kávéházat az azokhoz tartozó kiszolgáló helyiségekkel együtt évente 10-10 alkalommal 
térítésmentesen Újfehértó Város Polgármesteri Hivatalának, vagy az általa kijelölt más személynek, 
vagy szervezetnek a rendelkezésére bocsátja. Ezen alkalmakról a felek az utólagos viták elkerülése 
érdekében jegyzőkönyvet vesznek föl, melyben rögzítik az adott alkalommal történő ingyenes 
rendelkezésre bocsátás tényét és megtörténtét.  

Szavatosság 
 
8. A bérbeadó szavatol azért, hogy a bérelt ingatlan a bérlet egész időtartama alatt a bérlő 
rendelkezésére áll és harmadik személynek nincs a bérleményre olyan joga, amely a bérlőt a 
kizárólagos és zavartalan használatban korlátozza vagy akadályozza.  

Karbantartás 
 
9. A bérlő köteles gondoskodni az ingatlan karbantartásáról, beleértve a mindennapos használat során 
előforduló kisebb hibák, valamint az ingatlan használatához szükséges egyéb esetleges nagyobb hibák, 
vagy elhasználódások kijavítását is. A bérlet megszűnésekor a bérlő az ingatlant legalább az 
átvételkori állapotának megfelelő állapotban köteles a bérbeadó részére visszaadni. A bérlő tisztában 
van azzal, hogy az ingatlan közművei milyen állapotban vannak, ennek tudatában veszi bérbe a 
bérleményt. Ennek megfelelően az általa ezekkel kapcsolatban elvégzett esetleges felújítások és 
javítások a bérlő kockázatára és költségére történnek. 
Az ingatlan bérleti szerződés végén történő visszaadása során a bérlő leszerelheti és elviheti mindazon 
beruházásait, amelyek az állag sérelme nélkül elvihetők, az egyéb általa végzett beruházások útján 
létrejövő tárgyakat, eszközöket, építményeket és értéknövelő beruházásokat nem viheti el és ennek 
megtérítésére sem tarthat igényt. 
 
A bérlő az ingatlanban bármilyen beruházást, bármilyen átalakítást csak értéknövelő célzattal 
végezhet, a bérbeadóval egyetértésben és csak abban az esetben, ha ehhez előzetesen a bérbeadó 
írásbeli hozzájáruló nyilatkozatot adott. A bérlő az esetleges beruházások során a színházterem és a 
Közéleti Kávéház jellegét, bútorzatát nem változtathatja meg.  
 
A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése szintén súlyos szerződésszegésnek minősül és 
azonnali hatályú felmondást von maga után. 
 
A bérlő a bérbeadó előzetes engedélyével létrehozandó beruházásai ellenértékét a bérleti szerződés 
megkötésekor nem követelheti, ezért ezek megkezdése előtt köteles a bérbeadóval tisztázni, hogy ezen 
beruházások a bérleti szerződés végén hogyan vihetők el. A felek kikötik, hogy az értéknövelő 
beruházások nem számíthatók be a bérleti díjba, a bérleti díj ezektől függetlenül teljes egészében 
fizetendő.   

Egyéb rendelkezések 
 
10. Az ingatlanban a bérlő által működtetni kívánt bármilyen vállalkozás üzemeltetésével kapcsolatos 
dokumentumok, engedélyek beszerzése és az azzal kapcsolatos ügyintézés a bérlő feladata és költsége. 
Az ezzel kapcsolatos esetleges mulasztások miatt kiszabott bírságot bérlő közvetlenül viseli. Az 
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ingatlan hasznosítása során a bérbeadónak, vagy harmadik személyeknek okozott minden olyan kárért, 
melynek megtérítésére más nem kötelezhető, kizárólag a bérlő felel. Erre teljes anyagi felelősséget 
vállal.  
 
A bérleményben folytatott tevékenységet a bérlő a saját kockázatára és felelősségére végzi, ezzel 
kapcsolatban a bérbeadóval szemben semmilyen követelést nem támaszthat. 
 
