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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: 7-18/2012.  
 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2012. március 28-án du. 16 órai kezdettel-a 
P. Dussmann Kft. Étterem (4244 Újfehértó, Eötvös József út 25. sz.) helyiségében megtartott 
zárt ülést követő nyilvános ülésről.  
 
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, Tóth János képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea aljegyző 
 
Meghívottként jelen van: 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.   
 
Az írásos meghívóhoz képest lenne kiegészítésem, illetve módosító javaslatom. Javasolom, 
hogy plusz két napirendi pont fölvételére kerüljön sor, ezek megtárgyalása a bizottsági 
üléseken megtörtént- ezek „/Előterjesztés „az újfehértói Görög Katolikus Óvoda 
korszerűsítése és férőhelyeinek bővítése” című projekt megvalósításához történő 
hozzájárulásról- illetve  az Előterjesztés Kisrétköri Szabadidő Parkban található teniszpálya 
bérbeadásáról szól. Mind a két előterjesztést megkapták a bizottsági üléseken. Miután a 
napirendhez vendégeink is vannak, ezért javasolom, hogy az 1. napirendi pont tárgyalását 
követően a 8. 9. és 10. napirend legyen a rendőrséghez kapcsolódó beszámolók, illetve 
tájékoztatók megtárgyalására kerülne sor. Megbízott kapitányvezető Alezredes Úr, valamint 
az Őrnagy Asszony is jelen van a körünkben, engedjük, hogy el tudjanak menni. A napirendi 
javaslatokhoz van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata? Ki az, aki az általam elmondott 
kiegészítésekkel, cserékkel együtt elfogadja a mai ülés napirendjét?  
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A képviselő-testület a napirendi javaslatot 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
napirendet állapította meg:  
 

N a p i r e n d 
 
1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról 
        Száma: 4-62/2012.   
        (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
 
     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 4-54/2011. 
         (Írásbeli előterjesztés alapján) 
         Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
         (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással) 
          Előadó: Nagy Sándor polgármester és az átruházott hatáskört gyakorló  
                        bizottságok elnökei 
 
2./Előterjesztés az Újfehértói Rendőrőrs őrsparancsnoka kinevezésének véleményezéséről 
    Száma: 4- 52/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
3./ Beszámoló a helyi közbiztonság érdekében végzett tevékenységről Újfehértó Város  
      Bűnmegelőzési Koncepciója alapján  
      Száma: 4-59 /2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
4./Beszámoló az Újfehértó Mályváskert Polgárőr Egyesület, valamint az Újfehértó Város  
      Polgárőr Egyesülete 2011. évi tevékenységéről   
      Száma: 4-50/2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester  
 
5./Előterjesztés a gyermekek napközi ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló  
    35/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
    Száma: 4-60 /2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
6./Előterjesztés a gyermekvédelem szabályozásával kapcsolatos döntésekről 
    Száma: 4-56 /2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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7./Előterjesztés az Újfehértói Általános Művelődési Központ átszervezéséről szóló elvi  
    döntésről 
    Száma: 4-61/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
8./Előterjesztés a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízásról 
    Száma: 4- 58/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
9./Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról 
    Száma: 4- 53/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
10./Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata 2012. évi összesített közbeszerzési  
      tervének jóváhagyásáról 
     Száma: 4- 51/2012.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
        
11./Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek állapotáról  
      Száma: 4-57 /2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
12./Előterjesztés „az újfehértói Görög Katolikus Óvoda korszerűsítése és férőhelyeinek 
      bővítése” című projekt megvalósításához történő hozzájárulásról 
      Száma: 4-63 /2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
13./Előterjesztés Kisrétköri Szabadidő Parkban található teniszpálya bérbeadásáról 
      Száma: 4-64 /2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
14./Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról 
        Száma: 4-62/2012.   
        (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
 
Elek László megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 10 főre változott.  
 
Nagy Sándor 
Szóban szeretnék néhány gondolatot fűzni a Nyírségvíz Közgyűlésen elhangzottakról. A 



 4 

tegnapi Nyírségvíz Közgyűlés talán legfontosabb napirend az a prezentáció volt, ami az üzleti 
terv elfogadásán túl, amely a december 31-én elfogadott víziközmű szolgáltatással 
kapcsolatos törvényből adódó feladat volt. Ennek a leglényegesebb eleme, hogy 2016-ra a 
jelenlegi 400 szolgáltatót le akarják 35-40 szolgáltatóra csökkenteni, illetve minimum 50-60 
ezer lakos-egyenértékként és azt követően 2016 után 150 ezer lakos egyenérték az a legkisebb 
szám, amelyet egy-egy területen a szolgáltató szolgáltathat. Még egy fontos dolog van a 
törvényben, hogy csak nemzeti társaság folytathat ilyen tevékenységet a jövőben.   
 
Puskás László 
Köszöntök én is mindenkit! 
Az írásos előterjesztést az alábbiakkal kívánom kiegészíteni; március 10-én az újfehértói 
Mályváskerti Polgárőr Egyesületnek az éves közgyűlésén vettem részt, ahol igyekeztem a 
város vezetés irányába elhangzott kérdésekre válaszolni. Volt egy kérdéskör, amit 
fölvetettem- nyilván majd a polgárőrség beszámolónál is elmondhatom, de engedjék meg, 
hogy itt tegyem meg. Nehezményeztem azt, képviselő-társaim nevében, hogy az újfehértói 
önkormányzat éves szinten, mintegy 800 ezer forint támogatást biztosít a polgárőrségnek. 
Elég sok polgárőr szolgálatot teljesít a Mályávskerti Polgárőrségben Érpatak Községben.  És 
azt gondoltam, hogy ennek hangot fogok adni az éves közgyűlésen és kértem a Vezetőséget, 
hogy vagy valamilyen megállapodásra jussanak Érpatak Önkormányzatával, vagy be tudnak-e 
szállni a finanszírozásba? Vagy pedig fölhívtam rá a figyelmet- azt gondolom, hogy jogos 
elvárása az önkormányzatnak, hogy az újfehértói polgárőrség Újfehértón teljesítsen 
szolgálatot. Március 13-án és 19-én Budapesten tartózkodtam polgármester Úr megbízásából 
egy platós, billenős tehergépkocsit vásároltunk az önkormányzat részére, aminek a fedezetét a 
Start munkaprogramban elnyert támogatás biztosította. Kifejezetten erre a célra lehetett 
elkölteni ezt a pályázati forrást, bruttó 4,5 millió forint körüli összeg volt amit erre lehetett 
használni. A teherautó azóta már  friss műszaki vizsgával dolgozik is a közmunkaprogram 
keretében. Az írásos beszámolóban nem szerepel- a mai napon volt a Nyírség Vidékfejlesztési 
Közhasznú Egyesületnek a Közgyűlése, ahol tájékoztató hangzott el az akciócsoport elmúlt 
közgyűlés óta végzett munkájáról, továbbá a pályázatoknak- a még érvényben lévő 
pályázatok állapotáról, helyzetéről. Még egy mondat. A Vidékfejlesztési Egyesületnek a 
következő ülése Újfehértón lesz- invitálom képviselő-társaimat, hogy nézzék meg, hogy 
milyen munka folyik az egyesületben.  
 
Nagy Sándor 
Egy mondatban jeleztem, hogy március 9-én aláírásra került az Újfehértó-Bököny 
Szennyvíztársulás támogatási szerződése. Nyilván a támogatási szerződés aláírásának 
pillanatában még nem rendelkeztünk visszavonhatatlan banki ígérvénnyel a lakossági 
forrásmegelőlegezés tárgyában. Menetközben a Takarékbank, illetve Takarékszövetkezet által 
létrehozandó konzorciumtól megkaptuk ezt a kötelező érvényű finanszírozási ajánlatot. Az 
egy másik kérdés, hogy a stabilizációs törvény alapján a bankok feltételként szabták, hogy 
egyedi kormányengedélyt kell beszereznünk, hogy az önkormányzat a hitel mögé készfizető 
kezességet vállaljon. Ebben futjuk a magunk nem túl egyszerű köreit a kincstáron a 
Belügyminisztérium Önkormányzati részlegén keresztül. Most az eddigi tájékoztatás szerint 
nem szükséges a kormánygarancia a kezességvállaláshoz - mert uniós forráshoz kapcsolódik 
ez az egész dolog. Maga a stabilitási törvény pedig csak a társulásokra vonatkozik, de a 
társulatokra nem. A hitelfelvevők viszont a társulatok lesznek és nem a társulás. Ezzel együtt 
én bízom abban, hogy – most a Parlament a héten elfogadta a stabilizációs törvényhez 
kapcsolódó módosító indítványt- ott talán helyére került ez a dolog. Az éven belüli likvidhitel 
felvételi korláttal egyetemben is. Nem lesz akadálya, hogy a bankokkal a végeleges 
finanszírozási szerződést megkössük. A Nyírségvíz esetében elindult a finanszírozási 
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ígérvény, amin olyan sokat vitatkozott itt a testület, átalakítása finanszírozási szerződéssel. 
Ott nem látok különösebb problémát. Még egy dolog; tájékoztatom képviselő-társaimat arról, 
hogy a kvázi újfehértói PPP keretében megépült sportcsarnok esetében egy kételemű szakértői 
vizsgálatot rendeltünk meg, a szakértői vizsgálat első részét a hét elején megkaptuk a 
szakértőtől. Ez megtekintésre nálam, vagy Jegyző Úrnál nagyon szívesen megmutatjuk 
mindenki számára. Tartalmaz érdekes megállapításokat, illetve nyilván igazából érdemben a 
tárgyalásokat akkor tudjuk folytatni, ha a második lépcsőben a szakértői csapat leteszi az 
üzemeltetésre megkötött szerződés felülvizsgálatát. Utána mindenféleképpen a képviselő-
testületnek- akár egy rendkívüli testületi ülés keretében kell, hogy foglalkozzon ezzel az 
anyaggal. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés? Ha nincs a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki tájékoztatót tudomásul veszi? 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 10 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 4-54/2011. 
         (Írásbeli előterjesztés alapján) 
         Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Egy határozathoz van szóbeli kiegészítésem ez a 39/2012-es – ami az orvosi ügyeletben részt 
vevő személyhez járultunk hozzá a Dr. Gyulai Rita esetében. Az ÁNTSZ nem engedélyezi a 
doktornőnek a munkáját bizonyos vizsgák hiánya miatt. Illetve részleteket nem tudunk. Egy a 
lényeg benne, hogy Bélteki doktor Úr jelezte, hogy a következő testületi ülésre új javaslatot 
fog hozni, hogy ki az, aki – akit az ÁNTSZ is engedélyez- hogy ebben az ügyeleti ellátásban 
részt vegyen. Nem árulok titkot el azzal, hogy abban az esetben lehetett volna Dr. Gyulai 
Ritával valamit kezdeni, ha az önkormányzat magára vállalja a felelősségét ennek a dolognak- 
Ezt természetesen nem vállaltam be és úgy gondolom, hogy teljesen helyesen jártam el. A 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés? 
  
Puskás László 
Annyiban szeretném kiegészíteni, hogy ez maradjon meg az előzőekben elmondottakkal 
kapcsolatban, hogy átmenetileg nem engedélyezi az ÁNTSZ, tehát vélhetően ezek az 
akadályok, amik miatt nem kaphatott működési engedélyt a doktornő, ezek november 
környékén elhárulnak és akkor a doktorúr által elmondottal alapján Ő csak átmenetileg 
szeretné azt kérni, hogy más legyen a helyettesítő személy és továbbra is a Dr. Gyulai Rita 
lenne az Ő általa kiszemelt helyettesítő. 
 
Nagy Sándor  
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki tudomásul veszi a tájékoztatót?  
 
A képviselő-testület 10 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 
A napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés? Ha nincs a 
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napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki tudomásul veszi a tájékoztatót?  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 10 egyhangú igen szavazattal tudomásul 
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./Előterjesztés az Újfehértói Rendőrőrs őrsparancsnoka kinevezésének véleményezéséről 
    Száma: 4- 52/2012.   
    (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.  A Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen 
szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.   
 
Tisztelettel köszöntöm Csegény Szilvia rendőr- őrnagy, mb. őrsparancsnokot és Dr. Illés 
László alezredes Urat, megbízott kapitányságvezetőt! 
 
Tájékoztatom Önöket arról, hogy őrnagy Asszony hozzájárult ahhoz, hogy nyilvános ülés 
keretében tárgyaljuk a kinevezését.  A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, vélemény? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a 
határozati javaslatot?  
 
A képviselő-testület 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

40/2012. (III. 28.) számú 
 

határozata 
 

 
az Újfehértói Rendőrőrs őrsparancsnoka kinevezésének véleményezéséről 

 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
Csegény Szilvia rendőr őrnagy asszony Újfehértói Rendőrőrs őrsparancsnoki beosztásba 
történő kinevezésével egyetért. 
 

 
Felelős: polgármester 

      Határid ő: azonnal 
 
 
 
 
 



 7 

3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Beszámoló a helyi közbiztonság érdekében végzett tevékenységről Újfehértó Város  
      Bűnmegelőzési Koncepciója alapján  
      Száma: 4-59 /2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Suhaj István megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 11 főre változott.   
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.  Felhívom képviselő-társaim figyelmét arra, 
hogy a rendőrségi beszámoló túl tartalmazza az egyéb intézményeknek a közbiztonsággal 
kapcsolatos beszámolóit, ez intézményenként bontásban az előterjesztés mellékletét képezi. 
Az őrnagy Asszonytól kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni a beszámolót?  
 
Csegény Szilvia rendőr-őrnagy 
Nem.  
 
Dr. Illés László alezredes  
Tisztelt képviselő-testület! 
 
Köszönöm a bizalmat, amivel Csegény Szilvia őrnagy Asszonyt megtisztelték és 
beleegyeznek abba, hogy Ő legyen Újfehértó Rendőrőrs parancsnoka. Annyit szeretnék az 
elmúlt évi munkával kapcsolatban kifejteni hogy ez – bár javarészt ez Fekésházi 
őrsparancsnok Úrnak volt tulajdonítható- a városnak köszönöm azt a szép búcsúztatót, amit 
annak idején Fekésházi Urat méltó módon elbúcsúztatták. Egyet tudok ígérni, hogy ez a fajta 
munka, ami itt Újfehértón az elmúlt időszakban megvalósult a közrend területén- ez a 
továbbiakban is folytatódni fog. Azonban egy minőségi szemléletet szeretnék én – mint mb. 
kapitányságvezető is a közrendvédelmi munkába vinni. Ez annyit jelentene, hogy elsősorban a 
bűnügyi jellegű információszerzés és a bűnügyi jellegű feladat megközelítés kapná az 
elsődleges szempontot, tehát itt, hogy még véletlenül se vetődjön az az árnyék, hogy mi 
pénzbehajtók vagyunk és állami feladatokhoz mi teremtjük meg a hátteret. Azért vetítem így 
előre, mert 2012. április 15-től az új szabálysértési törvény hatálybalépésével olyan jellegű 
faladatok fognak a rendőrségre hárulni, amelyek jelentősen fogják a rendőrség image-t kicsit 
rombolni az állampolgárok tekintetében, hiszen nagyon szigorú szankciórendszer és nagyon 
szigorú eljárási rendszer lesz az, ami a szabálysértési elkövetőit el fogja majd úgymond ítélni. 
Itt Újfehértó tekintetében értékelve – visszatérve a tavalyi munkára- annyit tudnék 
megjegyezni, hogy a tavaly előtti évben történt egy jelentősebb visszaesés a nyomozások 
eredményességének és a felderítési mutatók tekintetében. Ekkor én feladatként határoztam 
meg úgy az őrsállományának, mint az őrparancsnoknak ennek a javítását. Ez, mint a 
beszámolóban is kitűnik, igen jelentősen sikerült, közel 60 %-on volt a tavalyi évben az őrs. 
Annak ellenére, hogy a bűncselekményszám emelkedett. Azt tudom elmondani, hogy a 
központi állomány tekintetében is a térségnek és Nyíregyházának is – össz-szemléletbe, ha 
vonom, megnőtt az utazó bűnözők felé a csábító hatása. Tehát azt kell megállapítanom, hogy 
lakásbetöréseket, különböző gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekményeket olyan nem 
megyebeli bűnelkövetők és csoportok hajtják végre, akik nem itt laknak, úgy érkeznek ide 
különböző főutakon. Az egyik legeredményesebb felderítésünk annak tudható be, hogy itt 
Újfehértón keresztül Hajdúdorogról beszivárgó csapatokat nagyon eredményesen sikerült 
kiszűrnünk- úgy rablások tekintetében, mint a betöréses lopások tekintetében. Komoly Hajdú-
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megyei elfogásokra került sor és bűncselekmény sorozatokat sikerült megszakítanunk. Ennek 
-én azt mondom, hogy úgy a közrendvédelmi, mint a bűnügyi tevékenysége az őrsnek éppen 
ezért kitűnő. Ha bármire szüksége volt – úgy a központi állománynak, mint más őrsöknek, itt 
mindig számíthattunk segítségre. És meglepő módon a hajdú megyei környező őrsökkel is 
nagyon jó kapcsolatot sikerült itt a többieknek kiépíteni. Tehát azt mondom, hogy bízvást 
ismerjük az ide bűncselekménnyel, vagy ide elkövetési szándékkal érkezőket. Vagy, ha nem 
is sikerül őket kiszűrni, eredményesen tudunk utánuk nyomozni. E tekintetben nagyon jó az 
őrsnek az állománya. Éppen ezért az egyik fő feladatnak tekintem én a közeljövőben is- úgy 
az intézkedési aktivitást, mint a közrendvédelmi mutatókat is, maradjanak csak a szinten, de 
nem feltétlenül a helyi lakosok „zaklatása” kapcsán. Hanem igenis az kapja meg azt a 
büntetést  - biztonsági öv, vagy lejárt műszaki miatt, aki azért jön ide, hogy itt úgy 
csellengjen, vadászgasson, itt úgy nézelődjön. Minden bizonnyal van mögötte valami hátsó 
szándék, - akkor nézze meg a járőr kicsit jobban az autóját. Tehát ezt a fajta szemléletet 
kérem a kollégáimtól.  És remélem, hogy ezt meg is fogják tudni valósítani. Még egyszer 
köszönöm a bizalmat a képviselő-testülettől és kérem a beszámolót elfogadni szíveskedjenek, 
mert jó munkát végeztek a kollégáim.  
 
