
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
4244 Újfehértó, Szent István út 10. 
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Száma: 7-98./2012.  
 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2012. november 28-án du. 15 órai kezdettel 
a  Művelődési Központ Színházterme (4244 Újfehértó, Fő tér 3.) helyiségben megtartott zárt 
ülést követő nyilvános üléséről. 
 
Jelen van: Nagy Sándor polgármester, Banka Attila, Budainé Veres Ágnes, Gyermánné 
Szabó Katalin, Elek László, Leveleki József, Puskás László, Suhaj István, Szilágyi Péter, 
Szűcs Lászlóné, Tamás Lászlóné, Tóth János képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea aljegyző 
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető 
 
Meghívottként jelen van: Jelenléti ív szerint 
 
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.   
 
Szeretném jelezni, hogy a mai napra 17 órától közmeghallgatást hirdettem meg. Ezért, ha a 
nyilvános ülés napirendjeit nem tárgyaljuk addig meg, akkor az ülést a közmeghallgatás 
idejére felfüggesztem. Azt követően továbbfolytatjuk képviselő-testületi ülést.  
 
A meghívóban szereplő napirendet javasolom a mai nyilvános ülésre azzal, hogy 16. 
napirendi pontként vegyük fel a kiosztott előterjesztést, és így csúszik a közérdekű napirend. 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e észrevétel? Ha nincs, ki az, aki a javasolt napirendet 
elfogadja?  
 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
napirendet állapította meg:  

 
Napirend 

 
1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról 
        Száma: 4-235/2012.   
        (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
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     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 4-234/2012. 
         (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 önkormányzat gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről 
    Száma: 4-243/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
3./Előterjesztés a közterületek használatának rendjéről szóló 20/2008. (VII. 25.)  
    önkormányzati rendelet módosításáról 
    Száma: 4-229/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
4./Előterjesztés a vásárok és piacok rendjéről szóló 11/2007. (II. 23.) önkormányzati rendelet  
    módosításáról 
    Száma: 4-233/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
5./Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjainak megállapításáról  
    szóló 10/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
    Száma: 4-231/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
6./Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 30/2004. (XII. 10.)  
    önkormányzati rendelet módosítására 
    Száma: 4-239/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
7./Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára 
    Száma: 4-242/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
8./Előterjesztés egyes önkormányzati költségvetési szervek feladatellátásainak racionálisabb  
    megszervezéséről 
    Száma: 4-245/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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9./Előterjesztés Intézmény átszervezéséről 
    Száma: 4-244/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
10./Előterjesztés „Újfehértó városban a települési folyékonyhulladék kezelési közszolgáltatás  
     ellátása” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás megindításáról 
     Száma: 4-238/2012.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
11./Előterjesztés „A Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések című pályázati kiíráshoz  
     kapcsolódó tervezési feladatokról” 
     Száma: 4-237/2012.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
12./Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában  
     való részvétel támogatásáról 
     Száma: 4-228/2012.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
13./Tájékoztató a 2012. évben benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról 
     Száma: 4-230/2012.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
14./Tájékoztató a „Kerékpáros és ökoturisztikai turistaház” létesítése elnevezésű projekt  
      állásáról 
      Száma: 4- 232/2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
15./Tájékoztató Az Újfehértó, Eötvös J. utca 25. szám alatti – 3000 adagos – konyha  
       tetőbeázásával kapcsolatos döntésről 
       Száma: 4- 240/2012.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
16. Előterjesztés Sportpálya karbantartásához szükséges pénzösszeg biztosításáról 
      (Szóbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
17./Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról 
        Száma: 4-235/2012.   
        (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
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Szilágyi Péter és Leveleki József képviselők megérkeztek az ülésterembe, így a képviselő-
testület létszáma 11 főre változott.  
 