11. A bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlant a jelen szerződésnek megfelelően, 
rendeltetésszerűen használja, állagát megóvja, a szerződés megszűnésekor azt legalább az átvételkori 
állapotnak megfelelő eredeti állapotban a bérbeadó részére visszaszolgáltatja. Az ingatlan 
állagmegóvásáért, illetve annak állapotában bekövetkezett károkért teljes anyagi felelősséggel tartozik. 
 
12. A bérlő a szerződésben foglalt tevékenységet csak a bérbeadó előzetes hozzájárulásával 
változtathatja meg. Ennek elmulasztása olyan szerződésszegésnek minősül, amely alapján a bérbeadó 
jogosult a bérleti jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani. 
 
13. A felek kikötik, hogy a bérlő az ingatlant, illetve annak részeit másnak tovább bérbe nem adhatja, 
csak a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával. Ennek megszegése súlyos szerződésszegésnek 
minősül és emiatt a bérbeadó a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és kárának 
megtérítését követelheti.   
 

A bérlet megszűnése 
 
14. A bérleti jogviszony megszűnik, ha 
 

a./ a felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik 
 
b./ a jogviszony rendkívüli, azonnali hatályú felmondás által történő megszüntetésével, melynek 
gyakorlására a bérbeadó a bérlő szerződésszegése esetén jogosult, különösen ha 

- a bérlő a bérleti díjat, vagy közüzemi díjakat az esedékesség időpontjáig, felszólítást 
követően sem fizeti meg 
- a bérlő a bérleményt rendeltetésellenesen használja, vagy rongálja 
- a bérlő jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit más módon súlyosan megszegi.  

      A bérlő rendkívüli felmondásra akkor jogosult, ha a bérbeadó 
  - a bérlet időtartama alatt a bérlemény használatában jogellenesen korlátozza. 
 

c./ a törvényben, vagy egyéb jogszabályban meghatározott egyéb esetekben.  
 
A bérlő köteles legkésőbb a bérleti jogviszony utolsó napján a bérleményből minden tulajdonát 
képző ingóságát eltávolítani, és eredeti állapotot helyreállítani. 

 
15. A jelen szerződés határozott időtartamára tekintettel a felek a rendes felmondás lehetőségét 
kizárják.   
 
16. A bérleti jogviszony megszűnésekor a bérlő minden elhelyezési igény, illetve kártalanítás nélkül 
köteles a bérleményt elhagyni. Amennyiben a bérleti jogviszony megszűnésekor a bérlő nem költözik 
ki a bérleményből, úgy ettől az időponttól kezdődően a bérleti díj kétszeresének megfelelő használati 
díjat + ÁFÁ-t, továbbá átalány-kártérítésként a jogviszony megszűnését követően a bérleményben 
töltött minden megkezdett naptári nap után napi 10.000,-Ft, azaz tízezer forint késedelmi kötbért 
köteles fizetni a bérbeadónak. Ezen kikötés nem akadályozza a bérbeadót abban, hogy a bérlő egyéb 
károkozó magatartása következtében előálló károkért – a kárnak megfelelő összegű – kártérítést 
követeljen. Bérlő kijelenti, hogy a késedelmi kötbér összegét nem találja túlzónak, annak mértékét 
kifejezetten elfogadja. 
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Biztosíték 
 