Nagy Sándor 
Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Leveleki József 
Két rövid dologban szeretnék véleményt alkotni. Az egyik az, amit a helyi középiskolánktól 
kaptunk a közbiztonsági beszámoló címet viselve. Ez engem végtelenül elszomorított, mind a 
tartalma, mind pedig az olvashatatlansága és a külalakja. Úgy gondolom, hogy ez a történet 
ennél komolyabb munkát és háttértevékenységet igényel. A másik pedig az, hogy  
kapcsolódva az őrsparancsok Asszony által készített beszámolóhoz és valamilyen szinten 
kapcsolódva a kapitányúrnak a szóbeli kiegészítéséhez ténykérdés az, hogy picit úgy jártunk 
az elmúlt időszakban, hogy olyan dolgok miatt is zaklatásra kerültek városlakók, ami azt 
gondolom, hogyha a társadalmi veszélyességét nézzük a dolognak, nem is értékelhető- nulla- 
gondolok itt egy kerékpáron elhelyezkedő hajtópedálon a macskaszemekre, és ehhez 
kapcsolódó „történetekre”. Ez valóban egy olyan dolog volt, ami feleslegesen irritálta a 
település lakosságát. Ugyanakkor nem lehet szó nélkül elmenni amellett, amit annak idején az 
őrnagy Úr elvégzett. Magam is azt mondtam egy évvel korábban- talán az országban egyedül 
itt Újfehértón szavaztuk meg ezt a napirendi pontot mi Jobbikosok, annak ellenére, hogy” 
nem ezt kellett volna tennünk”, de azt kellett gyakorlatilag értékelnünk, hogy Újfehértón ezen 
a területen rettentő komoly előrelépés történt. És ezt mindenképpen el kellett ismerni. Ha 
megnézzük az anyagot és az abban kibontott különböző bűncselekményi fajtákat, akkor az 
teljesen világos, hogy az elkövetési számok – a bűncselekmények száma elég komolyan 
emelkedik és ha az 5 évet összevetjük, akkor az esetek, tehát a bűncselekményfajták többségét 
tekintve kb. a második legrosszabb ez a  szám. Nyilván van mit tenni annak érdekében, hogy 
preventív hatást is elérjünk a potenciális bűnelkövetőkkel kapcsolatban. Mindezekkel együtt 
azt mondom, hogy akkor vagyunk tárgyilagosak és következetesek, hogyha a lehetőséget az 
őrnagy Asszonynak is megadjuk ezen a területen. Komoly szakmai munkát és lelkiismeretes 
tevékenységet fejtsenek ki, ezért van az, hogy ebben az évben is és a bizottsági ülésen is 
elmondtam, hogy ezt támogatásra javasolom és elfogadásra javasolom a testület részére a 
beszámolót.  
 
Nagy Sándor 
Előterjesztőként egyetértek az elhangzottakkal, egyet viszont nagyon határozottan szeretnék  
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kérni épp a városban,  jövök-megyek  és beszélgetek az emberekkel, nem szabad, hogy  
eltűnjenek a rendőrök a közterületről. Tehát volt ilyen vélemény, ezt tudja őrnagy Asszony is, 
hogy megkapták,  „ amikor elment őrnagy Úr utána hová lettek a rendőrök Újfehértóról?” 
meg vannak, nincs ezzel semmi probléma. Én majd azt kérném polgármesterként, hogy a 
látható rendőrség az továbbra is meglegyen. Ehhez mi a magunk szűkös lehetőségeivel 
igyekszünk megadni minden segítséget és ha ez így van, akkor én úgy gondolom, hogy a 
jövőben sem lehet komolyabb probléma ezen a területen. Ha egyéb nincs a napirendi pont 
vitáját lezárom. Ki az, aki a beszámolót elfogadja?  
 
A képviselő-testület  11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

41/2012. (III. 28.) számú 
 

határozata 
 

a helyi közbiztonság érdekében végzett tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 

 
a helyi közbiztonság érdekében végzett tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.  
 

Felelős: polgármester 
      Határid ő: folyamatos 
 
 
 
4. napirendi pont megtárgyalása 
4./Beszámoló az Újfehértó Mályváskert Polgárőr Egyesület, valamint az Újfehértó Város  
      Polgárőr Egyesülete 2011. évi tevékenységéről   
      Száma: 4-50/2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester  
      
Nagy Sándor 
Tájékoztatom Önöket, hogy 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 beszámolót elfogadja?  
 
A képviselő-testület  11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
42/2012. (III. 28.) számú 

 
határozata 

 
az Újfehértó Mályváskert Polgárőr Egyesület, valamint az Újfehértó Város 

Polgárőr Egyesülete 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 

a.) az Újfehértó Mályváskert Polgárőr Egyesület 
b.) az Újfehértó Város Polgárőr Egyesülete 

 
2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  

 
Felelős: polgármester 

      Határid ő: folyamatos 
 
5. napirendi pont megtárgyalása 
5./Előterjesztés a gyermekek napközi ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló  
    35/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
    Száma: 4-60 /2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Tájékoztatom Önöket, hogy az Ügyrendi Bizottság 2 egyhangú igen szavazattal 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.  A Pénzügyi Bizottság  4  
egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
részére. Ennek a leglényegesebb eleme az, hogy az ominózus kormányrendelet azt mondja ki, 
hogyha nem szabályozzuk másképp a bölcsődékben fizetendő térítési díjat, akkor naptári 
napre kell, hogy megállapítsák, függetlenül attól, hogy a gyerek a bölcsődében van, vagy 
nem. Mi eltérő szabályozást javasolunk, mégpedig azt, hogy a ténylegesen bölcsődében 
eltöltött napok  száma alapján kelljen a gondozási díjat megfizetni a szülőnek. 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 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta 
meg:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

8/2012. (III. 29.) 
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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 a következő 1/A.§.-sal egészül ki. 
 

„1/A.§. 
 

A bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás  adott hónapra fizetendő személyi térítési 
díja,  a napi személyi térítési díj és az igénybe vett ellátási napok szorzata.” 

 
 

2. §.  
 

A rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 
6. napirendi pont megtárgyalása 
6./Előterjesztés a gyermekvédelem szabályozásával kapcsolatos döntésekről 
    Száma: 4-56 /2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága  – mind a két mellékletet -  2 egyhangú igenszavazattal 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a  képviselő-testület részére.   Az Ügyrendi Bizottság  
– mind a két mellékletet -  2 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra 
javasolja a  képviselő-testület részére.  Egy határozat és egy rendelet módosítás kapcsolódik 
az előterjesztéshez. Ez a szociális törvény módosításából adódóan most már, ha társulási 
formában látjuk el ezt a feladatot, akkor a társulásnak ki kell jelölni azt az önkormányzatot, 
aki a térítési díjakat megállapítja. Erről van szó ebben a határozatban, illetve rendelet-
tervezetben. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatot 
elfogadja?  
 
A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

43/2012. (III. 28.) számú 
 

határozata 
 

A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról 

 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának  
alábbi módosítását elfogadja. 
 
1./ A Társulási Megállapodás IV. fejezet 20./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„20./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) b) 
pontja valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 29.§. (3) bekezdése alapján Nagykálló Város Önkormányzat rendelete tartalmazza a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló szabályokat a Társulás 
fenntartásában működő intézmények tekintetében.” 
 

 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 

             
Nagy Sándor 
Ki az, aki az előterjesztéshez kapcsolódó rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja?  
 
A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta 
meg: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
9/2012. (III. 29.) 

 
önkormányzati rendelete 

 
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2007. (I.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 161/E. §-ában 
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meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§. 
 

A  gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2007. (I.26.) önkormányzati rendelet 9.§.-a  
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9.§. 
Újfehértó Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatást a Dél-Nyírségi Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulással kötött feladatellátási szerződéssel, a Dél-Nyírségi 
Szociális és Gyermekjóléti Központ útján biztosítja.” 

 
2.§ 

 
Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. 
 
7. napirendi pont megtárgyalása 
7./Előterjesztés az Újfehértói Általános Művelődési Központ átszervezéséről szóló elvi  
    döntésről 
    Száma: 4-61/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2 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 a 
pontosítással, hogy az átszervezésre nem július 1. hanem  2012. augusztus 31-ével kerüljön 
sor. Mint előterjesztő ezzel egyetértek. A Pénzügyi Bizottság 4  egyhangú igen szavazattal 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére- szintén már a pontosított 
hatálybalépéssel, illetve átszervezési időponttal.   
 
A bizottsági üléseken elmondottakon túlmenően igazából újabb információkat nem tudunk 
jelen pillanatban az általános iskola államhoz kerülését illetően. Ami kvázi új információ  az 
az, hogy nem a járási hivatalokhoz  tervezi átteni az állam ezeket az intézményeket, hanem 
közvetlenül a NEMFI-hez kerülne, nyilván még nagyon sok a kérdés, ekörül. Az látszik, hogy 
mind a művészeti oktatás, ami nálunk jelen van ebben az intézményben, mind a pedagógia 
szakszolgálat is átkerül állami működtetésbe. Hogy ennek a struktúrái, egyéb dolgai hogy 
lesznek, ezt jelen pillanatban nem tudjuk, viszont a határidők bennünket kötnek és hogy ne 
kapjuk törvényességi, észrevételi jelzést ezért javasoljuk, hogy időben indítsuk el ezt a 
folyamatot. A határozat-tervezetben a 2012. július 1-je, akkor 2012. augusztus 31-ére 
módosul. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  Ha nincs a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a pontosított határozati javaslatot?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 
 
 
 



 14

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

44/2012. (III. 28.) számú 
 

határozata 
 

 
Az Újfehértói Általános Művelődési Központ átszervezéséről szóló elvi döntésről 

 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ kifejezi azon szándékát, hogy 2012. augusztus 31. napjával a fenntartásában működő 
Újfehértói Általános Művelődési Központot kiválás útján át kívánja szervezni, úgy, hogy az 
átszervezést követően az Újfehértói Általános, Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 
önállóan működő költségvetési szervként működik tovább, míg a Városi Könyvtár, 
Művelődési Központ és Helytörténeti Gyűjtemény új önállóan működő költségvetési 
szervként jön létre. 
 
2./ felkéri a polgármestert, hogy az átszervezéshez - a vonatkozó jogszabályokban előírt 
eljárási rend betartásával – a szükséges véleményeket  szerezze be és azt követően, de 
legkésőbb 2012. május 31. napjáig az átszervezéshez szükséges dokumentumokat készítse elő 
és döntésre terjessze a képviselő-testület elé.  
 

Felelős: polgármester 
Határid ő: 2012. május 31. 
 
 

8. napirendi pont megtárgyalása 
8./Előterjesztés a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízásról 
    Száma: 4- 58/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra 
és elfogadásra javasolja a  képviselő-testület részére, 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 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

45/2012. (III. 28.) számú 
 

határozata 
 

a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízásról 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1.) megbízza a BIG-AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft-t (4026. 
Debrecen, Garai u. 4. fsz. 1. Cégjegyzékszám: Cg. 09-09-002613, adószám: 11150776-2-09, 
kamarai regisztrációs szám: 001763, képviseli és a könyvvizsgálói feladatok ellátásáért 
természetes személyként felelős: Nagy Csaba bejegyzett könyvvizsgáló) 2012. május 01. 
napjától 2013. április 30. napjáig, határozott időtartamra, az önkormányzati költségvetés, 
beszámoló felülvizsgálatára és hitelesítésére a gazdálkodási időszak folyamatos 
könyvvizsgálatára. 
 
2.) a könyvvizsgálat díját havi 92.000.- forint + ÁFA összegben állapítja meg. 
 
3.) a mellékletben szereplő megbízási szerződést jóváhagyja, amelynek aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 
 

 
Felelős: polgármester 

      Határidő: 2012. április 30. 
 
 

Melléklet a 45/2012. (III. 28.) számú határozathoz 
 

MEGBÍZÁSI SZERZ ŐDÉS 
 
Mely létrejött egyrészről: Újfehértó Város Önkormányzat (székhely: 4244 Újfehértó, Szent 
István u. 10, adószám: ……….. statisztikai számjel:……………….. bankszámlaszáma: 
…………., . képviseli: Nagy Sándor polgármester) az alábbiakban Megbízó, másrészről 
 
BIG-AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 4026 Debrecen Garai u. 4. fsz. 1. Magyar Könyvvizsgálói Kamarai 
nyilvántartási szám: 001763, adószáma: 11150776-2-09, bankszámla: 60900061-10605462, 
cégjegyzék száma: 09-09-002613, statisztikai számjel: 11150776-6920-113-09., képviseli: 
Nagy Csaba ügyvezető), az alábbiakban Megbízott,  
 
között, a következő feltételekkel: 
 
I.  Szerződés tárgya: 
Megbízó e szerződés keretében megbízza Megbízottat a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 92/A. §-a alapján a könyvvizsgálói feladatok ellátásával, mely 
megbízást Megbízott a hivatkozott jogszabály 92/C. §-ában leírt tartalommal vállalja el. 
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A könyvvizsgálói feladatok ellátásáért természetes személyként Nagy Csaba bejegyzett 
könyvvizsgáló felelős (Magyar Könyvvizsgálói Kamarai tagsági száma: 004862), aki 
költségvetési minősítéssel rendelkezik. 
 
II.  A Megbízott feladatai: 
A könyvvizsgálatra vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően: 
 a.)  Az Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves 

pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradvány-kimutatás, eredmény-
kimutatás, valamint kiegészítő melléklet könyvvizsgálata. Az Önkormányzat és 
intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves költségvetési 
beszámoló véleményezése/záradékolása; 

 b.) az Önkormányzat és intézményei befektetett eszközeinek, készletállományának, 
pénzeszközeinek, követeléseinek és kötelezettségeinek, pénzmaradványának, 
eredményének vizsgálata; 

 c.) az Önkormányzat pénzügyi helyzetének elemzése, különösen az adósságot 
keletkeztető kötelezettségvállalások – hitelfelvétel, kezességvállalás – tekintetében;  

 d.) a költségvetési és zárszámadási rendelettervezetek vizsgálata, véleményezése. 
 