Nagy Sándor 
Szóbeli kiegészítésem, hogy november 23-án megtörtént a Járási Kirendeltség épületrészének 
az ünnepélyes átadása, melyen dr. Teschmayer Gábor Megyei Kormányhivatal Főigazgatója 
vett részt. November 26-án alpolgármester Úrral közösen megbeszélést folytattunk Dr. Gáál 
János szülész-nőgyógyász főorvos Úrral, elsősorban az újfehértói szakrendelőben folyó 
nőgyógyászati szakrendelés tárgyi ellátottsági felszereltségeit illetően. A megbeszélés alapján 
alpolgármester Urat kértem, hogy a kórház jelenlegi főigazgatójával vegye fel a kapcsolatot 
egy személyes megbeszélésre és ennek a függvényében fogunk tenni további javaslatokat. Az 
alapvető probléma, ami a szakrendelésnél problémaként jelentkezik az az, hogy az 
önkormányzat által ezelőtt vásárolt ultrahang készülék tönkrement és javíthatatlan. Tehát 
valamilyen szinten ennek az eszköznek a pótlásáról lenne szó. De ehhez mindenképpen 
megvárjuk a tárgyalás eredményét, ami a kórház vezetésével le fog folyni. Ugyanezen a 
napon bizottsági ülések megtartására került sor. November 27-én Baktalórántházán 
megbeszélésen vettem részt az ivóvízminőség-javító program programelemének döntése 
tárgyában. Azt tudom mondani, hogy tájékoztattam képviselő-testületet arról, hogy a 
belügyminisztérium magát ezt a projektet a felügyelete alá vonta és az Ő irányításával valósul 
meg, hogy ez minél hamarabb megtörténjen. Ez abból áll, hogy felügyeletet jelölt ki a 
részünkre, de ezzel együtt magát a döntéseket meg kell hozni továbbra is a társulásnak és 
szervezetének. A tegnapi nap folyamán a projektmenedzsment szervezet kiválasztására került 
sor. Ezt követően kerül sor majd magára a projekt kiírására. Egyebekben elhangzott, hogy az 
uniós döntés miatt december 26-ától kezdődően abban  a körben amelyet meghatároztak itt  az 
arzéntartalom miatt- tehát a három év alatti gyerekek, illetve a terhes nők esetében-   a 
szolgáltató lesz köteles a Belügyminisztérium közreműködésével biztosítani a 10 mg alatti 
arzénmentes vizet. Illetve egész pontosan a geszterédi vízbázis esetében nagy valószínűséggel 
katonai lajtoskocsival fog megtörténni. Én abban bízom egyébként, hogy ahogyan a korábbi 
időszakban és a Nyírségvíz tájékoztatott bennünket, hogy Ők folyamatosan kapcsolatban 
állnak a TRV-vel, mint a vízbázis üzemeltetőjével és december 26-ig valamilyen megoldás 
születik addig, amíg a tervezet szerint megtörténnek azok a műszaki fejlesztések, amelyek a 
Gezsterédi vízbázis esetében az arzénmentesítést végleges formában meg tudják oldani. A 
mai nap folyamán alpolgármester Úr a szilárdhulladék-gazdálkodási társulás ülésén vett részt, 
erről Ő ad tájékoztatást.  
 
Puskás László 
Előtte volt még két olyan esemény, amiről szeretnék tájékoztatást adni. Az egyik: az elmúlt 
hét pénteki napján Czomba Sándor Államtitkár Úr – aki a foglalkoztatáspolitikáért felelős, 
egyébként megyei képviselő, Ő tartott egy fórumot Nyírbogáton, amelynek a központi témája 
a közfoglalkoztatásnak  a jövő évi változásai voltak. Ebből én elsősorban azt a gondolatsort 
szeretném kiemelni, amit az Államtitkár Úr a résztvevőkkel megosztott, hogy az a szabad 
vállalkozási övezet, vagy különösen kiemelt jelentőségű vállalkozási övezet kategória – ami a 
jövőben létre fog jönni, az több megyei területet érinthet. És én azt gondolom, hogy Újfehértó 
szempontjából egy nagyon lényeges kérdés, hogy sikerül-e ilyen szabad- vállalkozási övezet 
címet, vagy lehetőséget elérnünk. Azt gondolom, és fölhívom a polgármester Úr, és a 
képviselő-testület figyelmét, hogy ebbe az irányba mindenképpen el kell indulnunk, hogy ezt 
a lehetőséget meg kell szerezni.  
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A szilárdhulladék-gazdálkodási társulás mai ülésén azon túlmenően, hogy a társulás és a 
hozzákapcsolódó cégeknek a pénzügyi beszámolói elfogadásra kerültek, van egy lényeges 
dolog, amit szeretnék megosztani a képviselő-testülettel. Az az, hogy a tegnapi nap folyamán 
a hulladék-gazdálkodásról szóló törvény végleges formájában elfogadásra került. Újfehértót 
és egyébként a településeket abból a szempontból mindenképpen érinteni fogja, hogy a 2013. 
évi díjkalkulációk során azt a fajta hulladéklerakási járulékot, amit a törvény meghatározott a 
hulladéklerakó helyek részére, azt a járulék mértéket be fogják építeni minden közszolgálat be 
fogja építeni a díjkalkulációjába. Ez 3 ezer forint/tonna – nettó díjat fog jelenteni. Ha 
visszaemlékeznek rá, akkor a megyei programban jelenleg 7.200.-forint / tonna-ért veszik át 
az önkormányzatoktól a szilárdhulladékot. Ez valamennyivel emelkedni fog- az infláció 
mértékével. És még ehhez hozzá fog jönni ez a 3 ezer forintos járulék mérték. A mai napon a 
társulás végül levette ezt a napirendi pontot hosszas vita után, ugyanis még nincs kihirdetve a 
törvény, ezért 15 napon belül össze fog ülni a megyei társulás és akkor fog döntést hozni 
ennek a bevezetéséről.  
 