17. Megállapodnak a felek abban, hogy a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a bérlő az első havi 
bérleti díj megfizetésén kívül további egy havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű, tehát 
………….,-Ft összegű biztosítékot /kaució/ ad át a bérbeadó részére, a jelen szerződésből eredő 
fizetési kötelezettségeinek biztosítása céljából. A kaució összege a bérleti jogviszony végén teljes 
egészében a bérlő részére visszafizetendő, amennyiben a bérlő a bérleti szerződésből eredő 
valamennyi fizetési kötelezettségét teljesítette. Amennyiben a bérlő bérleti díjjal, rezsiköltségekkel, 
kártérítéssel, vagy bármely egyéb helyreállítási költséggel, illetve fizetési kötelezettséggel tartozna a 
bérleti szerződés végén a bérbeadó felé, akkor a bérlő már most a jelen okirat aláírásával feljogosítja a 
bérbeadót, hogy az itt irt biztosíték összegéből a tartozását vonja le és csak a különbözetet utalja 
vissza. Amennyiben a bérlő tartozása a kaució összegét meghaladná, abban az esetben a bérbeadó a 
teljes összeget megtarthatja és az ezen felüli tartozás összegét jogosult a bérlőtől követelni, annak 
késedelmi kamataival együtt.  

Kezesség 
 
18. A bérlőnek a bérbeadó felé a jelen szerződés alapján felmerülő, bármilyen jogcímen keletkező 
fizetési kötelezettségéért a jelen szerződést a bérlő képviseletében aláíró ……………………. 
készfizető kezességet vállal. A készfizető kezesség szabályaival az ügyvezetők, mint kezesek tisztában 
vannak.  

Bírósági illetékesség 
 
19. Az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket a felek elsősorban közvetlen tárgyalások útján kísérlik 
meg rendezni. Amennyiben a tárgyalások elvárható időn belül nem vezetnek a kívánt eredményre, a 
felek a bérlet tárgyát képező ingatlan fekvése szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság 
kizárólagos illetékességét kikötik.  

Záró rendelkezés 
 
20. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérletéről szóló jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
A felek a szerződést elolvasták, annak tartalmát megértették, majd azt mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
Kelt: Ujfehértón, 2012. …………..   
 
 
 
 
         Újfehértó Város Önkormányzata                                      Bérlő 
    Képviseli: Nagy Sándor polgármester                   
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 
 

Bérleti konstrukció 
 

AJÁNLATKÉR Ő 

NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT (OK) 

 
Hivatalos név: 
Újfehértó Város Önkormányzata 
Postai cím: 
Szent I. út 10. 
Város/Község: 
Újfehértó 

Postai 
irányítószám:4244                   

Ország: 
Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: Liptákné Bereczki Mária 

Telefon: 
 
42/290-000/15 

E-mail: 
liptakne@ujfeherto.hu 

Fax: 
42/290-003 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujfeherto.hu 
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 
 

 
A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

MEGHATÁROZÁS  

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Újfehértó, Fő tér 3. szám alatti, belterület 3. hrsz-ú épület bérbeadása 

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 
Bérleti szerződés 

4244 Újfehértó, Fő tér 3. 

 

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  

Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  
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 A 60-as években épült, szabadonállóan a város főterén áll. 
Hasznos alapterülete: 1662 m2. (Helyszínrajz: mellékelve!) 
Az épület középső részében kapott helyet a 157,61 m2 előcsarnok és színházterem, mely utóbbi 227,73 m2-es nézőtérrel és 
155,57 m2-es színpaddal rendelkezik. 
A szélső földszintes épületrészben található a régi könyvtár, (81,53 m2) és a mai Közéleti kávéház (74,29 m2), egy 49 m2-
es utcára nyíló kereskedelmi tevékenységre már átalakított és kitűnően alkalmas több helyiségből álló épületrész, valamint 
bejáratok, vizesblokkok, öltözők és egyéb kiszolgáló részek. 
Az épület hátsó része alápincézett, itt található a zenekari árok, klubszoba (pinceklub), vizesblokk, raktárak, egyéb 
kiszolgáló részek. 
Az előcsarnok felső részén 97,70 m2-es galéria került kialakításra, valamint jobb ill. baloldali fényvető, középen vetítő és 
egyéb kisebb helyiségek. 
Közüzemi ellátottság: 
Gáz: az épület központi fűtését és a szellőző kalorifer hőellátását a külső kazánházban elhelyezett 2 
        db TERMO 100 KW-os fűtésű teljesítményű atmoszférikus gázkazán biztosítja. 
        Itt található a teljes épület gázfogyasztását mérő gázóra. 
Villany: 2 db fogyasztásmérő került elhelyezésre, a pincében található egyik helyiségben. Az egyik 
        Óra a 49 m2-es üzlethelyiség fogyasztását méri, a másik, az épület összes többi 
        áramfogyasztását. 
Víz:  az épület utcafronti részén található a vízóraakna, melyben két mérőóra került elhelyezésre, 
         alkalmassá téve az üzlethelyiség különálló vízfogyasztás mérését. 
 