III.  A szerződés hatálya: 

A szerződést a felek 2012. május 01-től 2013. április 30. napjáig tartó határozott időre 
kötik.  

 
IV.  A szerződés teljesítése, a teljesítés módja: 
1. Megbízott e szerződésben vállalt kötelezettségét Megbízó által rendelkezésére bocsátott 

dokumentumok feldolgozásával, elemzésével, valamint helyszíni tájékozódás alapján 
teljesíti, az alábbiak szerint: 

- az elvégzendő feladat által megkövetelt időtartamra, illetve szükség esetén a helyszínen 
történő szakmai egyeztetés, 

- a felmerülő, a könyvvizsgálat kompetenciájába tartozó problémák telefonon történő 
megbeszélése, illetve fax, levél, e-mail útján történő tisztázása, 

- a féléves és az éves beszámoló helyszínen történő vizsgálata, költségvetési 
rendelettervezet, valamint a háromnegyed-éves tájékoztató, a költségvetési 
rendeletmódosítások észrevételezése, 

- bármely könyvvizsgálói jelentési kötelezettség, illetve véleményezés fennállása esetén 
részt vesz a Képviselő-testület ülésein. 

 
2. Megbízott működése, vizsgálatai alapján a következő jelentéseket készíti el a Képviselő-

testület részére: 
- az éves költségvetési, illetve a zárszámadási rendelettervezetre és az Önkormányzat és 

intézményei adatait tartalmazó egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozó, értékelő 
elemzésekkel kiegészített könyvvizsgálói jelentést, 

- a szükséges, közbenső - az I. féléves, az I-III. negyedéves tájékoztatóról, valamint a 
költségvetési koncepcióról készült - jelentéseket, illetve jelzéseket az észlelt, általa 
súlyosnak ítélt problémákról, a jogszabályi rendelkezések, az alapító okirat/ok/ 
megsértéséről, vagy az Önkormányzat jövőbeni helyzetét hátrányosan befolyásoló 
tényezőkről. A költségvetési rendeletmódosításokat azok szerkezete és számszerű 
összefüggései tükrében észrevételezi. 
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3. A Megbízott a szerződés IV/2. pontja szerinti könyvvizsgálói jelentéseket a zárszámadásra 
vonatkozóan legkésőbb az előző év könyvelését lezáró időpontot követő 30 napon belül 
terjeszti elő és a feladatok teljesítéséről 15 napon belül a Megbízótól elfogadó 
nyilatkozatot kap abban az esetben is, ha a Megbízott hitelesítő záradék helyett korlátozó, 
vagy elutasító záradékkal látja el a beszámolót. A többi jelentésre vonatkozóan a 
jogszabályi határidőket, illetve a Képviselő-testületi és bizottsági ülések időpontjait is 
figyelembe véve készíti el, és megküldi a Polgármesteri Hivatal részére. 

 
4. A Megbízott a jelentést 5 példányban adja át a megbízónak. 
 
V. Felek jogai és kötelességei: 
 
Megbízó kötelességei: 
• felel számviteli nyilvántartásainak pontosságáért és teljeskörűségéért, belső ellenőrzési 

rendszerének megbízhatóságáért, valamint a magyar számviteli és egyéb vonatkozó 
előírások szerinti éves beszámoló elkészítéséért; 

• a szabálytalanságok megelőzéséért és feltárásáért felelősség terheli;  
• biztosítani a Megbízott feladatai teljesítéséhez szükséges feltételeket, különös tekintettel a 

helyszíni munkálatokat segítő koordinációra, beleértve a kapcsolódó intézményi 
munkálatokat is; 

• az Önkormányzat tevékenységével, gazdálkodásával kapcsolatban nála meglévő adatokat 
és információkat – szükség szerint jegyzék kíséretében - időben Megbízott rendelkezésére 
bocsátani; 

• kellő időben informálni a könyvvizsgálót minden, a gazdálkodással kapcsolatos fontosabb 
döntés előkészítésről, döntésről; 

• Megbízott részére az éves beszámolót, illetve a könyvvizsgálói véleményezési 
kötelezettségi körbe tartozó dokumentumokat olyan időpontban átadni, hogy Megbízott 
véleményezését az I. pontban foglaltaknak megfelelően maradéktalanul elvégezhesse, 
beleértve független könyvvizsgálói jelentésének elkészítését is; 

• meghívni a könyvvizsgálót a képviselő-testületi ülésekre, illetve a meghívást biztosítja a 
pénzügyi és költségvetési (indokolt esetben más) bizottsági ülésekre, különös tekintettel a 
könyvvizsgálói véleményezési körbe tartozó témákra; az ezekről készült írásos 
dokumentumokat (jegyzőkönyvek, rendeletek, határozatok) Megbízott számára, kérésére 
átadja; 

• a Megbízottnak nyújtott információkról – a könyvvizsgáló kérésének megfelelően - 
„Teljességi nyilatkozat”-ot adni; 

• Megbízó nyilatkozik, hogy az éves egyszerűsített beszámolót a könyvvizsgáló tudomása, 
illetve hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg; 

• az éves egyszerűsített beszámolót a könyvvizsgáló által véleményezett tartalommal 
közzétenni, illetve hasznosítani; 

• az e szerződésben vállaltak során a Megbízottat ért kárt, felróhatóság esetén, a vonatkozó 
szabályoknak megfelelően megtéríti; 

• a szerződésben foglalt díjazást - a feladat teljesítése esetén - a megállapított összegben 
kifizetni; 

• A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény („2007. évi CXXXVI. törvény”) 6. §-a és 7. §-a az ügyfél 
könyvvizsgáló általi átvilágítását, illetve azonosítását írja elő. A Megbízó előzetesen 
nyilatkozatot bocsátott a Könyvvizsgáló rendelkezésére a 2007. évi CXXXVI. törvény 
vagy az azt megelőző szabályozás megfelelő rendelkezéseivel összhangban, valamint 
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átadta a Könyvvizsgálónak a 2007. évi CXXXVI. törvény megfelelő rendelkezéseiben 
felsorolt dokumentumokat. A Megbízó felelősséget vállal arra, hogy a fenti információban 
bekövetkezett bármely változásról a Megbízottat a változást követő 15 munkanapon belül 
tájékoztatja.  Köteles a hivatkozott törvény betartásában közreműködni és a szükséges 
információkat Megbízott részére megadni. 

 
A Megbízott kötelezettségei: 
• úgy tervezi meg a könyvvizsgálatot, hogy az valószínűsíthetően feltárja a közzétételre 

kerülő éves beszámolóban az esetleges szabálytalanságokból eredő jelentős hibákat, de a 
könyvvizsgálat fő célja nem a szabálytalanságok és a hibák teljes felderítése, hanem az, 
hogy megfelelő alapot nyújtson a közzétételre kerülő éves beszámolóról, illetve a 
véleményezési körébe tartozó előterjesztésekről adott könyvvizsgálói 
záradékhoz/véleményhez. A Megbízott által kibocsátott könyvvizsgálói záradék/vélemény 
nem minősül arra vonatkozó könyvvizsgálói nyilatkozatnak, hogy a közzétételre kerülő 
éves beszámoló, előterjesztés mentes minden hibától; 

• a jelen szerződésben meghatározottak szerint, a könyvvizsgálatra vonatkozó általános 
követelményekre, a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokra, az államháztartás 
szervezeteinek könyvvizsgálatára érvényes kamarai módszertani útmutatásokra és az 
önkormányzati sajátosságokra tekintettel elvégzi a könyvvizsgálatot; 

• munkáját a jó szakember gondosságával, hatékonyan, a hazai (és a nemzetközi) 
könyvvizsgálati standardoknak megfelelően végzi és az ehhez igazodó technikákat, 
módszereket alkalmazza; 

• a Megbízó által rendelkezésre bocsátott adatok és információk alapján, a hatályos 
jogszabályok ismeretében, azokat megtartva és alkalmazva végzi munkáját, és határidőre 
elkészíti írásos véleményezéseit, jelentéseit (a Megbízó hibájából származó esetleges 
késedelemért a Megbízottat nem terheli felelősség). A könyvvizsgálói jelentésért és az 
írásos véleményezésért Megbízott felel; 

• a Megbízóval a feladatok ellátása során együttműködni, a vizsgálatok egyes fázisait a 
Megbízóval szükség szerint egyeztetni, a könyvvizsgálatról – a Megbízó kérésére – menet 
közben a szükséges tájékoztatást megadni, különös tekintettel azokra a megállapításokra, 
amelyek alapján az esetleges hibák a jelentések készítéséig, illetve a beszámoló 
hitelesítéséig kijavíthatók.; 

• a Képviselő-testület összehívását kérni, ha ennek szükségessége a törvényi előírások 
alapján felmerül; 

• a tudomására jutott adatokat és egyéb információkat bizalmasan, a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak, standardoknak, a titokvédelemnek megfelelően kezelni; 

• a jelen szerződés II. pontjában meghatározottak szerint elkészíteni jelentéseit. 
• felelni a megbízás során a Megbízónak okozott esetleges kárért, s a Megbízót a vonatkozó 

szabályok szerint kártalanítani; 
• a Megbízónak végzett szolgáltatásait a könyvvizsgálatra vonatkozó standardoknak, 

kamarai módszertani útmutatásoknak megfelelően dokumentálni, a könyvvizsgálathoz 
felhasznált dokumentációkat, az éves beszámolót a jogszabályokban előírt időig 
megőrizni; 

 
VI.  Egyéb kérdések: 
1. Megbízó és Megbízott együttműködésében irányadónak tekinti azt a törvényi előírást, 

mely szerint a könyvvizsgálói véleményezés körébe tartozó előterjesztésről a 
könyvvizsgáló írásos véleménye nélkül érvényes döntés nem hozható. 
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2. E megbízás nem vonatkozik adószakértői tevékenységre. Megbízott az éves beszámoló 
könyvvizsgálata részeként részletesen nem tekinti át az adók kiszámítását és az 
adóbevallást. Mindkét fél elismeri, hogy a magyar adóhatóság jogosult az összes 
adóbevallást hatósági revízió alá vonni, és hogy a magyar számviteli törvénnyel, illetve a 
vonatkozó kormányrendelettel összhangban elkészített éves beszámoló könyvvizsgálói 
záradéka nem nyújt biztosítékot arra, hogy a benyújtott adóbevallásokat az adóhatóság 
elfogadja. 

 
3. Megbízót és Megbízottat a szerződésben foglaltak teljesítése során kapcsolattartóként a 

következő személyek képviselik: 
 Megbízó részéről:   Kálmánchey Éva köztisztviselő 
 Megbízott részéről:              Nagy Csaba bejegyzett könyvvizsgáló 
 
4. A Megbízott jogosult feladatai végrehajtásához Megbízóval egyeztetve - saját költségére 

és felelősségére – a harmadik személyt igénybe venni, akivel a szerződést Megbízott köti. 
A Megbízott a szerződés teljesítése érdekében könyvvizsgálói asszisztenst foglalkoztathat, 
akivel a megállapodás megkötése a Megbízott feladata. 

 
5. A szerződést a szerződő felek - a Megbízott, illetve a Megbízó kezdeményezésére - közös 

megegyezéssel módosíthatják, ha a szerződés feltételeiben a szerződés megkötésekor nem 
ismert, új tényezők merülnek fel. 

 
6. Jelen szerződést Megbízó felmondhatja, amennyiben Megbízott a szerződésben vállalt 

kötelezettségeit súlyosan megsérti. A Megbízott felmondhatja a szerződést, amennyiben a 
Megbízó a szerződésben vállalt kötelezettségeinek tartósan nem tesz eleget. 

 
 A szerződés 90 napos határidővel bármelyik fél részéről írásban - indoklás nélkül - 
felmondható. 

 
7. A Megbízott és a Megbízó az e szerződés tárgyán kívüli gazdasági kihatású 

előterjesztések könyvvizsgálói véleményezésére külön szerződést köthet. 
 
8. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a teljesített feladatot referenciái között 

feltüntesse. 
 
9. A Megbízott kijelenti, hogy a szerződés megkötésének nincs akadálya, továbbá azt, hogy 

az Allianz Hungária Biztosító Rt-nál az előírásoknak megfelelő, érvényes könyvvizsgálói 
felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. 

 
VII.  A munka díjazása, fizetési feltételek: 
1. Díjazás: A megbízási díj havi 92.000- Ft + ÁFA, azaz kilencvenkettőezer forint + ÁFA. 

A pénzügyi teljesítés forintban történik. 
 
2. Megbízó a megbízási díj összegét – a feladat teljesítéséről az adott hó utolsó napjára 

kiállított számla alapján - a számla kibocsátását követő 10 napon belül átutalja Megbízott 
számlájára. Késedelmes fizetés esetén a Megbízó 10 % mértékű késedelmi kamatot 
köteles megfizetni. 
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VIII.  Záró rendelkezések 
1. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a könyvvizsgálat 

rendjére vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 
2. Jelen szerződés 2012. május 01-től lép hatályba. 
 
3. Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány a megbízottat 2 példány a 
megbízót illeti. 
 
Újfehértó, 2012.  
………………………………………….   …………………………………………. 
Pénzügyi ellenjegyző       jogi ellenjegyző 
 
Újfehértó, 2012.  
………………….……………..………..  ……………..……………………………  
           Megbízó       Megbízott 
 
 
9. napirendi pont megtárgyalása 
9./Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról 
    Száma: 4- 53/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra 
és elfogadásra javasolja, a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. 
Azt hozzá kell tennem, hogy a szabályzat elkészítésére szakértőt vettünk igénybe, hogy 
igyekezzünk megfelelni a közbeszerzési törvény új elvárásainak.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi 
pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

46/2012. (III. 28.) számú 
 

határozata 
 

Újfehértó Város Önkormányzata  
Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról 

 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ Újfehértó Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatát a melléklet szerint 
jóváhagyja. 
 
2./ az 1./ pontban jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzat hatályba lépésének napjával 
egyidejűleg, Újfehértó Város Önkormányzata  Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 203/2010. 
(XII.16.) számú határozatát visszavonja. 
 

 
 

            Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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            Melléklet a 46/2012.(III. 28.) számú határozathoz 
 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 
 

46/2012. (III. 28.) számú határozat alapján 
 

2012.
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PREAMBULUM 
 
A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének 
megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása, továbbá a 
mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásban való részvételének, a fenntartható 
fejlődés, az állam szociális célkitűzései és a jogszerű foglalkoztatás elősegítése érdekében 
Újfehértó Város Önkormányzata (székhelye: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.) a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 22. § (1) bekezdésében foglaltak 
teljesítése érdekében közbeszerzési szabályzatban rendezi Újfehértó Város Önkormányzata 
közbeszerzési eljárásaival kapcsolatos szabályokat, a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, 
lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba 
bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai 
dokumentálási rendjét. A szabályzat rendelkezéseit a Kbt. szabályaival együtt és azokkal 
összhangban kell alkalmazni. Amennyiben valamely kérdésről a szabályzat nem rendelkezik a 
Kbt. rendelkezései az irányadók.  

 

 
I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSA SORÁN ALKALMAZANDÓ 
JOGSZABÁLYOK 
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és annak módosításai, valamint a 
törvény felhatalmazásán alapuló jogszabályok, továbbá 
• az 1990. évi LXV. törvény – a helyi önkormányzatokról, 
• az 1959. évi IV. tv. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről. 
 
E a jogszabályokon kívül az eljárások során irányadóak a Közbeszerzési Hatóság hatályos 
ajánlásai, tájékoztatói és a Közbeszerzési Hatóság elnökének hatályos tájékoztatói. 
 
II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 
 

Ajánlatkérő: a Kbt. 6. §-ában meghatározott szervezetek, amennyiben a beszerzéseik 
értékhatára eléri vagy meghaladja az uniós vagy nemzeti értékhatárokat. 
 