Nagy Sándor 
Azzal szeretném befejezni a tájékoztatót, hogy megjelent a megyei önkormányzatok 
településeinek az adósságállománya és ennek próbáltunk valamiféle kimutatását készíttetni, 
ezek szerint Újfehértó a „Top 10.”-ben benne van, tizedikként. Tehát a lakosság egy főre eső 
adósságállománya, ami jelen pillanatban megjelent a Kelet-Magyarországban és egyéb 
felületen is. Ez alapján 2012. január 1-jei állapot szerint 119.322.-Ft. az egy főre eső adósság. 
A legmagasabb Nyírlugosé 369.960.-Ft/fő. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés? 
Ha nincs a  napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület  11 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. 
 
     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 4-234/2012. 
         (Írásbeli előterjesztés alapján) 
         Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli kiegészítésem nincs. A napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés? Ha nincs a  napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a 
tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. 
 
     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. A napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés? Ha nincs a  napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a 
tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. 
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2. napirendi pont megtárgyalása 
2./Előterjesztés az önkormányzat gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről 
    Száma: 4-243/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2 egyhangú igen szavazattal tudomásul 
vette. Az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette a Pénzügyi 
Bizottság  4 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette a tájékoztatót.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli kiegészítésem nincs. A napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés? Ha nincs a  napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a 
tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. 
 
3. napirendi pont megtárgyalása 
3./Előterjesztés a közterületek használatának rendjéről szóló 20/2008. (VII. 25.)  
    önkormányzati rendelet módosításáról 
    Száma: 4-229/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület részére. A Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra 
és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.  
 
Mint ahogyan a bizottsági üléseken is elmondtam, összesen a díjtételek vonatkozásában van 
egy 4,2 %-os várható inflációval megemelt mértékű díj emelési javaslat. Egyéb változtatás 
nincs benne. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs, 
a napirend pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a rendeleti javaslatot? 
 
A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta 
meg:  
 

 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

24/2012. (XI. 29.)  
 

önkormányzati rendelete  
 

a közterületek használatának rendjéről szóló 20/2008. (VII. 25.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §.(1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 8. § (1) 
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bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§. 
 

A közterületek használatának rendjéről szóló 20/2008. (VII.25.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 
2.§. 

 
Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
Nagy Sándor         Dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyző  
 
 

1. melléklet a 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 
 

A közterület-használat díjai 
A díjtételek az ÁFA-t nem tartalmazzák.  

 A B 
 A közterület-használat célja Díj 
1 hosszú távú (1 hónapot elérő vagy meghaladó) árusítás (árusító pavilonok, 

fülkék) 
5627,- Ft/m2/hó 

2 idényjellegű –1 hónapnál rövidebb idejű- alkalmi árusítás (pultok, standok) 1 125,- Ft./m2/nap 
3 

    
a) alkalmi és rendszeres mozgóbolt, javító, szolgáltató tevékenység 
 
b) mozgóárusítás 

563 Ft/m2/nap, de 
min. 1.125 Ft 
2.251,- Ft/nap 

4 film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítése 1 125,- ft./m2/nap 
5 vendéglátó-ipari és egyéb kereskedelmi egységekhez tartozó előkert vagy 

egyéb műtárgy ideiglenes létesítése, használata 
3.376,- Ft./m2/hó 

6 
 

 
a) üzleti szállítás, rakodás alkalmával áru, göngyöleg elhelyezése 
b) áru ideiglenes (1 hónapnál rövidebb idejű) magáncélú elhelyezése 
(építőanyag, törmelék kivételével)   
 