Az épület kiválóan alkalmas:   

- üzleti tevékenység folytatására ( kereskedelmi, vendéglátó-ipari tevékenység, zenés-, táncos rendezvények tartása, 
vásárok szervezése, termékbemutatók tartása), 

- szórakoztató, szabadidős tevékenység folytatására, 
- színházi előadások, kulturális rendezvények megtartására, 
- tanácskozások, kiállítások, fórumok, családi események rendezésére, 
- tanfolyamok, koncertek  stb. tartására, 
- bármilyen egyéb rendezvény tartására, figyelembe véve azt, hogy az épület önkormányzati intézmény, így annak 

méltóságát az üzemeltetés során bérbevevő köteles megőrizni.     
 
 

 

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS , A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE  

          Szerződés időtartama: 
              kezdés           2012/04/01   (év/hó/nap)    
                                                   ÉS/VAGY 
             befejezés       2017/03/31    (év/hó/nap)  

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 

Amennyiben ajánlattevő saját hibájából a határozott idő előtt kezdeményezi a szerződés megszüntetését, úgy köteles 
2.000.000.-Ft-ot egy összegben megfizetni az önkormányzat számára. 
Amennyiben a bérleti jogviszony megszűnésekor a bérlő nem költözik ki a bérleményből, úgy ettől az időponttól 
kezdődően a bérleti díj kétszeresének megfelelő használati díjat + Áfá-t, továbbá átalány-kártérítésként a jogviszony 
megszűnését követően a bérleményben töltött minden megkezdett naptári nap után napi 10.000,- Ft, azaz tízezer forint 
késedelmi kötbért köteles fizetni a bérbeadónak. 

 Fő finanszírozási és fizetési feltételek, pénzügyi-gazdasági, alkalmassági követelmények 

A legkisebb bérleti díj mértéke: 300.000,-Ft+áfa /hó, mely évente január 01. napjától az infláció mértékével emelkedik.  
Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorban álló tétel 
volt a nyilatkozat kiállítását megelőző 6 hónapban, illetve abban az esetben, amennyiben az ajánlattevő 6 hónapnál 
rövidebb ideje jött létre, vagy folytat tevékenységet, úgy a számlanyitás keltétől a nyilatkozat kiállításának napjáig. 
Alkalmatlan továbbá, ha az utolsó lezárt gazdasági évre vonatkozó saját vagy jogelődje beszámolója alapján a mérleg 
szerinti eredménye negatív volt. 
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AZ ELJÁRÁS TÍPUSA  

IV.1.1) Az eljárás típusa  

Tárgyalásos  X   

Tárgyalás nélküli    

 

 

 

 BÍRÁLATI SZEMPONTOK  

Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint                                                  X 

             X         Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) 

Részszempont 

1. Bérleti díj (nettó Ft/hó) 
2. Vállalt szerződés biztosító garanciák 
3. Hasznosításra vonatkozó elképzelések 
  

Súlyszám 

80 
15 
 5 

Részszempont 

4.                  

5.                  

Súlyszám 

           

           

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  

Az ajánlattételi határidő  
Dátum: 2012/03/21(év/hó/nap)                                                                      Időpont: 17 óra 

 Az ajánlatok felbontásának feltételei  

Dátum:     2012/03/22   (év/hó/nap)                                                                     Időpont: 10 óra 

Helyszín: Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala, 4244 Újfehértó, Szent István út 10. I. em. 14. sz.  