Ajánlatkérőként, Újfehértó Város Önkormányzata (székhelye: 4244 Újfehértó, Szent István 
u. 10.) jár el.  
 
Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt 
be. 
 
Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve 
amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk 
szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. 
 

Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, 
kivéve  
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,  
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy 
alapanyag szállítót,  
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c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; 
 
Közbeszerzés: az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek visszterhes szerződéseik megkötése 
érdekében lefolytatott meghatározott tárgyú és értékű beszerzései. 
 
Kötelezettségvállaló: az önkormányzat közbeszerzései tekintetében a Képviselő-testület 
nevében eljáró polgármester 

 
Megfelelő szakértelem: a közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció 
elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő 
nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek megfelelő - a 
közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell 
rendelkezniük.  
 
Jelen közbeszerzési szabályzat alkalmazása során, a Kbt. 22. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelő szakértelemnek minősül: 
 

- hivatalos közbeszerzési tanácsadói névjegyzékbe történő felvétel, vagy 
közbeszerzési referens végzettség, a közbeszerzési jogszabályok ismerete és legalább 
három éves szakmai gyakorlat, 
- a beszerzés tárgyára vonatkozó, beszerzési, piaci, üzemeltetési ismeretek és 
tapasztalatok, 
- pénzügyi felsőfokú végzettség., vagy középfokú végzettség és legalább három 
éves pénzügyi szakterületen szerzett gyakorlati tapasztalat, 
- jogi végzettség 

 
Nyílt eljárás: olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt 
gazdasági szereplő ajánlatot tehet. 
 
Közbeszerzési műszaki leírás: azoknak a műszaki előírásoknak az összessége, amelyet 
különösen az ajánlattételhez szükséges dokumentáció tartalmaz, és amelyek 
meghatározzák a közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzőket, amelyek 
alapján a közbeszerzés tárgya olyan módon írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő 
által igényelt rendeltetésnek. 
 
Támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb 
anyagi előny juttatása az ajánlatkérő részére, ide nem értve az adókedvezményt és a 
kezességvállalást. 
 
Döntéshozó: Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
  
Egyéb, a közbeszerzési eljárásokban alkalmazandó fogalom-meghatározást úgy kell 
érteni és alkalmazni, ahogyan azt a Kbt. 4. §-a meghatározza.   
 
 

III. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT ALAPELVEI, HATÁLYA ÉS A 
KÖZBESZERZÉS TÁRGYAI 
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Alapelvek 
 

1.1.  A verseny tisztasága: A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő köteles biztosítani, a 
gazdasági szereplő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát, átláthatóságát és 
nyilvánosságát. A versenysemlegesség garanciája többek között az összeférhetetlenség, 
valamint a titoktartás szabályainak betartása. Az Ajánlatkérő valamennyi belső és külső 
munkatársának az eljárás teljes időtartama alatt úgy kell eljárnia, hogy senkit ne hozzon 
előnyös vagy hátrányos helyzetbe. A Kbt. által meghatározott körben  a közbeszerzést a 
Közbeszerzési Értesítőben, illetve közösségi értékhatár felett az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában hirdetmény formájában nyilvánosan közzé kell tenni. 
 
1.2  Esélyegyenlőség: Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell 
biztosítania a gazdasági szereplők számára. Az Ajánlatkérő az ajánlati/részvételi/ajánlattételi 
felhívásban valamennyi Ajánlattevő számára egyenlő esélyt biztosít az ajánlattételhez 
szükséges információszolgáltatás, az eljárás során alkalmazott versenyfeltételek, valamint a 
pályázat odaítélése tekintetében. Ennek során figyelembe veszi a nemzeti elbánás elvét. Az 
egyenlő elbánás elve alapján minden Ajánlattevőnek joga van hozzájutni az ajánlatkérő által 
rendelkezésre bocsátott valamennyi információhoz.  
 
1.3  Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és 
tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek 
eljárni.  
 
1.4  Az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét 
szem előtt tartva kell eljárnia.  
 
1.5  A nemzeti elbánás elve: Az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a 
közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. Az Európai 
Unión kívül letelepedett gazdasági szereplők és a nem közösségi áruk számára nemzeti 
elbánást a közbeszerzési eljárásban a Magyar Köztársaságnak és az Európai Uniónak a 
közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani.  
 
1.6 A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban 
lehetővé teheti - de nem követelheti meg - a magyar helyett más nyelv használatát is. 

 

1.7. Az Ajánlatkérőnek beszerzései megvalósítása során törekednie kell továbbá a mikro-, kis- 
és középvállalkozások közbeszerzési eljárásban való részvételének, a fenntartható fejlődés, az 
állam szociális célkitűzései és a jogszerű foglalkoztatás elősegítésére. 
 
1.8 Az ajánlatkérő köteles megvizsgálni beszerzését abból a szempontból, hogy a beszerzés 
tárgyának jellege lehetővé teszi-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását. 
Amennyiben a beszerzés tárgyának természetéből adódóan részajánlat-tételi lehetőség 
biztosítható, az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban - feltéve, hogy az gazdasági, 
műszaki és minőségi, vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatos más szempontokat 
figyelembe véve sem ésszerűtlen - köteles lehetővé tenni a közbeszerzés egy részére történő 
ajánlattételt, illetve részvételre jelentkezést. 
 

 



 26

Hatály 
 
2.1 Személyi hatály: az Ajánlatkérő valamennyi közbeszerzési eljárása során köteles 
betartani a Kbt. és a közbeszerzési szabályzat előírásait. A közbeszerzés alanyi hatálya alá 
tartozó szervezetekről – főszabály szerint – a Kbt. 6. §-a rendelkezik. Ennek b) pontja 
kimondja, hogy Újfehértó Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a Kbt. alanyi 
(személyi) hatálya alá tartozik. Az alanyi hatályt a beszerzés becsértékének megfelelően 
kell, esetenként vizsgálni és megállapítani. 
 
2.2 Tárgyi hatály: a szabályzat hatálya kiterjed minden Újfehértó Város Önkormányzata, 
mint Ajánlatkérő által lefolytatandó, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvényben, valamint az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt elérő 
vagy meghaladó árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, valamint szolgáltatás 
és szolgáltatási koncesszió megrendeléssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásra. 
 
2.3  Ezen szabályzat előírásait kell alkalmazni azon közbeszerzések tekintetében is, 
amelyek nem érik el a közbeszerzési értékhatárt, de az Ajánlatkérőként eljáró szervezet, 
figyelemmel a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltakra tekintettel a Kbt.-t kívánja 
alkalmazni (önkéntes alkalmazás). 
 
 
3. A közbeszerzések tárgyai 
 
3.1 Árubeszerzés 
 
Olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó 
dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal 
vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában 
foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. 
 
 
3.2 Építési beruházás 
 
Olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka 
megrendelése (és átvétele) az ajánlatkérő részéről:  
a) a Kbt.  1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka 
kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;  
b) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése 
együtt;  
c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen 
eszközzel, vagy módon történő kivitelezése 
 
3.3 Szolgáltatás megrendelése 
 
Olyan - árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő - olyan visszterhes 
szerződés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő 
részéről. 
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IV.  A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA EL ŐTT  
VIZSGÁLANDÓ KÉRDÉSEK 

 
1. Előkészítési szakasz 
 
1.1 Ajánlatkérőnek a tárgyévre tervezett közbeszerzési eljárásairól a költségvetési év 
elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni.    
A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie.                                    
A közbeszerzési terv nyilvános. 
 
A közbeszerzési tervnek legalább tartalmaznia kell: 

• tárgyát, mennyiségét, 
• CPV szerinti számát, 
• az irányadó eljárási rendet, 
• a tervezett eljárási típust, 
• az időbeli ütemezését, ezen belül, az eljárás megindításának időpontját és a szerződés 

teljesítésének várható időpontját vagy a szerződés időtartamát, továbbá 
• sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes 

összesített tájékoztató közzétételére. 

1.2 A közbeszerzési terv elkészítése előtt az Ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, 
amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 
 
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó 
eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem 
szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre 
vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt 
közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési 
tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a 
módosítás indokát is. 
 
1.3 Az éves közbeszerzési tervet valamint annak módosításait a Képviselő-testület hagyja 
jóvá. 
 
1.4 Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő 
ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.                                  
A közbeszerzési tervet Újfehértó Város Önkormányzata honlapján kell nyilvánosságra 
hozni.  
 
2. A közbeszerzési eljárás megindítása előtt vizsgálandó kérdések 
 
2.1 Az értékhatár figyelembevételével kell eldönteni, hogy a közbeszerzésekre a Kbt. mely 
részében meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 

 
2.2 A közbeszerzés csak akkor indítható meg, ha a szükséges anyagi fedezet rendelkezésre 
áll. Amennyiben a közbeszerzés anyagi fedezete nem áll rendelkezésre, de az Ajánlatkérő 
támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, vagy fog benyújtani, a közbeszerzési 
eljárást megindíthatja, az eljárást megindító felhívásban azonban fel kell hívni a gazdasági 
szereplők figyelmét erre a körülményre, valamint a Kbt. 40 § (4) bekezdésben foglaltakra. 
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2.3  A közbeszerzési eljárás (amennyiben nem tervpályázatról van szó) elindításához az is 
szükséges, hogy Újfehértó Város Önkormányzata rendelkezésére álljanak a közbeszerzési 
eljárás eredményeként megkötendő szerződéshez szükséges engedélyek (pld.: jogerős és 
végrehajtható építési engedély) 

 
2.4 Az eljárás fajtájának kiválasztása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a 
közbeszerzések alapeljárása a nyílt és a meghívásos eljárás, más eljárásfajta csak akkor 
alkalmazható, ha annak a Kbt.-ben meghatározott feltételei teljes körűen és bizonyíthatóan 
fennállnak. 
 

V. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEV Ő SZEMÉLYEK 
FELADATAI ÉS HATÁSKÖREI 

 
Ajánlatkérő az ajánlatoknak a - szükség esetén a hiánypótlást, felvilágosítás vagy 
indokolás [Kbt. 67-70. §] megadását követő – Kbt. 63. § (3)-(4) bekezdése szerinti 
elbírálására a Kbt. 22. § (3) bekezdésben meghatározott szakértelemmel rendelkező, 
legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni. A bírálóbizottság írásbeli 
szakvéleményt és döntési javaslatot készít az ajánlatkérő nevében a közbeszerzési eljárást 
lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. A bírálóbizottsági munkáról 
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati 
lapjai. 
 
A bírálóbizottság tagjait a Polgármester nevezi ki, írásban, megbízólevéllel. 
 
A Képviselő Testület feladata az eljárást megindító hirdetmények, illetve dokumentációk 
elfogadása. 
 
A közbeszerzési eljárások eljárást lezáró döntéseit a Képviselő Testület hozza meg.  
 
A Képviselő Testület tagjai nem lehetnek egyben a bírálóbizottság tagjai.  
 
Nem lehet a bírálóbizottság tagja az a természetes személy sem, akivel szemben a                     
Kbt. 24. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok fennáll. 
 
Valamennyi közbeszerzési eljárás lefolytatásáért, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó 
valamennyi jogszabály elveinek és rendelkezéseinek betartásáért és ennek 
dokumentálásáért az ajánlatkérő felelős.  
 
A közbeszerzési eljárás lefolytatása során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-ban 
meghatározott körben biztosítani kell.  
 
A bírálóbizottság feladata 
 

• a beszerzés tárgyának és értékének megfelelő fajtájú eljárás kiválasztása,  
• a közbeszerzési eljárást megindító hirdetménynek az ajánlatkérő nevében eljáró 

személlyel történő legyeztetése, ellenőrzése és véglegesítése, 
• az ajánlattevők részére rendelkezésre bocsátandó dokumentáció, ismertető  
      elkészítése, ellenőrzése és véglegesítése, 
• szükség esetén az ajánlati biztosíték összegének megállapítása, 
• részvétel az ajánlatok bontásánál, értékelésében, a rendelkezésre bocsátott 
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bírálati lapok kitöltése, 
• indokolás, írásbeli szakvélemény készítése a bírálatról, 
• a döntés-előkészítési jegyzőkönyvben döntési javaslat készítése és annak a  

döntéshozó elé terjesztése. 
 
A bírálóbizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.  
 
A bírálóbizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A bírálóbizottság üléseiről 
és döntéseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 
A bírálóbizottság tagja olyan természetes személy lehet, akivel szemben nem állnak fenn a 
Kbt. 24. §-ában meghatározott kizáró okok. Erről minden bírálóbizottsági tagnak – minden 
esetben – írásban kell ún. összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot tenni. 
 
Az ajánlatok formai és tartalmi kellékeinek vizsgálata során a bírálóbizottság dönt az 
ajánlatok formai érvényességéről. A Kbt. 67.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét 
biztosítania kell.  
 
A bírálóbizottság az Ajánlatkérő nevében köteles írásbeli felvilágosítást kérni az 
Ajánlattevőtől – a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett –, ha nem egyértelmű 
kijelentéseket, nyilatkozatokat, igazolásokat tartalmaz az ajánlata.  
 
Az Ajánlatkérő nevében a bírálóbizottság köteles írásban indokolást kérni, ha az ajánlat 
lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetve kirívóan 
aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz. E tekintetben a bírálóbizottság 
valamennyi értékelési szempont esetében – az összes körülmény mérlegelésével, a Kbt. 70. 
§-ban foglaltakra is tekintettel – dönt. 
 
Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható 
számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés 
tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki 
az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - 
adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, 
haladéktalanul tájékoztatni kell. 
 
Az ajánlatok értékelése 
 
Az ajánlatok értékelését bírálóbizottság végzi a Kbt. vonatkozó szabályainak megfelelően. 
A bírálóbizottság elnöke szükség esetén külső szakértőket is bevonhat az értékelésbe.    
Az értékelés első fázisában az ajánlatokat formai szempontból kell megvizsgálni, majd az 
érvényes ajánlatokat érdemben is értékelni kell. Értékelési szempont a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatás vagy az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása lehet. 
 
A bírálóbizottság írásbeli szakvélemény készítésével segíti, de nem kötelezi a döntéshozót. 
Az írásbeli szakvélemény tartalmazza a beérkezett ajánlatok összehasonlítására vonatkozó 
adatokat, (az összességében legelőnyösebb pályázat kiválasztása esetén valamennyi 
értékelési szempont vonatkozásában), az ajánlati felhívásban meghatározott pontozási 
rendszer alkalmazása során adott pontszámokat, illetve az egyes pontszámokra vonatkozó 
részletes szakmai indokokat. Az írásbeli szakvélemény készítésével párhuzamosan a 
bírálóbizottság ún. döntés-előkészítési jegyzőkönyvben tesz javaslatot a nyertes 
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Ajánlattevőre vagy amennyiben az Ajánlatkérő az ajánlati/ajánlattételi felhívásban 
rögzítette a második legkedvezőbb ajánlatot tevőre.  
 
A közbeszerzési eljárásban részt vevő személyek egyéb feladatait és hatásköreit az 1. 
melléklet tartalmazza. 
 

VI.  A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK RENDJE  
 
Az eljárás megindítása 
 
A közbeszerzési eljárás a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás kivételével 
részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívás közzétételével indul. Közzététel alatt a 
Közbeszerzési Értesítőben, illetve uniós értékhatár felett az Európai Unió hivatalos 
lapjában történő közzétételt kell érteni. 
 
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattevőket egyidejűleg, közvetlen 
úton, írásos formában kell felkérni az ajánlattételre. 
 
A hirdetmény közzététele 
 
A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény lehet: 
 

• ajánlati felhívás,  
• részvételi felhívás,  
• ajánlattételi felhívás. 

 
A hirdetmény közzétételének feltétele, hogy létezzen megfelelő módon előkészített 
ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás és dokumentáció, amennyiben a törvény előírja 
vagy indokolt. Ezen kívül a megfelelő szakértelemmel rendelkezők rendelkezésre álljanak, 
befizessék a közzétételi díjat, erről legyen banki igazolás, és rögzített legyen a belső 
felelősségi rend.  
 