1 125,- Ft./m2/hó 
 

521.- Ft/ m2/nap 
de min. 1042,.- 
Ft/nap 

7 kerékpártároló, kerékpármegőrző elhelyezése 1 125- Ft./m2/hó 
8 a) közterületbe legalább 10 cm-re benyúló hirdető-berendezés, fényreklám, 

figyelmeztető, tájékoztató, megállító, cég-, illetve címtábla, kirakatszekrény 
elhelyezése, 
b) megállító, cég-, illetve címtábla elhelyezése 

 
11 254,- Ft./m2/év 

 
11 254,- Ft./m2/év 

9 önálló tartószerkezettel rendelkező hirdető-berendezés, fényreklám, 
figyelmeztető, tájékoztató, kirakatszekrény elhelyezése; 

11 254,- Ft./m2/hó 
  

10 
 
 
 

a) mobil hirdető-berendezés, fényreklám, figyelmeztető, tájékoztató,  
kirakatszekrény elhelyezése 

b) Időszakos (eseti) rendezvények esetén 

11 254,- Ft./m2/hó 
 

    
1 125.-Ft/nap 

11 plakátok, óriásplakátok, transzparensek, molinók és egyéb hirdetmények 
elhelyezésére szolgáló építmények, hirdetési felületek kialakítására 

 
5 627,- Ft/m2/hó 

  
12 plakátok, óriásplakátok, transzparensek, molinók és egyéb hirdetmények 1 125,- Ft./m2/hét 
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elhelyezésére 
13 építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag tárolása és törmelék 

elhelyezése 
1 125,- Ft./m2/hó 

14 mutatványos, vidámparki tevékenység 
  

225,- Ft./m2/nap, 
de min.               

22 507Ft/nap 
15 cirkuszi, vándorcirkuszi tevékenység  225,- Ft./m2/nap, 

de min. 33 761.-
Ft/nap 

16 közterületen, illetve a felett elhelyezett közművek, tartóoszlopok, stb. 
elhelyezése 

 
1 125,- Ft./m2/hó 

17 Közterület bontási díj 2.251.-Ft/nap/m2 
18 Szemétgyűjtő konténerek elhelyezése 1 125,-Ft/m2/hó 
19 Autóbusz és egyéb gépjármű parkolására szolgáló terület (járművenként)    5 627,-Ft/hó/db 

 
 

4. napirendi pont megtárgyalása 
4./Előterjesztés a vásárok és piacok rendjéről szóló 11/2007. (II. 23.) önkormányzati rendelet  
    módosításáról 
    Száma: 4-233/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal elfogadásra 
javasolja, a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület részére. Ugyanaz a helyzet, mint az előző napirend kapcsán egy 
4,2 %-os inflációt követő javaslat van Önök előtt. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e 
kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Szilágyi 
Az előterjesztésben látjuk, hogy a piacnak a helypénz bevételből mennyi jut. Ezen kívül volt-e 
még valami más bevétele? Illetve mennyi  a kiadása? 
 
Nagy Sándor 
A piaci helypénzbevételen kívül nincs egyéb bevétele a piacnak. Mind a bérlet, mind a 
készpénzes, mind az eseti bérleti díjak is ide vannak könyvelve. Ha jól emlékszem havi 150 
ezer forint vállalkozási szerződés szerinti az a díjtétel, amit kifizetünk. Tehát 1.800.000.-Ft, az 
önkormányzat kiadása ezzel szemben.   
 
Leveleki József 
Üdvözlök minden jelenlévőt! 
 
A rendelet 4.  §. (4) bekezdése szerintem nem jól van megfogalmazva, ha nem az én 
álláspontom a jó, akkor erre nyilván választ fogok kapni. Ha igen, akkor módosítóként 
szeretném előterjeszteni azt, hogy az a megfogalmazás szerintem nem helytálló, hogy 
amennyiben a nyitvatartási időt követő 1 órán belül nem foglalják el a helyüket, akkor az 
üzemeltető az aznapi használati díj megfizetése ellenében ezt kiadhatja. Szerintem a nyitást 
követő 1 óra elteltével.- szerintem így értelmes, mert amikor bezárjuk a piacot éjszakára nem 
sok jelentkező van. Ez így van benne szerintem 2007. óta.  
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Nagy Sándor  
Előterjesztőként befogadom. Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki az 
általam befogadott módosítással együtt a rendeleti javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta 
meg:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

25/2012. (XI. 29.)  
 