 

 

KIEGÉSZÍT Ő INFORMÁCIÓK  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  (adott esetben) 

Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2012. március 29. 

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2012. március 29. 

A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás 
időpontja: (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)  - 

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)  



 87

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) 
ismertetése: Valamennyi részszempont esetében a legkedvezőbb ajánlat kapja a legmagasabb értékelési 
pontszámot, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyított egyenes, 
illetve fordított arányosítással kerül kiszámításra a pontszám.  
 

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 
ajánlattevőt terheli. 
 

 Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

- az ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát és a 
képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy aláírási címpéldányát. Amennyiben a cégkivonat 
szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell az 
esetleges változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott példányát. 

- valamennyi pénzforgalmi számlájáról, a számlát vezető pénzintézettől származó, az ajánlattételi 
határidőt megelőző 60 napnál nem régebben kiállított nyilatkozatot az alábbi tartalommal: 

- a számla száma, 

- a számla megnyitásának időpontja, 

- a nyilatkozat kiállítását megelőző 6 hónapban, illetve abban az esetben, amennyiben az   

              ajánlattevő 6 hónapnál rövidebb ideje jött létre, vagy folytat tevékenységet, úgy a  

              számlanyitás keltétől a nyilatkozat kiállításának napjáig volt-e a bankszámláján sorban  

              állás. 

- az utolsó lezárt gazdasági évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti  

       beszámolójának (mérleg és eredmény kimutatás) benyújtása kiegészítő mellékletek nélkül. 

 

A pályázaton az vehet részt, aki  200 000.- forint bánatpénzt  2012. március 22. de. 9.30. óráig a 
Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizet.  
Az ajánlat összetétele: 
 

- tartalomjegyzék, 
- kitöltött, cégszerű aláírással ellátott ajánlati adatlap (felolvasólap), 
- nyilatkozatok ajánlattevő számlavezető bankjaitól, 
- cégkivonat, 
- aláírási címpéldány(ok), 
- mérleg és eredmény-kimutatás (kiegészítő mellékletek nélkül), 
- nyilatkozat a szerződéses feltételek elfogadásáról, illetve a kitöltött, vállalkozási szerződés 

tervezet csatolása, 
- bánatpénz befizetéséről szóló igazolás,  
- nyilatkozatok arra vonatkozóan, hogy a színházterem és a Közéleti Kávézó jellegét, bútorzatát 

nem változtatja meg, illetőleg csak értéknövelő változtatást hajthat végre, a tulajdonossal 
egyetértésben, 

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati rendezvényekhez a Polgármesteri Hivatal 
által minden hó 05. napjáig előzetesen jelzett időpontokban évente 10 alkalommal a színháztermet 
és 10 alkalommal a Közéleti Kávéházat és az ezekhez kapcsolódó helységeket térítésmentesen a 
Hivatal rendelkezésére bocsátja a bérbevevő. 

- nyilatkozat az ingatlan hasznosítására vonatkozó elképzelésekről 
- a szerződést biztosító mellékkötelezettségek a Ptk-ból (pl: kötbér, óvadék, jótállás, bánatpénz  
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      stb..) 
 
Az ajánlatokat egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani. 
 
A borítékra rá kell írni: 
 
  „Újfehértó, Fő tér 3. szám alatti, belterület 3. hrsz-ú épület bérbeadása” 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
A. MELLÉKLET 

 
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK  

I)  TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZ Ő CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON 

SZEREZHETŐK BE 

Hivatalos név: 
Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala 
Postai cím: Szent István út 10.  
Város/Község: 
Újfehértó 

Postai irányítószám:  
4244 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett:   
Liptákné Bereczki Mária 

Telefon: 42/290-000/15 
 
 

E-mail: liptakne@ujfeherto.hu Fax: 42/290-003 
Internetcím (URL): 

 

II)  CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK , AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍT Ő 

IRATOK  (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS) 
BESZEREZHETŐK  

Hivatalos név: 
Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala 
Postai cím: Szent István út 10.  
Város/Község: 
Újfehértó 

