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Száma: 7-33/2012.  
 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2012. május 07-én de. 8 órai kezdettel a 
Polgármesteri Hivatal - Tanácskozóterem (4244 Újfehértó, Szent István út 10. sz. 8. sz.) 
helyiségében megtartott rendkívüli nyilvános ülésről.  
 
Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Elek László, Leveleki József, Puskás László, 
Szilágyi Péter, Szűcs Lászlóné, Tamás Lászlóné képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea aljegyző 
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető 
 
Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. 
 
Nagy Sándor 
Banka Attila és Tóth János jelezte, hogy nem tud részt venni a mai ülésen.  
 
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 7 fő jelen van, így a képviselő-testület 
h a t á r o z a t k é p e s.  A kiküldött meghívóban két napirend megtárgyalására tettem 
javaslatot. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e észrevétel? Ha nincs, ki az, aki a javasolt 
napirendi pontokat elfogadja?  
 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot 7  egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
napirendet állapította meg:  
 

N a p i r e n d 
 
1./ Előterjesztés önkormányzati hatósági jogkör átruházásáról 
     Száma: 4-88/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
2./ Előterjesztés a „ Kisrétköri Szabadidőpark” bérbeadására beérkezett pályázatok elbírálásáról 
     Száma: 4-89/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ Előterjesztés önkormányzati hatósági jogkör átruházásáról 
     Száma: 4-88/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs  
Tisztelt Képviselő-testület! 
Az előterjesztésben le van írva a hatáskör átruházása iránti kérelem. Ennek a lényege, hogy az 
ebösszeírást követően határozattal szeretnénk értesíteni a lakosokat a fizetési 
kötelezettségükről. Ez a hatáskör nem lett átruházva egyik szervre sem, ezért kérem, hogy a 
Polgármester Úrra ruházza át a testület. Ehhez szükséges a szervezeti és működési szabályzat 
módosítása, melyet mellékeltünk az előterjesztéshez.  
 
Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs, a napirendi 
pont vitáját lezárom. Ki az, aki a rendelet- módosítást elfogadja?  
 
A képviselő-testület a rendelet-módosítást 7 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotta meg:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

13/2012. (V. 07.) 
 

önkormányzati rendelete 
 
 

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

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

1.§. 
 

Újfehértó Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet IV. Fejezet 8. 1. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„1) Dönt az alábbi ügyekben: 

a) ebrendészeti hozzájárulás 
b) átmeneti segély, 
c)    temetési segély,  
d)    helyi közlekedési támogatás.” 
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2.§. 
 

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát 
veszti. 
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Előterjesztés a „ Kisrétköri Szabadidőpark” bérbeadására beérkezett pályázatok elbírálásáról 
     Száma: 4-89/2012. 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Ugyanaz a két pályázó volt, mint az első körben. Szintén mind a két pályázó csak a 
teniszpályára adott ajánlatot. Hiánypótlás volt szükséges, a hiánypótlást mind a két pályázó 
beküldte. Ezek alapján a bírálat alapján Kovács Sándor Józsefné pályázatát javasolom 
elfogadni. Az üzemeltetési szabályzatot és a pályázatokat is csatoltuk. A napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Tamás Lászlóné 
A nyertes kihirdetésénél szívesen olvastam volna egy részletesebb véleményezést. 100.-Ft-ra 
hivatkozva ez olyan nevetséges dolog, mivel ez a 100.-Ft napjainkban még egy gömb 
fagylaltnak sem felel meg az értéke. És most itt 100 Ft-ra hivatkozva nyilvánítunk nyertes 
pályázatot. Ez olyan nevetséges dolog.  
 
Nagy Sándor 
Abban az esetben, ha mi magunk szabtunk feltételeket a pályázati kiírásban az ott leírtak 
alapján, ha 1 Ft-tal több az ajánlat, az  akkor is több. Minden egyéb feltételben pedig azonos 
volt. Tehát nem csak a 100.-Ft miatt, hanem egyébként a többi feltétel azonos volt. Ettől 
kezdve csak a 100. Ft döntött. De, ha 10 Ft-tal lenne több, akkor is ezt a pályázatot kellene 
kihirdetni a képviselő-testületnek. Van-e egyéb? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki 
az, aki az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással nem fogadta el.  
 
Nagy Sándor  
Mivel minősített többségi szavazási arány szükséges a döntéshez, ezért nem fogadta el a 
testület.  
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester Úr a 
rendkívüli nyilvános ülést 8 óra 10 perckor bezárta.  
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 

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