A hirdetmény módosítása, visszavonása 
 
Nyílt eljárásban az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az eljárást 
megindító felhívásban, valamint a dokumentációban [Kbt. 49. §] meghatározott 
feltételeket.  
 
Az ajánlati felhívás módosított elemeiről, illetve a dokumentáció módosított elemeiről 
vagy - amennyiben a dokumentáció módosítása nagyobb terjedelmű - a dokumentáció 
módosításának tényéről, módosított pontjainak felsorolásáról és a módosított 
dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módjáról, határidejéről, beszerzési helyéről a 
határidő lejárta előtt új hirdetményt kell közzétenni és egyidejűleg tájékoztatni kell azokat 
a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, így 
különösen akik a dokumentációt átvették vagy kiegészítő tájékoztatást kértek. 
 
A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban a határidő lejárta előtt hirdetmény feladása 
helyett egyidejűleg, közvetlenül kell tájékoztatni az ajánlattételre felhívott gazdasági 
szereplőket, és az ajánlattételi határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy a módosításról 
szóló közvetlen tájékoztatás megküldésétől megfelelő időtartam álljon rendelkezésre az 
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ajánlattételhez. 
A meghívásos és hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás első szakaszában a 
részvételi felhívást és - amennyiben ajánlatkérő a dokumentációt már a részvételi 
szakaszban rendelkezésre bocsátotta - a dokumentációt, valamint a versenypárbeszédben a 
részvételi felhívást és az ismertetőt az ajánlatkérő a részvételi határidő lejártáig a Kbt. 42. § 
(1)-(4) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával módosíthatja azzal, hogy 
ajánlattételi határidő helyett részvételi határidőt, dokumentáció alatt pedig ismertetőt is 
érteni kell. 
 
A meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás, valamint a 
versenypárbeszéd ajánlattételi szakaszában az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig 
ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közvetlen és egyidejű tájékoztatásával 
módosíthatja az ajánlattételi felhívást és a dokumentációt (ismertetőt). 
 
Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártáig visszavonhatja. 
Ha az eljárást megindító felhívást hirdetményben közzétették, a határidő lejárta előtt a 
visszavonásról hirdetményt kell feladni és egyidejűleg tájékoztatni kell azokat a gazdasági 
szereplőket, akik az ajánlatkérőnél érdeklődésüket jelezték. A nem hirdetménnyel induló 
eljárásokban az eredeti határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül kell tájékoztatni az 
ajánlattételre, illetve részvételre felhívott gazdasági szereplőket.  
A meghívásos és a hirdetmény közzétételével (külön jogszabály szerinti közvetlen 
részvételi felhívással) induló tárgyalásos eljárás ajánlattételi szakaszában, valamint a 
versenypárbeszéd párbeszéd és ajánlattételi szakaszában az ajánlatkérő az ajánlattételi 
felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig és csak akkor vonhatja vissza, ha az ajánlattételi 
felhívás megküldését követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok 
következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére, vagy a 
szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben az 
ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania. 
 
A dokumentáció részei 
 
Az ajánlatkérő - a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében - dokumentációt, 
versenypárbeszéd esetén ismertetőt köteles készíteni, a hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárásban pedig dokumentációt készíthet.  
 
A dokumentáció egyebek mellett tartalmazza: 
 

� szerződéstervezet; kivéve tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszéd esetén, ahol 
az ajánlatkérő jogosult szerződéstervezet helyett csak az általa ismert szerződéses 
feltételeket meghatározni. 

� az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges 
információkról szóló tájékoztatás; 

� az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke; 
� ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták; 

Amennyiben a dokumentációt már a részvételi szakaszban rendelkezésre bocsátják, a 
közbeszerzési eljárás részvételi szakaszára vonatkozóan is tartalmazhat tájékoztatást. 
 
Építési beruházás megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárásban a megfelelő 
ajánlattétel, továbbá az ajánlatok érdemi összehasonlítása érdekében az ajánlatkérő köteles 
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a közbeszerzés tárgyára vonatkozó, annak megfelelő árazatlan költségvetést az 
ajánlattevők rendelkezésére bocsátani. 
A dokumentáció ellenértékét az annak előállításával és az ajánlattevők részére történő 
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban a közbeszerzési eljárásra tekintettel felmerült 
költséget alapul véve kell megállapítani. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban a 
dokumentációért ellenérték nem kérhető. 
 
Az ajánlatok átvétele 
 
Az ajánlatot és a részvételi jelentkezést írásban és zártan, az ajánlati, ajánlattételi vagy 
részvételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az 
ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő után érkezett 
ajánlat érvénytelen. Ezeket a körülményeket a bontási eljárás során ismertetni kell. 
Ajánlatkérőnek gondoskodnia kell a beérkezett ajánlatok bontási határidőig történő 
biztonságos, zárt tárolásáról. 
 
Az ajánlat módosítása 
 
Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok kizárólag a Kbt. 67. §-ban 
meghatározott előírásoknak megfelelően módosíthatók.  
 
Az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát nem módosíthatja. Az 
ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. 
 
Az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában, a határidőben beérkezett ajánlatokat az 
ajánlatkérő felbontja.  
Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési 
szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.  
Az ajánlatkérő az ajánlatok - tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok - bontásának 
megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés 
teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.  
 A részvételi jelentkezések felbontásakor ismertetni kell a részvételre jelentkezők nevét, 
címét (székhelyét, lakóhelyét).  
 
A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat vagy részvételi 
jelentkezés felbontásra nem kerül. 
 
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk 
meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő 
esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek 
lehetnek jelen. 
Amennyiben a bontás során már biztonsággal megállapítható az érvénytelen ajánlatot tevő 
személye, azt az eljárás ezen szakaszában meg kell nevezni.  
 
A nem elektronikusan beadott ajánlatok és részvételi jelentkezések felbontásáról és a 
felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet 
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a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek, illetve 
részvételre jelentkezőnek.  
 
A bontásról felvett jegyzőkönyv tartalmazza: 

• az ajánlatkérő nevét és címét, a közbeszerzés megnevezését, a bontás helyét és 
idejét, 
• az ajánlati/részvételi/ajánlattételi felhívás közzétételének/megküldésének 
időpontját, 
• a bontáson résztvevők nevét és minőségét, 
• a beérkezett ajánlatok számát, utalva a beérkezés időpontjára (van-e késve 
benyújtott ajánlat), 
• az ajánlati adatlapon (felolvasólap) szereplő adatokat ajánlattevőnkénti 
bontásban.  (ajánlattevő/jelentkező neve, címe, elbírálásra kerülő adatok)  

 
A jegyzőkönyvet az ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező 
részére a felbontástól számított 5 napon belül köteles megküldeni. 
  

VII. DÖNTÉSHOZATAL 
 
A Képviselő Testület feladata a közbeszerzési eljárások lezárására vonatkozó döntések 
meghozatala.  
 
A Képviselő Testület dönt:  
 

• A benyújtott ajánlatok érvényességéről, érvénytelenségéről 
• A nyertes ajánlattevőről 
• A második legkedvezőbb ajánlattevőről 
• A közbeszerzési eljárás eredményességéről, eredménytelenségéről 

 
Amennyiben a döntésre jogosult az írásbeli szakvéleménytől eltérő döntést hoz, azt írásban 
köteles megindokolni, és az indokolást a közbeszerzési eljárás anyagához csatoltan, 
legalább 5 évig köteles megőrizni. 
 
Eredményhirdetés 
 
Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatni az 
eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményéről, az eljárás 
eredménytelenségéről, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kizárásáról, a szerződés 
teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának, illetve részvételi 
jelentkezésének a Kbt. 74. § szerinti egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, 
valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, 
de legkésőbb három munkanapon belül. Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi 
jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták 
szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról, illetve a részvételi 
jelentkezésekről. Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának 
befejezésekor a tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő, a részvételi 
szakasz lezárása esetén részvételre jelentkező részére egyidejűleg, telefaxon vagy 
elektronikus úton történő megküldésével teljesíti. 
 
Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót 



 34

külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetmény útján köteles közzétenni. 
 
Szerződéskötés 
 
Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - 
közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a 
közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat 
tartalmának megfelelően. 
 
A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra 
tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek. 
 
Ha az ajánlatkérő lehetővé tette a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a részek 
tekintetében nyertesekkel kell szerződést kötni. 
 
A szerződést az Ajánlatkérő képviseletében eljárva, a Polgármester írja alá.   
 
Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. 
 
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt 
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő illetve a második legkedvezőbb ajánlatot tett 
ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik. 
 
Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség fenti időtartama alatt köteles megkötni, 
amennyiben a törvény másként nem rendelkezik nem köthető meg azonban a szerződés az 
írásbeli összegezés megküldését követő tizedik napnál korábbi időpontban. 
 
Amennyiben jogorvoslati eljárás indul, a szerződést – illetve a jogorvoslati eljárással 
érintett részre vonatkozó szerződést - az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy 
befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a 
Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi [Kbt. 144. § (4) 
bekezdés]. Amennyiben időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az 
ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy 
ajánlatát fenntartja. 
 
A tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a szerződés  
a) ha a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be;  
b) ha a meghívásos, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás vagy a 
versenypárbeszéd során csak egy ajánlatot nyújtottak be, és amennyiben az eljárásban volt 
érvénytelen részvételi jelentkezés vagy sor került kizárásra az erre vonatkozó döntés ellen 
a jogorvoslat kezdeményezésének határideje az érintettek számára lejárt, vagy a döntést a 
Közbeszerzési Döntőbizottság jogszerűnek ítélte;  
c) ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a 94. § (2) bekezdés d) pontja alapján 
indították;  
d) a keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés esetében, kivéve, ha a közbeszerzés a 
verseny újranyitásával valósul meg [Kbt. 110. § (4) bekezdés b) pont]. 
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Az ajánlatkérő a nyertes szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben mentesül 
a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az ajánlatok elbírálásáról 
szóló írásbeli összegezés megküldését követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan 
ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés 
megkötésére vagy teljesítésére nem képes. 
 
Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon - ha  
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott feltételeknek.  
b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt.56. § (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott feltételeknek. 
 

VIII. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTÁLÁSA 
 
Az iratok megőrzése 
 
A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes 
iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 30. § (2) bekezdés], a szerződés 
teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell 
őrizni.                           Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az 
iratokat annak - bírósági felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat - jogerős befejezéséig, de 
legalább az említett öt évig kell megőrizni. 
 
A közbeszerzési eljárás nyilvánossága 

 
Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat, ha rendelkezik 
honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság 
honlapján közzétenni:  
a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait);  
b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket;  
c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti adatokat;  
d) a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában  
da) a kérelem a törvényben meghatározott adatait [Kbt. 137. § (9) bekezdés],  
db) a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzését [Kbt. 
144. § (4) bekezdés];  
e) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket;  
f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési 
eljárást megindító hirdetményre, a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés 
szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, 
továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás 
értékét;  
g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést.  
Fenti adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra 
hivatkozással nem tagadható meg.  
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Az a) pont szerinti közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó 
közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.  
A c)-d) és f)-g) pont szerinti adatoknak, információknak, dokumentumoknak a honlapon a 
Kbt.34. § (2) bekezdésében meghatározott időpontig kell elérhetőnek lenniük. 
  
A b) és e) pont szerinti szerződéseknek a honlapon a teljesítéstől számított öt évig 
folyamatosan elérhetőnek kell lennie.  
 
Az f) pontja szerinti tájékoztatást a szerződés mindkét fél általi teljesítésétől számított 
tizenöt munkanapon belül kell közzétenni, az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre 
kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell a közzétett 
adatokat aktualizálni.  

IX. A KÖZBESZERZÉSEK ELLEN ŐRZÉSE 

A közbeszerzési eljárások belső ellenőrzési rendszerben történő ellenőrzése a jegyző 
hatáskörébe tartozik. Az ellenőrzés kiterjed az eljárások szabályszerűségére, az elbírálás 
szempontjainak kiválasztására, és azok érvényesítésére, valamint a szerződések 
megkötésére, módosítására és teljesítésére. 
 
Amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatban az Önkormányzattal szemben 
jogorvoslati eljárás indul, arról a polgármester köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. 
A tájékoztatási kötelezettség érvényes abban az esetben is, ha az Önkormányzat indítja –
ajánlatkérőként – a jogorvoslati eljárást. 

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Amennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás során, a tisztességtelen piaci 
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a 
továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. 
cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal 
feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint - 
jelezni a Gazdasági Versenyhivatalnak. 
 

XI. HATÁLYBA LÉPTET Ő ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
Jelen szabályzat 2012. március 29. napján lép hatályba. Ezen szabályzat hatályba lépésével 
egyidejűleg hatályát veszi a 203/2010. (XII.16.) számú határozattal elfogadott 
Közbeszerzési Szabályzat. 

 
Rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló közbeszerzések esetében kell alkalmazni. 
 
 
Újfehértó, 2012. …………………. 
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1. Melléklet a Közbeszerzési Szabályzathoz 
                                              
 
A szabályozás célja 
 
A szabályozás célja a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános 
ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny 
tisztaságának biztosítása,  továbbá a mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzési 
eljárásban való részvételének, a fenntartható fejlődés, az állam szociális célkitűzései és a 
jogszerű foglalkoztatás elősegítése  érdekében a Kbt. 22 § (1) bekezdése alapján az 
Ajánlatkérő nevében eljáró, illetve közbeszerzési eljárásba bevont személyek, illetve 
szervezetek felelősségi rendjének megállapítása, összhangban a szabályzatban foglaltakkal. 
 
 
A kötelezettségvállaló felelősséggel tartozik azért, hogy: 
 

• a közbeszerzések során Ajánlatkérő a Kbt. rendelkezései szerint járjon el, 
 

• a közbeszerzési eljárás megindítására a közbeszerzéshez szükséges anyagi 
fedezet biztosításával kerüljön sor, 

 
• közbeszerzési eljárás mellőzésével megvalósuló beszerzésre ne kerüljön sor, 

 
• az értékhatár figyelembe vételével megfelelő eljárási rendet alkalmazzon az 
Ajánlatkérő.  

 
• megfelelő szakértelem és a Kbt.-ben meghatározott összeférhetetlenségi 
szabályok figyelembevételével a bírálóbizottság létrehozása 

 
 
Bírálóbizottság Elnökének feladata és felelőssége: 
 

• a bírálóbizottság munkájának megszervezése, irányítása, 
 

• a bírálóbizottság tagjaival kapcsolatos összeférhetetlenség vizsgálata, szükség 
esetén a bizottsági tag visszahívásának és új tag megbízásának kezdeményezése, 
• a bírálóbizottsági határozatok, jegyzőkönyvek megfogalmazásakor 
törvényességi és szakmai követelmények érvényesítése, 

 
• az eljárást lezáró döntés előkészítése illetve írásbeli szakvélemény előkészítése. 

 
 
Bírálóbizottsági tagok feladatai és felelőssége 
 

• a bírálóbizottsági ülésen való részvétel,  
 

• az Ajánlattevők szerződés teljesítésére vonatkozó pénzügyi, gazdasági és 
műszaki alkalmasságára vonatkozó szempontrendszer kidolgozásával, továbbá az 
elbírálási szempontok meghatározásával a közbeszerzési eljárást megindító 
hirdetmény összeállítása, 
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• a közzétett értékelési szempontok alapján a benyújtott ajánlatok értékelése és a 
szavazásra feltett kérdésekben – álláspontjukat indokolva – szavazás illetve 
nyilatkozat megtétele, 

 
• a bírálóbizottság Elnöke által felvetett – a bíráló bizottság munkáját segítő - 
kérdésekre a legjobb tudásuk szerinti válaszadás, 

 
• összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat megtétele és aláírása. 

 
 
Ajánlatkér ő nevében eljáró személy, szervezet 
 
Felelős az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok rendelkezésre bocsátásáért, a 
jegyzőkönyvek elkészítéséért, elküldéséért, valamint az eljárás során a szükséges 
hirdetmények közzétételéért, elküldéséért. 
 