Postai irányítószám:  
4244 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett:   
Liptákné Bereczki Mária 

Telefon: 42/290-000/15 
 
 

E-mail: liptakne@ujfeherto.hu  Fax: 42/290-003 
Internetcím (URL): 

 

III)  CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK , AHOVA AZ AJÁNLATOKAT /RÉSZVÉTELI 

JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI  

Hivatalos név: 
Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala  
Postai cím: Szent István út 10.  
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Város/Község: 
Újfehértó 

Postai irányítószám:  
4244 

Ország: HU 

Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett:   
Liptákné Bereczki Mária 

Telefon: 42/290-000/15 
 
 

E-mail: liptakne@ujfeherto.hu  Fax: 42/290-003 
Internetcím (URL): 

 

 
16. napirendi pont megtárgyalása 
16./ Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2011. évi felhasználásáról 
       Száma: 4-31/2012.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.  A napirendi ponttal kapcsolatban van-e 
kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a 
határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábi 
határozatot hozta:  
 

 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

36/2012. (II. 29.) számú 
 

határozat 
 
 

A Környezetvédelmi Alap 2011. évi felhasználásáról 
 

 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
a Környezetvédelmi Alap 2011. évi felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztésben 
foglaltak szerint elfogadja.  

 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
17. napirendi pont megtárgyalása 
17./ Beszámoló a Civilház elmúlt évi működéséről 
       Száma: 4-27/2012.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Puskás László alpolgármester 
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Nagy Sándor 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.  A napirendi ponttal kapcsolatban van-e 
kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a 
határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

37/2012. (II. 29.) számú 
 

határozat 
 

 
a Civilház elmúlt évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
a Civilház elmúlt évi működéséről szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
        Felelős: alpolgármester 
        Határidő: azonnal 
 
 
18. napirendi pont megtárgyalása 
18./ Beszámoló a 2012. évi elszámolási kötelezettséggel biztosított önkormányzati  
       támogatások felhasználásáról szóló elszámolások elfogadásáról 
       Száma: 4-40/2012.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó:  Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.  A napirendi ponttal kapcsolatban van-e 
kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a 
határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

38/2012. (II. 29.) számú 
 

határozat 
 

 
a 2012. évi elszámolási kötelezettséggel biztosított önkormányzati támogatások 

felhasználásáról szóló elszámolások elfogadásáról 
 
 
A KÉPVISEL Ő TESTÜLET 
 
a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek részére 2012. évi elszámolási 
kötelezettséggel  biztosított önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló 
elszámolásokat - az előterjesztésben foglaltak szerint - elfogadja. 
 

Határid ő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
19. napirendi pont megtárgyalása 
19./ Tájékoztató a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi társulás 2011. évi  
       tevékenységéről 
       Száma: 4-34/2012.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 3 egyhangú igen szavazattal tudomásul 
vette. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés? Ha nincs a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal  tudomásul vette.   
 
20. napirendi pont megtárgyalása 
20./Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
Nagy Sándor 
Figyelmébe ajánlom a képviselő-testületnek azt a meghívót, amelyet a tegnapi nap folyamán 
mindannyian megkaptak- Ez a március 6-ai rendkívüli ünnepi testületi ülésünk, délután 13 
órától, amelyre szeretettel várunk mindenkit. A képviselő-testület tagjait elvárom. Kérünk 
visszajeltést ezzel kapcsolatban, hiszen közel 300 meghívó ment ki. A kör az olyan, hogy az 
1990-óta az összes megválasztott képviselő-testületi tag, az összes elmúlt 20 év kitüntetettje, a 
korábbi és jelenlegi intézményvezetők, a jelesebb közéleti szereplők, a város 30 legtöbb 
iparűzési adóját fizető vállalkozás vezetője, és nyilván azok a szolgáltatók, azok a 
szervezetek, kormányszervek, amelyek valamilyen kapcsolatban állnak- kerültek meghívásra.  
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Elek László 
A talajterheléssel kapcsolatban a szolgáltatóval lehetne-e tárgyalni, hogy valamiféle 
kedvezményt tudna a bekötésre adni, nincs –e lehetőség? 
 