önkormányzati rendelete  
 

A vásárok és piacok rendjéről szóló 11/2007.(II.23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (3) bekezdésben meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. §. 

 
A vásárok és piacok rendjéről szóló 11/2007.(II.23.)  önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
rendelet)  4.§. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(4) A szerződéssel rendelkező kereskedők, amennyiben a nyitást követő egy órán belül nem 
foglalják el a helyüket az üzemeltető azt napi használati díj megfizetése ellenében bérbe 
adhatja.” 

2.§.  
 

A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 

3. §.  
 

 
A rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 
Újfehértó, 2012. 
 
Nagy Sándor         dr. Mátyás B. Szabolcs  
polgármester          jegyző  
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1. melléklet a 25/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 

 
Piaci díjtételek 

1.1. Napidíj   
 A B 
1 Asztalon történő árusítás:   85.- Ft+ÁFA/fm/nap 

 
2 Egyéb terület használat: 130.- Ft+ÁFA/m2/nap 
3 Járműről történő mezőgazdasági termék: 700.- Ft+ÁFA/jármű/nap 

 
1.2. Évi területhasználat  

 A B 
1 Évi területhasználat  8.700.- Ft+ÁFA/év/m2   

 
 
5. napirendi pont megtárgyalása 
5./Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjainak megállapításáról  
    szóló 10/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
    Száma: 4-231/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 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 rendeletet-tervezetet elfogadja? 
 
A képviselő-testület a rendeleti javaslatot 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg:  
 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

26/2012. (XI. 29.)  
 

önkormányzati rendelete  
 
 

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjainak megállapításáról szóló 
10/2005. (V.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
34. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
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rendeli el: 
 

1.§. 
 
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjainak megállapításáról szóló 10/2005. 
(V.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 

2.§. 
 

Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
Nagy Sándor        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyző 
 
 

1. melléklet a 26/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 
 

1. melléklet a 10/2005. (V.25.) önkormányzati rendelethez 
 
 

 A B C D E 

1 Bérlakás településen 
belüli fekvése 

Bérlakások 
száma (db) 

Bérlakás minősítése Bérlakás 

Komfortfokozata 

Lakbér 

m2/ft/hó 

2 4244 Újfehértó 

Vasvári P. u. 1. 

55 Költségelven bérbe 
adott bérlakás 

Összkomfortos 585.-  

3 4244 Újfehértó 

Böszörményi u. 24. 

 

1 

 

Szociális bérlakás 

 

Komfort nélküli 

 

205.- 

4 4244. Újfehértó 

Szent I. u. 54. 

 

3 

 

Szociális bérlakás 

 

Komfort nélküli 

 

205.- 

5 4244. Újfehértó 

Szent I. u. 54. 

 

1 

 

Szükséglakás 

 

Szükséglakás 

 

90.- 

 
6. napirendi pont megtárgyalása 
6./Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 30/2004. (XII. 10.)  
    önkormányzati rendelet módosítására 
    Száma: 4-239/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a 
módosító javaslatot, a rendeleti javaslatot 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással   megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.  
 
A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. A bizottsági üléseken is 
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elmondtam, hogy előterjesztőként módosító javaslatom volt a rendeleti javaslathoz, illetve a 
rendelet-tervezet mellékletében szereplő kimutatáshoz. Az 1. számú mellékletben szereplő 
kimutatás 2. pontjában a temető-fenntartási hozzájárulási díjnál lemaradt a /nap, tehát 
1.750.—FT/nap + ÁFA. A másik módosító javaslatom a rendeleti javaslat 1. § (2) 
bekezdésére vonatkozik, amely a szövegrész egy részének elhagyását javasolja. Úgy szól az 
új javaslat, hogy „.  

………… 

“A köztemetőben az elhunyt hűtésével kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető 
szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező.” …….  

Tehát az azt követő szövegrészből a többi rész kikerül a javaslatból. A napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  

 
Gyermánné Szabó Katalin 
Köszöntök én is mindenkit! 
 
Az üzemeltető levelében más vállalkozóról tesz említést. Én nem tudom, hogy van-e más 
vállalkozó aki feladatot lát el. Én még nem hallottam, nem tudom miről ír a Részvét Plusz 
Kft-nek a vezetője.  
 