Közbeszerzési szakértő (külső személy vagy szervezet) 
 
Felelős a vele megkötött szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséért. Ezen kívül 
felelős a közbeszerzési eljárás hirdetményeinek és dokumentációjának szabályszerű 
elkészítéséért és az egész eljárás folyamán minden eljárási cselekményért. 
 
Egyéb 
 
Az eljárás megindítására jogosult és a kötelezettségvállaló személy hatáskörébe tartozik a 
közbeszerzési eljárások szabályszerű lefolytatása ellenőrzésének elrendelése, a 
szabálytalan vagy a közbeszerzési eljárás tisztaságát sértő esetek kivizsgálása és a 
szükséges intézkedések megtétele. 
 
A jogvitákban az Ajánlatkérőt a bírálóbizottság Elnöke, vagy az Ajánlatkérő által 
meghatalmazott személy képviseli, de a jogkövetkezmény viselése (személyi felelősség 
megállapítása mellett is) az Ajánlatkérőt terheli. 
 
A beszerzési szabályzatban foglaltak megsértése esetén a felelősség megállapítása csak 
felróhatóságon alapulhat. 
 
Amennyiben a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága a felelősségi rend 
alapján konkrét személlyel szemben bírság kiszabásáról intézkedik, a bírság megfizetését 
az ajánlatkérő átvállalja. Amennyiben a felróható magatartás egyben kártérítési vagy 
fegyelmi felelősséget alapoz meg, úgy ezen eljárások lefolytatásától, nem lehet eltekinteni. 
 
A közbeszerzési eljárás során közreműködő szakértő, illetve a közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására felkért bonyolító, az általa konkrét közbeszerzési eljárásban okozott 
károkért a polgári jog szabályai szerint felel.  

 
 
 
 
 



 39

10. napirendi pont megtárgyalása 
10./Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata 2012. évi összesített közbeszerzési  
     tervének jóváhagyásáról 
     Száma: 4- 51/2012.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra 
és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. Annyi kiegészítésem van, hogy a 
közbeszerzési törvény előírásainak igyekszünk megfelelni azzal, hogy ezt a tervezett 
közbeszerzési tervet beterjesztettük. Ennek a leglényegesebb része, hogy olyan várható 
közbeszerzések is feltüntetésre kerültek, amelyekről jelen pillanatban még nincs döntés. 
Kitérőként szeretném megjegyezni, hogy tegnap kaptuk meg elektronikus formában a 
csapadékvíz II. ütemmel kapcsolatos tájékoztatást, hogy a tegnapelőtti napon a döntés 
megszületett, de a döntés eredményéről majd 15 napon belül kapunk tájékoztatást. 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 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

47/2012. (III. 28.) számú 
 

határozata 
 

Újfehértó Város Önkormányzata 
 2012. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról 

 
 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
Újfehértó Város Önkormányzata 2012. évi összesített közbeszerzési tervét a melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
 
 

Határidő: folyamatos 
  Felelős: jegyző 
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Melléklet a 47/2012. (III. 28.) számú határozathoz 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
2012. évi összesített közbeszerzési terve 

Időbeli ütemezés  
Közbeszerzés tárgya 

és mennyisége 

 
CPV kód 

 
Irányadó 

eljárásrend 

 
Tervezett 

eljárási típus a közbeszerzési 
eljárás 

megindításának 
tervezett 
időpontja 

a szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 
vagy a szerződés 

időtartama 

Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 
 

Építési beruházás 
      

Újfehértó városban 
belterületi 

csapadékvíz elvezető 
rendszer kiépítése II. 

ütem  

45.23-21.30-2 nemzeti 
eljárási rend 

nyílt 
eljárás 

2012. III. negyedév 2012. IV. negyedév nem 

Újfehértó, Bocskai 
utca 2. szám alatti 
Napsugár óvoda 

épületének  
rekonstrukciója és 

bővítése 

45.21-00.00-2 nemzeti 
eljárási rend 

nyílt 
eljárás 

2012. II. negyedév 2012. III. negyedév nem 

Újfehértó, 
Böszörményi utca 13. 
sz. alatti, 3232 hrsz 

ingatlan  
átalakítása, felújítása 

szolgálati lakássá 

45.21-00.00-2 nemzeti 
eljárási rend 

nyílt 
eljárás 

2012. II. negyedév 2012. III. negyedév nem 
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Újfehértó, 

Helytörténeti 
Gyűjtemény felújítása 

 

45.21-00.00-2 nemzeti 
eljárási rend 

nyílt 
eljárás 

2012. II. negyedév 2012. III. negyedév nem 

Szolgáltatás       

Újfehértó városban 
belterületi 

csapadékvíz elvezető 
rendszer kiépítése 
vonatkozásában 
kiviteli tervezés 

 

71.32-00.00-7 nemzeti 
eljárási rend 

hirdetmény 
közzététele 

nélküli, 
tárgyalásos 

eljárás 

2012. III. negyedév 2012. IV. negyedév nem 

Újfehértói 
testvérvárosi 

tematikus hálózatok 
kialakítása 

75.11-21.00-5 
 

nemzeti 
eljárási rend 

nyílt 
eljárás 

2012. II. negyedév 2012. III. negyedév nem 
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11. napirendi pont megtárgyalása 
11./Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek állapotáról  
      Száma: 4-57 /2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság 4 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 tájékoztatót 11 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
12. napirendi pont megtárgyalása 
12./Előterjesztés „az újfehértói Görög Katolikus Óvoda korszerűsítése és férőhelyeinek  
      bővítése” című projekt megvalósításához történő hozzájárulásról 
      Száma: 4-63 /2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra 
és elfogadásra javasolja, a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.   
 
Köszöntöm Paróchus Urat! 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi 
pont vitáját lezárom. Ki az, aki határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület  11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

48/2012. (III. 28.) számú 
 

határozata 
 

az újfehértói görög katolikus óvoda korszerűsítése és férőhelyeinek bővítése” című projekt  
megvalósításához történő hozzájárulásáról 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
a  Hajdúdorogi Egyházmegye által benyújtott ÉÁOP-4.1.1/A-11 számú  „Az újfehértói 
görög katolikus óvoda korszerűsítése és férőhelyeinek bővítése” című projekt 
megvalósításához hozzájárul, és nyilatkozik arról, hogy  az intézmény létrehozása szükséges 
és indokolt, nem veszélyezteti az önkormányzati fenntartású óvoda hosszú távú 
fenntarthatóságát. 
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       Felelős: polgármester  
       Határid ő: azonnal 
 
13. napirendi pont megtárgyalása 
13./Előterjesztés Kisrétköri Szabadidő Parkban található teniszpálya bérbeadásáról 
      Száma: 4-64 /2012.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztés az Ügyrendi Bizottság 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal nem vette 
napirendjére. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és 4 egyhangú tartózkodással nem foglalt 
állást. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Szilágyi Péter 
Tulajdonképpen itt akkor arról lenne szó, hogy egy elvi hozzájárulást adjunk - hogy majdan 
az önkormányzat köthessen egy szerződés a jövőbeni bérlővel?  
 
Nagy Sándor 
A határozat-tervezet arról szól, hogy az önkormányzat Kovács Sándor Józsefné részére a 
teniszpályát a leírtaknak megfelelően 10 évre évi 1.000.-Ft bérleti díj ellenében bérbe adja, és 
felhatalmaznak, hogy a bérleti szerződést készítsem elő és a következő testületi ülésre 
terjesszem be ezt a bérleti szerződést. Erről szól a jelenlegi határozat-tervezet. Nyilván 
először ebben a formájában ezt a napirendet végig kell, hogy tárgyaltassam, viszont a 
bizottsági üléseken elhangzottakat figyelembe véve, ha a napirend nem kap többséget, abban 
az esetben lesz más javaslatom. Nem akartam kiosztani, nem akarom befolyásolni képviselő-
társaimat az ügy kapcsán.  
 
Szilágyi Péter 
Mint ahogyan a bizottsági ülésen is jeleztem, én az évi 1.000.-Ft-os bérleti díjat keveslem, 
ezért nem tudom támogatni, illetve nem látok semmilyen biztosítékot arra, hogy a vállalkozó 
ezt úgy, ahogy itt leírta, rendbe tudja tartani. Már ehhez hasonló ügyekben születek döntések 
a képviselő-testület részéről és mindig itt marad a nyakunkon úgymond a nyűg, meg a 
probléma.  
 
Nagy Sándor  
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki az írásos határozat-tervezetet 
támogatja?  
 
A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 4 tartózkodással nem támogatta az 
írásos határozat-tervezetet.  
 
Nagy Sándor 
Nem zárom le a napirendet, hanem a Kisrétkör hasznosításához kapcsolódóan szeretnék egy 
új javaslatot kiosztani. Szeretném, ha még ezt megtárgyalnánk a napirend keretében. 
Gyakorlatilag nem egy hirtelen felindulásból jött ez az ajánlattételi dokumentáció, amit 
kiosztással megkaptak a képviselők. A bizottsági ülésen elhangzottakat figyelembe véve és 
figyelembe véve azt, hogy nagyon komoly munkákat kellene nagyon rövid időn belül magán 
a Kisrétkörön elvégezni, igazából most két elemet érintően- ez a víztározó, illetve a 
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teniszpálya. Ezért úgy gondoltuk és egyeztetett álláspontunk a hivatalvezetésnek – 
alpolgármester Úrral egyetemben, hogy nézzük meg, hirdessük meg, hogy lesznek-e olyanok, 
akik jelentkeznek ennek az üzemeltetésére, ezekkel a feltételekkel, amiket itt leírtuk. Ha 
belenéznek az anyagba, láthatják, hogy nem elsősorban az volt a célunk, hogy itt ez egy 
pénzszerző tevékenység legyen az önkormányzat számára, inkább az, hogy egy hosszútávon 
olyan üzemeltetője lehessen a Kisrétkör- akár egy részének, vagy az összesnek, ami megfelel 
a város érdekeinek is.  
 
Leveleki József 
A határozati javaslat szóba fogalmazódik?  
 
Nagy Sándor 
A határozati javaslat arról szól, hogy a mellékelt ajánlati dokumentációt elfogadja a 
képviselő-testület és nyilván ez azt jelenti, hogy meghirdetjük. Az látnia kell a képviselő-
testületnek, hogy egy viszonylag szűk határidőt szabtunk erre az egészre, hiszen ha nem 
ebben a formában, akkor az önkormányzatnak kell a teniszpálya kerítését olyan állapotba 
hozni, ami elhárítja a balesetveszélyt, illetve megszünteti azt a további rongálási lehetőséget, 
ami ott jelen pillanatban van. Illetve ugyanez a gond a víztározóval is, egy hirtelen 
felmelegedés esetén olyan feliszapolódás van benne, hogyha marad benne még hal, akkor az 
is elpusztul.  
 
Puskás László 
Nem voltam a mai nap és nem tudtam megnézni az ajánlattételi dokumentációt, így hát az a 
kérdésem, ahogy átolvastam- azt nem értem benne, hogy a kötelező tartalmi elemeket miért 
kell súlyszámoznunk, pld azt, hogy rendszeresen karban tartja a Kisrétkör területét, hiszen 
eleve a pályázati felhívásnál az ajánlat összetételénél eleve meghatározzuk azt, hogy  be kell, 
hogy vállalja- akkor ezt miért kell külön súlyszámozni- ez amit nem értek benne és nem 
értem, hogy hogy fogjuk azt mérni, hogy nagyobb tömegű rendezvényt szervezetnek. Most 
bárki olyan fog írni, hogy „el fogunk halni tőle”, hogy mekkora rendezvényt fog szervezni.  
Szerintem nem mérhető. Én azt javasolom,- meggondolandó, hogy ezeket vegyük ki belőle. A 
többivel teljesen egyetértek a bérleti díj súlyszáma nagyságrendjével. – a térítésmentes 
használattal is. Az utolsó (hatodikkal is), hogy kapjon többet az, aki mindegyikre pályázik.  
 
Nagy Sándor 
Ezt megnézzük, hogy hova lehet ezt a 2 X 10 súlypontot tenni.  
 
Szilágyi  
Értem az önkormányzat szándékát, hogy szabadulni akar a felújításától, egyben 
megfogalmazom azt is, hogy mindentől nem kellene az önkormányzatnak. Én azt gondolom, 
hogy a kultúrházat már nem üzemelteti az önkormányzat, hanem ki akarjuk adni bérbe- ezt 
megint nem akarjuk. Akkor mire szedjük be az adókat- semmilyen szolgáltatást nem nyújt az 
önkormányzat Újfehértó lakosainak – azt lehet mondani. Én azt gondolom, hogy a kulturális, 
sport, egyéb tevékenységhez, egy minimális feltételt kellene, hogy biztosítsunk. Én ezt annak 
a részének tudnám tekinteni.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Én fontosnak tartom, hogy a Kisrétkör rendbe legyen tartva ezek után is, mint annak idején. 
Sok munkánk fekszik benne, hogy ez a Kisrétkör létrejött és egyáltalán megépültek itt a 
létesítmények. Én elgondolkodtam itt, hogy én pályáznék-e az üzemeltetésre, hát nem tudom 
ki venné bérbe. Mostanában rendezvények se nagyon vannak ott, de tudom, hogy még az 
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állagmegóvás is gondot jelent, mert a játszóteret időnként „össze szokták törni”, a szemetet 
föl kell szedni, a parkosítást el kell végezni, mert én magam is évente lenn voltam és ültettem 
a virágot, illetve nyáron jártam szemetet szedni, kapálni. Tehát nagyon, nagyon sok munka 
van ezen a területen. Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk és megóvjuk, mert a környezetet is 
sokkal szebbé teszi.  
 
Nagy Sándor 
Egyetértek azzal, amit alpolgármester Úr fölvetett, én azt javasolom, hogy a 3. pontot emeljük 
meg 10 helyett 15 súlyszázalékra és a 6. pontot a 10-ről emeljük meg 25-re- a súlypontokat 
illetőnek, valamint a 4., 5. pont kimarad.  
 