Nagy Sándor 
Ha visszaemlékszik képviselő úr, akkor mind a ketten képviselők voltunk, amikor közel 
féléven keresztül akciózta a szolgáltató az I. ütemben megépült szennyvízhálózatot, hogy 
kössenek rá, hiszen az önkormányzat magára vállalta akkor a tervezési költségeket, feleáron 
kötötte volna be a szolgáltató, nagyon kevesen éltek vele. Utána, amikor a II. ütemben 
megépült, ahol már beálltunk a portára, ott meg annyira minimális a költség, hiszen 
semmiféle tervezési és egyéb költség nincs- a lakos megveszi a maga X m csövét és ráköt  és 
a szabályos bekötést a szolgáltatóval ellenőrizteti. Felhívom arra a figyelmet, hogy a 
feszültség abból adódik, hogy addig, amíg az I ütemben megépült hálózat esetében nem került 
sor a társulat megalakítására, mert nem jött össze az 50 % + 1 fő, ezért azokban az esetekben 
egyetlen fillér hozzájárulást nem fizettek az ott lakók, vagy az akkori ingatlantulajdonosok. 
Amíg a későbbi ütemben, illetve a most megépülő ütemben nagyon jelentős ütemben járulnak 
hozzá a lakosok a hálózat kiépítéséhez. Nem látok arra lehetőséget, hogy a szolgáltató most 
ebben a formában beszáll. Hiszen épp most „tol” 102 millió forintot az újfehértói 
szennyvízhálózatba készpénzben, de meg fogjuk kérdezni.   
 
Elek László 
A szolgáltatónak ez egy bevétele lenne, mert a talajterhelési díj nem a szolgáltatóhoz megy. 
Neki megérné és külön lehetne tárgyalni, akik az I. ütemben léptek be, hogy azok fizessék ki 
azt, amit a II. ütemben építettek.  
 
Nagy Sándor 
Képviselő Úr olyan dolgot kezd feszegetni, ami olyan messze van a valóságtól, mint Makó –
Jeruzsálemtől, hiszen a kedvezménnyel nem éltek. Abban tudok segíteni, hogy ezt a 
tájékoztatót meg fogjuk jelentetni az Önkormányzati Hírekben. Lesz sajtóhír is belőle, erre is 
készültünk. .  
 
Szilágyi Péter 
A jövő heti ünnepi testületi ülés - rendezvény, mennyibe fog kerülni?  
 
Nagy Sándor 
Akkor tudok korrekt választ adni, ha megtudom, hogy mennyien igazolták vissza. Hiszen azt 
nem tudom, hogy hány üveg ásványvizet, üdítőt, illetve kávét fognak meginni, mert ettől 
függően lesz a költség. A másik része – nem lesz állófogadás. Nyilván annyit illik, hogy egy 
ásványvizet, egy üdítőt feltegyünk az asztalra. És fogunk venni vagy 5-10 kg pogácsát. A 
költség jelentősebb része a 200.Ft-os, felnőttek esetében 400.-Ft-os múzeumi belépő, amely 
50 %-os díj ahhoz képest, mintha egyénileg bemennénk. Attól függően, hogy hány busz 
embert viszünk, buszonként kb. 30 ezer forintot jelent.  
 
Szilágyi Péter 
Akkor kimondhatom, hogy szerény.  
 
Nagy Sándor 
Attól függ, hogy mihez képest. A költségvetéshez képest töredéke.  
 
Még annyit szeretnék mondani, hogy a március 15-ei ünnepség a napján lesz megtartva, a 
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koszorúzást követően a műsor a Mályváskerti tagintézmény tornatermében lesz. 
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor Polgármester Úr a 
nyilvános ülést 18 óra 50 perckor bezárta.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

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