Nagy Sándor 
Arról van szó, hogy a jelenlegi szabályozás szerint, bizonyos feltételek betartása mellett, más 
is folytathat ebben a temetőben temetkezési tevékenységet, vagy szolgáltatást nyújthat azzal, 
hogy a mindenkori hatályos temetőrendeletünkben meghatározott tarifát köteles megfizetni a 
jelenlegi üzemeltetőnek. Ez azt jelenti, hogy éves szinten maximum 5 – temetés. Ezért 
előterjesztőként is úgy gondoltam, hogy nem biztos, hogy  előnyös- itt elsősorban az 
elhunytak hozzátartozóinak szempontjából- hogyha abszolút kizárólagosságot biztosítunk erre 
a fajta tevékenységre a mindenkori szolgáltatónak.  
 
Leveleki József  
Szeretnék segíteni, annak érdekében, hogy ezt a rendeletet a későbbiekben, amikor hatályosul, 
zökkenőmentesen lehessen az ebben foglaltaknak érvényt szerezni. A 4. §, ami arról szól, 
hogy egy nagyon helyénvaló kötelezettséget írna elő azzal a biztonságot fokozó műszaki 
megoldásra, amivel maximálisan egyet tudok érteni, csak amikor felelősségi, vagy kötelmi 
szabályokat írunk elő, akkor érdemes azt úgy megtenni, hogy ez bizonyítható is legyen és 
később ne okozzon problémát. Arra gondolok, hogyha ezt így megfogalmazzuk- nagyon 
helyesen- akkor kötelezni kéne, és tartalmazni kellene ennek a §-nak talán azt is, hogy 
innentől kezdve, amikor hatályba lép – dokumentálni kellene ezt valakinek. Mert úgy lehet 
korrekten eldönteni, hogy egy adott baleset, szerencsétlenség kapcsán az a konkrét objektum, 
az ezt az időpontot megelőzően, vagy utána került esetleg felújításra, vagy elhelyezésre. Nincs 
ennek realitása? Tehát, hogy egyértelmű legyen..  
 
Nagy Sándor 
Ha azt elfogadja, hogy folyatnánk a mondatot azzal, hogy … „köteles ellenőrizni és 
dokumentálni.”  Tehát az utolsó mondat úgy szól, hogy „A csapok beépítését az üzemeltető 
köteles ellenőrizni és dokumentálni..” 
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Leveleki József 
Igen, ennyi. Köszönöm szépen.  
 
Nagy Sándor 
Előterjesztőként befogadom a javaslatot.  
 
Szilágyi Péter 
Azzal, amit Leveleki képviselő-társam elmondott nagyjából én is egyetértek, illetve az 
előterjesztőtől helyesnek tartom, hogy egy ilyen biztonsági elemet beépít a testi épség 
biztosítása érdekében. Ugyanakkor felmerült bennem az a kérdés, hogy nem lenne-e időszerű 
megvizsgálni- ha már a köztemetőnél tartunk- azt a kérdéskört, hogy nem lenne-e gazdaságos 
az önkormányzatnak működtetni azt a temetőt, nem pedig vállalkozásba kiadni. Annál is 
inkább, mert én problémákat tudnék felsorolni. Magam vettem részt egy olyan temetésen, 
ahol a hangosítás nem működött, és kérdésre megerősítették, hogy néhány napja nem 
működik a hangosítás. Én nem gondolom, hogy a mai technikai eszközök mellett, illetve 
azoknak a beszerzési gyorsasága mellett egy-két napot hangosítás nélkül kell működnie a 
köztemetőnek. Én szeretném kérni a hivatalt, Jegyző Urat, hogy vizsgálják meg, hogy nem 
lenne-e érdemes ezt önkormányzati működtetésbe újra visszavenni. Mert én úgy gondolom, 
hogyha egy vállalkozónak megéri, akkor talán az önkormányzatnak is és esetleg helyi 
munkaerőt tudnánk ott alkalmazni. A következő, ami jelzés volt irányomba, - igaz én ebben a 
helyiségében a ravatalozónak, temetőnek nem voltam- ez a papi öltöző. Azt kell róla tudni, 
hogy rendkívül puritán körülmények uralkodnak ott, ritkán van takarítva, koszos, poros, 
magyarul – nem méltó a helyhez, nem méltó az újfehértói papsághoz. Nem beszélve arról, 
hogyha esetleg nem újfehértói pap fog ott szertartást celebrálni - akkor a település rosszhírét 
esetleg kifelé is viszi. Ezt is szeretném kérni, hogy addig is, amíg ez a szolgáltató tartja fenn 
ezt a temetőt, tessék már szíves lenni kérni tőle, hogy a papi öltözőt tegye rendbe. Megfelelő 
számú szék legyen, asztal, ahol a papok méltóképpen fel tudnak készülni egy ilyen 
eseményre, ami meghatározó mindenki életében.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A díjemeléssel kapcsolatban kívánok szólni- azt gondolom,  hogy – jó, új év van, meg 
infláció, - azért elég sokat küszködnek az emberek, hogy mit- hogyan fizessenek meg. A 
híradásokban is lehet hallani, hogy a hamvasztást választják sokan. Azért, mert nagyon nehéz 
koporsós temetést megfizetni. Én nem tudom, hogy az önkormányzatnak mennyi bevétele 
származik a szolgáltató mennyit fizet be, vagy mennyit nem. Én soknak tartom ezt a 6,2 %-ot. 
Kérdésem a Jegyző Úrhoz, hogy ugye 25 évre fizetjük meg a sírhelyet, ha exhumálás történik, 
akkor onnantól számít, vagy pedig az első temetéstől?  
 