Amit Gyermánné Szabó Katalin és Szilágyi Péter képviselők elmondtak, azzal kapcsolatban 
azt mondom, hogy meg kell nézni. Ha nem veszik ki ezzel a feltétellel, akkor marad az 
önkormányzat „nyakán”. Nekem az a nagy bajom, hogyha ez marad az önkormányzat nyakán 
akkor nem tudjuk azt a fajta színvonalat biztosítani, amit Katika mond. Mert „itt tapossák a 
sarkam” hogy esténként ha megnézitek a kollégiumban- 15 – 20 ember van, aki rendszeresen 
használja a futópályáját. Most megnézettem- annak a futópályának a minimális szintű 
felújítása, amit csak arra jó, hogy ne menjen tönkre a talpa és a bokája aki azon rendszeresen 
rója a köröket, az magában 6-800 ezer forintos nagyságrend- És akkor még semmi mást nem 
csináltunk, csak letakarítottuk a homokot és kap egy 3-4 cm-es  friss salakborítást. Én úgy 
gondolom, ha ezt ki lehet adni, akkor ha van valami kis pénzünk, akkor ezt a kollégiumi rész 
rendbe tételére kellene fordítani, hiszen az legalább olyan igény, és a legnagyobb télben is 
látom, hogy ahogyan melegszik az idő, este fél 10 órakor lehet bezárni, mert addig vannak. Itt 
a teremben is vannak olyanok, akik járnak oda rendszeresen. Én azt tudom mondani 
képviselő-társaim, hogy semmit nem vesztünk vele, hogyha meghirdetjük. Azért tettük bele, 
ha valaki csak úgy gondolja, hogy csak a teniszpályát akarja üzemeltetni ezekkel a 
feltételekkel, és nem lesz tőle jobb ajánlat – akkor ki fogjuk adni a teniszpályát és még mindig 
pontosan elég feladat lesz, annak a hatalmas területnek a nyírása- karbantartása. A víztározó 
dolgával kapcsolatban azt látom, hogy két- három fiatalabb apuka, aki egyébként kétkezi 
munkás, hétvégeken lejár oda a gyerekével és Ők azt mondták, hogy nagyon szívesen kézbe 
vennék annak az egésznek a dolgát, hogy a szemetet összeszedjék, rendbe legyen minden, 
nyilván ez nem csak azt jelenti, hogy egyesület, szervezet, vagy jogi személy veheti ki- 
magánszemélyként is benyújthat igényt ezzel kapcsolatban. Én értem, amit Szilágyi 
képviselő-társam elmondott, csak azt lásd be, hogy azt sem tudjuk megcsinálni, hogy a 
sportpályánál, valami normális viszonyokat tudjunk teremteni. Ha egyéb nincs, a napirendi 
pont vitáját lezárom. A határozati javaslat arról szól, hogy a Kisrétköri Szabadidő Parkot a 
mellékletében szereplő ajánlati dokumentáció szerint meghirdeti üzemeltetésre- azzal a 
pontosítással, hogy a súlyszámokat annak megfelelően átjavítjuk, ahogy itt most az előbb 
elmondtam. Ki az, aki elfogadja?  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 2 tartózkodással elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
49/2012. (III. 28.) számú 

 
határozata 

 
a kisrétköri Szabadidőpark bérbeadására ajánlattételi felhívás jóváhagyásáról 

 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
az önkormányzat tulajdonában lévő 3641. hrsz-ú. Újfehértó Kisrétköri Szabadidőpark 
bérbeadásáról szóló ajánlattételi felhívást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 
 
       Felelős: polgármester  
       Határid ő: azonnal 
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Ajánlati dokumentáció 
 

A kisrétköri Szabadidőpark   
 bérbeadására 

 
 
 

 
Pályázat kiírója 

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

 
 
 
 
 
 
 

2012. március 
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I. BEVEZETÉS 
 
 
 

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet  az 
önkormányzat tulajdonában lévő 3641hrsz.-ú  

Újfehértó, Kisrétköri Szabadidőpark és kiszolgáló helyiségei (WC) vagy  
a parkban  található, 

1. teniszpálya, 
 2.  víztározó és/vagy 

 3.  játszótér, fűves terület bérleti jogára. 
 

A pályázat nyertese jogot szerez arra, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő fent nevezett  
ingatlant a fenti funkciók szerint együttesen vagy külün-külön 5 éves időtartamra bérelje, azt 
eredeti funkciójának megtartásával hasznosítsa. 
 
Teniszpálya: - 40 X 40 m-es területen belül elhelyezett 2 db teniszpálya, 
                     - a terület körbekerített, de a kerítés megrongálódott, felújításra szorul, 
                     - eredetileg vörös salakkal borított, melynek pótlása szükséges, 
                     - vízellátottság biztosított, 
                     - felújításra szoruló kiépített öntözőberendezéssel ellátott 
                     - 2004-ben történt az üzembe helyezése. 
 
Víztározó:    - rendszeres kotrás és karbantartás mellett haltenyésztésre kiválóan alkalmas, 
                     - jelenleg eliszaposodás miatt kotrást igényel, 

- üzembe helyezésének időpontja 2003, 
                     - a halastavat körülvevő nád vágása megtörtént. 
Sportpálya és játszótér: 

- felújításra szoruló gyermekjátékok, sportpálya található rajta, kiépített 
parkolóval, 

- kiválóan alkalmas koncertek, különböző szabadtéri rendezvények 
lebonyolítására. 

 
Az eltérő funkciójú területek (teniszpálya,   víztározó,  játszótér, fűves terület) külön- külön 
történő bérlete esetén, az üzemeltetéshez szükséges köztéri illemhely használatát az 
Önkormányzat térítésmentesen biztosítja. 
 
Igény esetén, a Szabadidőpark a Polgármesteri Hivatal képviselőjével közös bejárás 
útján megtekinthető: 2012. 04. 04. napján 10.00 órakor. 
   
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év, 2012. április 16. naptól - 2017. április 15. napig.  
 
A legkisebb bérleti díj mértéke: a meghirdetett, eltérő funkciójú területek (teniszpálya,   
víztározó,  játszótér, fűves terület) 

- együttes bérlete esetén 15.000.- Ft+ÁFA/hó, 
- külön-külön történő bérlete esetén: 5.000.-  Ft+ÁFA/hó/ 1. db fent megjelölt funkciójú 

terület 
  
A pályázatokat zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal iktatójába (4244 Újfehértó, Szent 
István u. 10.) (11. sz. irodahelyiség) kell benyújtani. 
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2. Pályázat határnapjai a következők:  
 
Igény esetén, a Szabadidőpark a Polgármesteri Hivatal képviselőjével közös bejárás 
útján megtekinthető:  2012. 04. 04. napján 10.00 órakor. 
 
Beadási határidő:  2012. április 12. 10 óra 
 
Beadás helye:  Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala, 
 Újfehértó, Szent I. u. 10. I. em. Iktató 11. szoba 
 
Borítékbontás: 2012. április 12. 10 óra 
 Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala, 
 Újfehértó, Szent I. u. 10. I. em. 14. szoba 
 
Eredményhirdetés: 2012. április 13. 11.00 óra 
 
Szerződéskötés tervezett időpontja:   2012. április 16. 10.00 óra 

 
3. Az ajánlat összetétele: 

- tartalomjegyzék, 
- kitöltött, cégszerű aláírással ellátott ajánlati adatlap (felolvasólap, mely tartalmazza a 

megajánlott bérleti díjat valamint a térítésmentes alkalmak számát), 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat és intézményei számára 

térítésmentes használatot biztosít, meghatározva az alkalmak számát 
- nyilatkozat az ingatlan hasznosítására vonatkozó elképzelésekről 
- A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó(k) adatait, természetes 

azonosítókat, egyéni vállalkozásra, társas vállalkozásra vonatkozó adatait  
- nyilatkozatot az ajánlattevő számlavezető bankjaitól, 
- nyilatkozat, hogy a pályázó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben 
foglalt feltételeknek megfelel és a pályázat megnyerése esetén szerződésben vállalja a 
nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt kötelező szerződéses elemeket. 
 
a., Teniszpályára:: 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy jelenlegi teniszpályát felújítja, zárhatóvá teszi, 

közvetlen környezetét folyamatosan karbantartja, takarítja és a keletkezett szemét 
elszállításáról gondoskodik 

- üzemeltetési szabályzat (nyitva tartás szabályozása, használati díj stb…) 
 
      b., Víztározó:  

      -   nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a víztározót a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően üzemelteti, a szükséges  vízszintet biztosítja, a meder kotrását elvégzi,  a 
hozzá tartozó területet karbantartja, takarítja          

          és a keletkezett hulladék elszállításáról gondoskodik 
       
     c., Sportpálya és játszótér:  
      - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a sportpályát és játszóteret rendeltetésének 
megfelelően    
        üzemelteti, a tönkrement játékokat felújítja, folyamatosan karbantartja, rendszeresen 
        gondoskodik a terület fűnyírásáról, karbantartásáról, tisztántartásáról.   
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A pályázatok az a-c)pontban megjelölt funkciójú területekre együtt és külön-külön is 
benyújthatóak! 

 
Az ajánlat legfontosabb formai követelménye: 
Az ajánlatokat egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani. 
 
A borítékra rá kell írni: 

  „Kisrtéköri Szabadidőpark bérbeadása” 
 

Ajánlattételi határid ő: 2012. április 12. 1000  óra 
 

Az ajánlat 2012. április 12. 1000-ig nem bontható fel! 
 

4. Az ajánlatok felbontása: 
 
Ajánlatok bontása: 2012. április 12. 1000 Újfehértó Város Polgármesteri Hivatala, 4244 
Újfehértó Szent I. u. 10. I. em. 14. sz.  
 
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. 
 
5. 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. Térítésmentes használatok száma az Önkormányzat és Intézményei 
számára (év/db) 
3. Rendeltetésszerű állapot kialakítása, fenntartása 

 

4. A meghirdetett, eltérő funkciójú területekre együttesen benyújtott 
pályázat   

Súlyszám 

40 

20 

15 

25 
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6. 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 
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. 

7. Hiánypótlás: 
Ajánlatkér ő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. 
 
A pályázattal kapcsolatos egyéb felmerült kérdésekre a hivatal munkatársai a szükséges 
tájékoztatást megadják a 06/42 290-000/15 telefonszámon vagy személyesen érdeklődni lehet 
a Polgármesteri Hivatal 15. számú hivatali helyiségében Liptákné Bereczki Máriánál. 
 
A SIKERES EGYÜTTM ŰKÖDÉS ÉS AJÁNLATTÉTEL REMÉNYÉBEN! 
 
Újfehértó, 2012. március 28. 
 
 
          Nagy Sándor 

polgármester 
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AJÁNLATI ADATLAP 

(felolvasólap) 

 
 
 

Tárgy: 

Kisrtéköri Szabadidőparkban lévő 
teniszpálya, játszótér, füves terület  és/vagy  

víztározó 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)  

Térítésmentes használatok száma az 
Önkormányzat és Intézményei számára 
(év/db) 
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14. napirendi pont megtárgyalása 
14./Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
Nagy Sándor 
A napirendi pont keretében van-e valakinek bejelenteni valója?  
 
Tóth János 
Két dolog; megalakult a Vízi-közmű Társulat- hetekkel korábban találkoztam a 
könyvelőmmel, Ő sem tudott róla. Egyszerűen újság nem jutott el hozzá, szórólap sem. De 
tájékoztattam róla, és belépett, volt nála egy ügyfél, akiről kiderült, hogy Ő sem tud róla. Ha 
kérhetem azt, hogy ha van még belépési lehetőség, vagy a városi hirdető újságban jelenjen 
meg, hogy még beléphetnek ebbe a Vízi-közmű Társulatba. 
 
Nagy Sándor 
A Társulási Tanács pénteken fog ülésezni legközelebb, ma is ülésezett- ott a nyilvánossággal 
kapcsolatos közbeszerzési feladatokat hirdetjük meg. Az az elképzelés, hogy ez a 
projektrészeként nyilván megindul majd a tájékoztatás a lakosságnak, egyrészt, hogy elindult 
a projekt, másrészt ennek része lesz az is, hogy milyen feltétellel, meddig lehet még belépni.  
 
Tóth János 
A másik dolog; a Tisztelt Képviselő-testületnek és polgármester Úrnak is köszönettel 
tartozom a kerékpárút miatt. Tessenek eljönni reggel, hogy telített, délután a gyerekek 
kerékpároznak, ki van használva. Igenis szükség volt annak a körzetnek is erre. Nagyon nagy 
szeretettel használják, egy sportolási lehetőség is plusz a településen – kerékpározhatnak a 
fiatalok. A központba való feljutás szerintem hosszú percekkel rövidebb ideig tart.   
A másik dolog, hogy a Határ út és a Balkányi úton 18 repedés található a kerékpárúton. Ez 
szegélykőtől-szegélykőig, hajszálrepedéstől 3-4 mm-es szélességű repedés. Jobb a helyzet a 
Határ és a Százados út becsatlakozásáig ott 6 db repedést számoltam meg. Van jótállás, van 
garancia, Polgármester Úr azt ígérte, hogy amint vége van a télnek akkor erre visszatérünk.   
 
Nagy Sándor 
Április 4-ére meg van hirdetve a még az egy éves bejárás előtti bejárás. Ma kaptuk meg a 
bejárásra a meghívót.  
 
Szilágyi Péter 
Újra- a Mária köz végén azt az egy fényforrást kérem, hogy szereljék föl. Én jártam ott 
sötétedés után- fel kell szerelni. Mondottad egy korábbi testületi ülésen, amikor én ezt 
megemlítettem, hogy ez 20 ezer forintba kerül és a lakók szedjék össze. Én azt gondolom, 
hogy ezt az önkormányzatnak föl kell szereltetni, mert 20 ezer forintot ki kell tudni 
gazdálkodni, a fényforráson túl is van építési engedély lakóház felépítve-gondolom építési 
engedéllyel- addig nem veszik át, míg a közművek nincsenek bekötve. Én azt gondolom, 
hogy a közvilágítás is hozzátartozik annál is inkább, mivel Újfehértón vannak olyan 
külterületi utcák, ahol emberek már rég nem laknak és ott pedig megy ezerrel a közvilágítás. 
Ez lenne újra a kérésem, hogy a Mária köz végére egy lámpatestet föl kell szerelni.  
  
Nagy Sándor 
Az a probléma, hogy ha erről az egy lámpatestről lenne szó, akkor azt mondom, hogy holnap 
fölrakatom. De van utca szakasz van a szikes utcán végig- ahol egyetlen lámpa sincs.  
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Szilágyi Péter 
Meg kell nézni akkor azokat a külterületi utakat, ahol már nem laknak és megy a világítás. 
 
Nagy Sándor 
Azokról a külterületi utakról a korábbi testület vagy leszereltette, vagy ellopták.  
 
Szilágyi Péter 
Tudok mutatni, ha hajlandó vagy este rászánni az időt, bejárhatjuk. A közmunkaprogram 
keretében megy az utak szélesítése, amit úgy gondolok, hogy helyes. De, ha elmegyünk és 
megnézzük, akkor láthatjuk, hogy az összes gally ott van. A kérdésem, hogy azzal a gallyal 
mi lesz? Nagyon sokfelé úgy van, hogy kis részét berakják a fasorba, nagyobb része kinn van 
az úton akadályozza a forgalmat. Én azt gondolom, hogy tisztességes munkát kellene végezni.  
Bár annyi pénzért – mondhatnánk azt is, ez várható el. De én mégse úgy gondolom, „Ha 
valaki bérbe adta a farát, akkor tartani kell.” Meg kell nézni, hogy milyen viszonyokat 
hagynak ott maguk után, e tekintetben is rendet kellene rakni. A következő, a 
választókerületemnek korábbi képviselője a Szent István úton lévő kerékpárút kapcsán tett 
ígéretet,- illetve a volt polgármester is így tájékoztatta a lakosokat, hogy oda a fák vissza 
lesznek rakva. Kérdésem, hogy tényleg így volt ez eredendően, hogy vissza fogják ültetni, 
vagy csak Ők mondtak egy jó nagyot. Ha így volt, akkor miért nincs visszaültetve?  
 
Nagy Sándor 
Azt meg fogjuk nézni, szerintem a döntő többségében nem lehet oda visszaültetni fákat. 
Különböző közlekedésbiztonsági szempontokból. De meg fogjuk nézni.  
 
Szilágyi Péter 
De a pályázati kiírásban ez benne volt, hogy oda vissza kell ültetni ezeket a fákat?  
 
Nagy Sándor 
Meg fogjuk nézni. Az útkarbantartó brigáddal kapcsolatban azt tudom mondani; jelen 
pillanatban teljes körű országos tűzgyújtási tilalom van. Nyilván ezeket a – most konkrétan a 
Ti dűlőtökről beszélünk- a Polgári dűlőről- a probléma az, hogy lenyesed a fát, ahol tarra 
vágtunk is, a földtulajdonos területére nem rakhatjuk rá. Nyilván oda kell visszarakni az 
önkormányzati területrészre. Nem tudom, hogy konkrétan ez hol van, mert alpolgármester 
Úrral időnként megnézzük ezeket a területeket. 
 
Puskás László 
Ahol be volt rakva az útba, ahol a közlekedést akadályozta, azt a mai nap rakattuk ki az egyik 
útszakaszon, ahol voltak ilyen favágások, még azokat is amit az E-on vágott le, azokat is 
leraktuk az útról. Nem nagyon lehet olyan szakasz, ahol útban vannak ezek a gallyak. 
Polgármester Úrral éppen délután beszéltünk arról, hogy akár még azt a megoldást is 
alkalmazhatnánk, ha valaki vállalja azt, hogy ezt az aprítékot elviszi és géppel összeaprítja,   
akkor annak fejében, hogy onnan elszállítja oda lehetne adni, de még nem kerestük- idő híján 
hogy ki lehet az, aki ebben partner lenne.  
 