Nagy Sándor 
Az első megváltási időponttól.  
 
Puskás László 
Gyermánné Képviselő Asszonynak szeretném tisztázni a gondolataiban, magát a díjemelésnek 
a kérdéskörét, hogy értelmezzük, hogy mit emelünk.  Nem azt a díjat határozzuk meg, amit a 
lakosság szolgáltatásként a temetői szolgáltatótól igénybe vesz. Két díjtételről van szó, 
egyrészt 4,2 %-os emelés arra vonatkozik, azokra a bevételekre, amely az újfehértói 
Önkormányzathoz folyik be a temetőben lévő sírhelyeknek a hosszú távú „bérbeadásáról”. A 
másik része pedig – azokat a díjakat határozzuk meg, amelyet a temető üzemeltető a 
temetőben egyéb szolgáltatóknak számláz ki, tehát nem a lakossági szolgáltatásnak a díjait 
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határozzuk meg és emeljük. És itt ebben az esetben azért 6,2 %- mert a tavalyi évben nem lett 
figyelembe véve a 2 %-os ÁFA emelésnek a kérdésköre..  
 
Nsgy Sándor 
Szilágyi Képviselő Úrnak szeretném mondani, hogy jelen pillanatban van egy kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés, amit a temetőtörvény előír, hogy kötelesek kötni az 
önkormányzatok. Ez alapján, amely 2005. januárban köttetett 15 évre van a szerződés  
megkötve. Azon túl, hogy határozott idejű a szerződés megkötése, maga a szerződés 6. pontja 
felsorolja azokat az átalakítási, felújítási munkálatokat, amelyeket 2010. december 31-ig az 
üzemeletetőnek a temetőben végre kellett hajtania. Ezzel kapcsolatban tavalyi évben adtunk 
egy tájékoztatatót, hogy felülvizsgálatra került, hogy az üzemeltető a szerződés szerint 
teljesítette-e minden pontot. Erre azt kell mondanom, hogy igen. Sőt, ha pontosan 
végignéztük, akkor azt jelenti, hogy további munkálatokat is elvégzett ezzel kapcsolatosan. 
Természetesen vizsgálhatja az önkormányzat, ha saját maga üzemeltetné, akkor ez mennyivel 
lehetne jobb. Én azt tudom mondani, hogy a korábbi évek tapasztalata mondatja velem, hogy 
biztos, hogy nem érné meg az önkormányzatnak, hiszen olyan szakszemélyzetet kell 
folyamatosan biztosítani, amely – és olyan egészségügyi és egyéb feltételeknek kell 
megfelelni, ami évi 100-110 temetésen megjelenik, az nem feltétlenül eredményezhet 
nyereséget. A másik része- a takarítással, illetve a papi öltözővel kapcsolatban – azért 
csodálkozom, mert rendszeresen találkozom az egyházak vezetőivel és még egyetlen 
alkalommal nem merült fel. Illetve, ami felmerül, kérés a részükről, azok a különböző 
kegyeleti tárgyaknak az elhelyezése, drapériák, kisszék, nagyszék, sámli- ott a pulpitusnál- 
ezeket a dolgokat rendbe tették, de jelezni fogjuk és nyilván ez nem fog gondot okozni az 
üzemeltetőnek.  
 