Nagy Sándor 
Még egyszer mondom, hogy jelen pillanatban pedig a tűzgyújtás miatt nem lehet égetni. 
Hetek óta nem győzzük oltani a tüzet. Az a két dűlő, ahol teljes tarvágást csináltunk – 
elsősorban azért, mert ahogy megcsináltuk a fasor rendbetételét, másnapra folyamatosan 
kivagdalták a meghagyott testfákat, amik ott megmaradtak. Nyilván ami megmaradt fa, azt 
letermeltük- a polgári dűlőn, meg a mögötte lévő dűlőn, ott van tarvágás. Most már a Tokaji 
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és egyéb dűlőn csak gallyazunk és nyesünk, tehát a fák megmaradnak ebből a szempontból, 
amik nem akadályozzák a közlekedést.  
 
Szűcs Lászlóné 
A tegnapi nap folyamán a Böszörményi úton az ÉFOÉSZ-ban jártam és az intézményvezető 
kérését továbbítanám; hogy az ottani gesztenyefák ágainak nagy része el van korhadva, Ők 
nem mernek hozzányúlni és attól félnek, hogy a fogyatékkal élő fiatalok fejére zuhan esetleg, 
ha letörik. Nem lehet e valamit tenni, hogy hozzáértő szakember levágná ezeket a korhadt 
faágakat.  
 
Nagy Sándor 
Meg fogjuk nézetni a tűzoltókkal és ha olyan, akkor levágják. 
 
Leveleki József 
Nagyon szeretném, ha megmaradnának azok a gesztenyefák, csak megközelítésből 
differenciák vannak e-tekintetben ember és ember között, hogy mit jelent a ritkítás, a gyérítés, 
és a visszavágás. Ez az egyik. A másik az, hogy néhány újfehértói lakos fogalmazta meg a 
köztemető használatával azt a problémát, és én ezt kérésként teszem fel polgármester Úrnak, 
hogy újra kellene gondolni valamilyen szinten a két lezárt kapunak az újranyitását, ennek a 
lehetőségét. Nagyon sok embernek problémát okoz a nagy séta, főleg idősekről beszélünk. 
Amikor én elmondtam nekik, hogy ennek az az oka, hogy a lakosság egy másik részét meg az 
irritálja, hogy eltűntek dolgok, az tényleg nem elhanyagolható érv a részükről, hogy a 
kerítésen is ki tudják tenni és onnan elviszik az erre „szakosodtak”, vagy a lelkiismeretük 
lehetővé teszi, hogy a virágszükségletüket, vagy a növényszükségletüket a temetőben szerzik 
be. Itt nyilván az a kérdés, hogy melyik csoport érdeke kerekedik felül. Ezt javasolom, hogy 
ezen gondolkodjunk már adott esetben, mert vannak távolságok - ez kétségtelen. 
 
Nagy Sándor 
Meg fogjuk nézni, hogy mit lehet kezdeni. 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Péternek válaszolnám, hogy a Szent István úton volt ígérve a parkosítás, konkrétan 
emlékszem rá, amikor épült a kerékpárút. Konkrétan többször is szó volt róla, hogy az 
faültetés, vagy csak virág az pontosan megmondani nem tudom, de parkosítás volt ígérve.   
Nekem többen jelzik és nem tudok ezzel mit kezdeni, hogy főleg szűk utcákon,- ahol régi 
lakás van - a telefonoszlopok a kapubejárókkal majdnem szemben van és nem tud ráfordulni a 
saját kapujára. Vagy új bejáratot csinál, mit lehet vele kezdeni? Nem tudom.  
 
Nagy Sándor 
1996-ban kerültek ezek a telefonoszlopok oda.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Igen és úgy van, hogy szembe van a kapujával és alig tud ráfordulni. Konkrétan a Vasvári Pál 
utcán a Taskó Miklósék. Örülne, ha a parkkal kezdenénk valamit, mert Ő mondta, hogy 
elbontják azt az épületet, mert ha egy kicsit szélesebb lenne, akkor neki sokkal könnyebb 
lenne. A másik dolog az, hogy meglepődve néztem ma, voltam az Okmányirodában ki van rá 
téve, hogy eladó. És meglepődtem, hogy ki árulja? Nem tudom?  
 
Nagy Sándor 
Képviselő- Asszony! Ha lesz kedves megnézni az Okmányiroda tulajdonlapját, jelen 
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pillanatban per és tehermentesen árulja a tulajdonos, hiszen az Ítélőtábla döntését követően a 
jogerőre emelkedéssel egyidőben törölték a tulajdonlapról a perfeljegyzést - igaz, hogy mi 
megtámadtuk a Kúriánál- ettől függetlenül ezt már nem jegyzik a tulajdonlapra rá. Tehát a 
jelenlegi tulajdonosa jogosan árulja ezt az ingatlant. Nyilván azért a 100-120 millióért, amit Ő 
gondol, elgondolkodtató. Egy a lényeg, hogy semmiféle törvénytelenség nincs benne, hogy 
azt az ingatlant jelen pillanatban árulják, hiszen közvetlen bérleti szerződése az 
önkormányzatnak nincs is az ingatlan használatra. Jelen pillanatban is még a felszámolóval 
kötött bérleti szerződés- korábban a Kht-val kötött bérleti szerződés alapján- folyik ez a 
bérlemény. Arról tájékoztattam képviselő-társaimat, hogy január-február hónapban a 
tulajdonos az ügyvédjével megkeresett egy jelentősebb bérleti díjemelést akart végrehajtani – 
mondtam, hogy addig, amíg per alatt áll addig nem tudjuk ezt és a szerződés szerinti 4 %-os 
bérleti díjemelésre került sor csak jelen pillanatban. Az egy másik kérdés, hogy 2013. január 
1-jétől az okmányiroda hol fog működni. Csak érdekességként mondom képviselő-
társaimnak, hogy a Kormányhivatal látószögében a vasútállomás is benne van. Helyet keres. 
Egy világos, hogy a Kormányhivatal nem fog ilyen összegű bérleti díjat fizetni annak 
érdekében, hogy ez a hivatal ott működjön tovább.  
 
Szilágyi Péter 
AZ ÉFOÉSZ-szal kapcsolatosan és a gesztenyefákkal kapcsolatosan az önkormányzat dolga? 
Ha jól tudom, hogy az 50 évre oda lett nekik adva. Az önkormányzat dolga a szükséges 
munkálatok elvégzése?  
 
Nagy Sándor 
Nem, de benne van az is, hogy nem nyúlhat semmihez az önkormányzat engedélye nélkül. 
 
Szilágyi Péter 
Egy másik dolog, még mindig az útszélesítéssel kapcsolatosan a haszonfák hová kerültek, ami 
onnan lejött? Az Alma utcáról beszéltem többek között.   
 
Nagy Sándor 
Az Alma utcán nem jártunk, ott az úton lévő gallyat az  E-on vágta le végig. Mind a két 
oldalt.  
 
Szilágyi Péter 
És az E-onnak nem kell a gallyat eltüntetni?  
 
Nagy Sándor 
Nem. Ő otthagyja. A tulajdonosnak lenne a kötelessége, amennyiben nem csinálja meg, akkor 
az E-on nekiáll és Ő a maga módján nem fogja eltakarítani. 
 
Szilágyi Péter 
Vannak olyan területek, ahol a gazdák felszántják az utat- mert látom most már, hogy bele 
van ütve a karó a szántott területbe kb. 3-4 m. Az útból már beszántott annyit, hogy egy 
személyautóval alig lehet elmenni. Az hogy lesz megoldva, hogy az újra használatba vehető 
legyen? Egy úthenger végigmegy, vagy pedig kezdjük meg letaposni?   
 
Nagy Sándor 
Mi semmivel nem akarunk többet használatba venni, mint ami az út rendeletetés-szerű 
használatához szükséges. Ha konkrétan a Tokaji útról beszélsz, mert ott van elsősorban ilyen, 
ami látszik, ott nagyon egyszerű a dolog, helyre lesznek állítva azok a vízszikkasztó árkok, 
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amik megvannak, és a belső partját meg fogjuk követelni, hogy nem szánthatják be és nem 
nyúlhat hozzá. Nem teheti meg az önkormányzat, hogy most még azt a másik 3 m-ről letiltod 
a tulajdonost, mert utána majd nem győzzük fizetni a bírságot a parlagfű miatt.  
 
Szilágyi Péter 
Azért az valahol probléma, hogy vannak olyan gazdálkodók Újfehértón. Az a lényege az 
egész történetnek, hogy tényleg úgy van, hogy egy autóval alig lehet elmenni. Most már 
látjuk, hogy hol van az út széle és tényleg 3-5 m-en ki van szánta. Az gondolom, hogy ha az 
nem az övé, akkor azt nem szabad fölszántani.  
 
Nagy Sándor 
Az a gondom, hogy ez is nagyon kemény pénzbe kerül, hogy ilyen szinten kitűzessük, ha 
most azokhoz a területekhez egyenként bekéretem a tulajdoni lapokat – mert egyébként 
honnan tudjam, hogy ki a gazda- egy tulajdoni lap a TAKARNETEN keresztül kb. 3 ezer 
forint.  Nem tudunk ingyen hozzájutni a tulajdonlaphoz, abban a pillanatban a rendszer 
regisztrálja és fizetni kell utána a Földhivatalnak. Ha nem kellene fizetni már lekérettem volna 
az összes tulajdonost. Most inkább azt fogjuk tenni, hogyha megindulnak a munkák, hátha 
elkapjuk Őket a föld végén, és tudjuk hogy ki. Sok esetben nehéz nyomon követni. Én abban 
kérek segítséget, hogy azt próbálják megértetni a gazdákkal is, hogy hiába fognak vergődni- 
vagy bejönnek és megegyezünk tisztességesen, vagy az elől sem zárkózom el- kötöttem ma 
olyan papírt, hogy bejött a tulajdonos, azt mondta, hogy Ő látja, hogy nem lehet eljárni, ha 
levághatja a fát, kituskózza és az Ő területszakaszán végig eltolja a területet, ahogy kell. Ez 
már egy egyezség alapját képezheti, amikor már ki van tűzve. De csak azért, mert Ő 10-20 
éve vágja azt az fát az nem az Övé. Ez az önkormányzaté. A fa pedig a 10 cm-es fölötti fák a 
Tűzoltósághoz kerültek beszállításra, saját autóval. Ott van az udvaron, költségtakarékosság 
miatt már 3. éve fával fűtenek a laktanyában.  
 
Elek László 
Ismét a kátyúkkal kapcsolatban jelezném, hogy a Széchenyi út nem régen készült és szerintem 
még garanciás, ahogy megyünk kifelé a Zajác büfé környékén van egy nagy kátyú, amit a 
legtöbb „autó megfog”. A másik a Sóstón nagyon veszélyes az a kátyú, meg kell tölteni, az 
önkormányzaté az út.  
 
Nagy Sándor 
A szilárdburkolatú utak kátyúival kapcsolatban – kivéve a Széchenyi utat- azt tudom 
mondani, hogy húsvétot követően indulnak el a keverők. Én semmi értelmét nem láttam, hogy 
hideg aszfalttal el kezdjünk itt szórakozni, nagyon drága és gyakorlatilag semmit nem ér. 
Most megy a felmérése a gréderezést elindítottuk. Azt is szeretném elmondani, hogy néhány 
helyen a lakosság nem érti meg, hogy nem fogunk földet odavinni, nem fogunk követ 
odavinni ezekre az utakra, mert ha ezeken az utakon elindul a szennyvízhálózat, ősszel szét 
fogjuk „barmolni” általában úttengelyben fog menni a szennyvíz mindenhol- de azért, hogy 
lehessen közlekedni rajta, ezért gréderrel végignyomjuk. A Széchenyi úton „perben és 
haragban” állunk a kivitelezővel, ugyanaz a kivitelezője, mint a Szent István úti 
kerékpárútnak. Meg tudjuk mutatni, hogy mekkora stóc a levelezés, amit folytattunk. Most 
elmúlt a tél, kezdődik az egész, hiszen nem csak azzal az egy kátyúval van gondom, mert a 
folyókáknak is a 80 %-a felporlott. Hiába préselt folyóka volt, ugyanúgy járt mint a Szent 
István úti. Ez folyamatosan megy, az akkori műszaki ellenőr, mérnök- időnként folyamatosan 
küldi a felszólításokat.  
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Suhaj István 
A kerékpár út melletti parkosítással kapcsolatban- nekem is van olyan emlékem, hogy igen 
volt szó arról, hogy a kivágott fák majd akkor kerülnek helyettük ültetésre, ahol lehetséges, ha 
a Szent István út felújítása is megtörténik, mert addig nem sok értelme van. De tényleg volt 
szó arról, de majd akkor kerül vissza fa. Ez szóban volt, hogy a tervben szereplelt-e 
parkosítás, nekem emlékemben nincs.  
 
Nagy Sándor 
Ismerve a Közútnak az álláspontját, még egyszer mondom, hogy ezeken a helyeken egyedül a 
Százház környékén vannak olyan távolságok, ahol lehet telepíteni néhány fát, az összes többi 
helyen nem fog hozzájárulni. A másik, épp a viták elkerülése végett az E-on nagyon 
szigorúan betartatja, nagyfeszültség alatt 5 m-re vágták vissza a fákat és nem érdekelte, hogy 
milyen, neki ehhez joga van. A hétvégén annyit tudtam elérni, amikor ott jártak az Eötvös 
úton, hogy legalább valamilyen fazont vágjanak neki, mert egyébként csak kivágta és a többi 
lógott. A szerződést elővesszük és megnézzük, hogy mi van benne.  
 
Suhaj István 
A másik- én is örülnék, ha a közvilágítás-korszerűsítéses pályázatunk újra nekitudna lendülni 
és eljutnánk addig, mert abban arról volt szó, hogy azok a nem világító villanyoszlopok amik 
vannak – és az én körzetemben is érintett vagyok a Szikes utcával. Ott sem látsz semmit, 
akkor megvalósulhatna az, hogy kerülne mindenhová lámpatest.  
 
Nagy Sándor 
Jelen pillanatban ez ítélőtábla előtt van ez az ügy. Addig nincs jogi lehetőség továbblépni 
benne.  
 
Leveleki József 
Az önkormányzati utak és a mellettük lévő ingatlantulajdonosaival kapcsolatban egy 
praktikus ötletem van, személyesen eljárva,  simán megadja a Földhivatal – jómagam több 
száz ilyen adatot kérek országosan, vagy szerzek be- ha meg kell állapítanom egy területnek, 
ingatlannak a tulajdonosát, - annyi, hogy oda kell menni. Az nem kerül 3 ezer forintba. Azt 
tudom, hogy az elektronikus rendszeren keresztül ennyi. De, ha egy egyezség előkészítése 
érdekében nem kell közhitelesítetten bizonyítani még az eljárás ezen szakaszában. 50-60 100 
ingatlan esetében simán ki lehet kérni – ez kb. 1,5 óra a Földhivatalnál. Helyrajzi számokat 
ismert a hivatal, - onnantól kezdve minden adat ingyenes.  
 
Nagy Sándor 
Az a baj, hogyha már egy hrsz-el ellátott ingatlant megnyitok már az sem ingyenes ebben a 
programban. Az útnak ismerjük a helyrajzi számát, de a rányúló területek tulajdonosait nem. 
Nincs olyan térképünk, hiszen a hivatalban meglévő térképek még nem tartalmazzák a 
földosztásnál felparcellázott területeket.  
 
Leveleki József 
Akkor plusz 5 perc- a térképtárba kell bemenni és arról a területről kérni egy térképet, amin 
kb. 150 ingatlan lesz rajta hrsz.- szerint, és megy a dolog. Nekem ezt muszáj így csinálnom.  
 
Nagy Sándor 
Ha ez így van, akkor fogunk benne lépni.  
 
Leveleki József 
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Az első 10 esetében szívesen segítek.  
 
Nagy Sándor 
Jegyző Úr akkor a jövő héten ezt megnézzük. Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját 
lezárom.  
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester Úr a 
nyilvános ülést 17 óra 40 perckor bezárta.  
 
 
 

K. m. f.  
 
 

Nagy Sándor             Dr. Mátyás B. Szabolcs  
Polgármester                jegyző 