Puskás László 
Annyit szerettem volna még hozzátenni, hogy kicsit érthető legyen az ilyen rendeletalkotási 
folyamat, több alkalommal is egyeztetéseket folytattunk az érintettekkel, aljegyző Hölggyel 
együtt, mind a temetőben munkát végző szolgáltatókat, vállalkozókat elhívtunk és kikértük a 
véleményüket, tapasztalatukat, amely a működésük során felmerülnek- mind a Részvét Plusz 
Kft részéről. Én azt tudom mondani, hogy egyeztetést fogunk tartani minden egyháznak a 
képviselőjével és ezt is akkor záros határidőn belül végrehajtjuk. Azért is fontos ez a dolog, 
mert a rendeleten kívül, amit nem lát a képviselő-testület- a rendeleten kívül készül egy 
temetői – 99 %-ban elkészült- egy temetői szabályzat, ami sokkal részletesebben kezeli a 
temető működésének a rendjét és az ott levő szolgáltatások végzésének a dolgait. Én azt 
gondolom, hogy az egy sokkal részletesebb, komolyabb anyag. Itt szeretném megköszönni 
Aljegyző Hölgynek a több hónapos dolgát. .   
 
Szilágyi Péter 
Tudom, hogy megkerestetek bizonyos  szakembereket egyeztetni e kérdéskörben, én nem 
vitatom ezt, hogy kellőképpen utána lett járva ennek a dolognak. Illetve azt szeretném 
javasolni, hogy erről megbizonyosodjon a képviselő-testület- holnap ki kell menni –nem 
tudom, hogy ennek a papi öltözőnek a kulcsát hol lehet kérni, vagy hol lehet találni, 
valószínűsítem, hogy be van csukva. Egy időpontot meg kell adni és ki kell menni, meg kell 
nézni, hogy miről beszélek most.   
 
Gyerménné Szabó Katalin 
A temetőben az összes csap rossz, forog körbe. Legalább annyi víz elfolyik, mint amennyit a 
kannába engedünk. Kinek a figyelmét kell felhívni erre? Még ha a szolgáltató fizeti is a 
vízdíjat, akkor is a drága ivóvíz ott folyik szét a földön, kár érte.   
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Nagy Sándor 
Az a legnagyobb probléma, hogy folyamatosan pótolni kell, a komplett csapfejeket elviszik. 
Rövid csöveket raknak rá, hogy a kannákba lehessen engedni vizet, nem tudom, hogy 
darabszám szerint mennyit, de megkérem a Káté Urat, hogy mutassák ki azt, hogy tavaly hány 
méter csövet hordtak el. Most már ezért nem is  SK bilinccsel vannak rögzítve, hanem 
drótozva. Én magam is láttam, hogy levágták, vagy, ha bírják, akkor letekerik. Értjük a 
felvetést, folyamatosan rajta vannak, nekik is az érdekük, hiszen a vízszámlát Ők fizetik. Ha 
egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki az elhangzott szóbeli kiegészítéssel, 
pontosítással együtt a rendeleti javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület a rendeleti javaslatot 10 igen, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

27/2012. (XI. 29.)  
 

önkormányzati rendelete 
 
 

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 30/2004. (XII.10.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  

 
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 40.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésben meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §. 
 
A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 30/2004. (XII.10.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: rendelet) 2.§.-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

“A köztemetőben az elhunyt hűtésével kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető 
szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező.” 

2.§. 
 

A rendelet 7.§. (1) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„((1) A temetési helyek méretei:) 
a) Egyes felnőtt sírhely:      2,20 m hosszú,  2,00 m mély,       1,10 m széles  
b) Kettős felnőtt sírhely:         2.20 m hosszú,  2.00 m mély,         2.00 m széles” 

 
3. §. 

 
A rendelet 12.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A vállalkozók a munkavégzés megkezdése előtt kötelesek bejelenteni a temető 
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gondnokságon a munkavégzés helyét, jellegét valamint a megbízó nevét, amelyről az 
üzemeltető nyilvántartást vezet. A köztemetőkben sírkőtermékekkel kapcsolatos szolgáltatási 
munkát kizárólag e tevékenység ellátására jogosultak, a jogosultság igazolása alapján, az 
üzemeltető írásbeli hozzájárulásával végezhetnek.”  

 
4. §. 

 
A rendelet 12.§.-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(8a) A síremlék felállításakor és helyreállításakor a síremlék állítója a fejrész és a keret közé, 
a síremlék méretének megfelelő számú, de legalább kettő darab acélcsapot köteles beépíteni. 
A csapok beépítését az üzemeltető köteles ellenőrizni és dokumentálni..” 

5. §. 
 

A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 

6. §.  
 

(1) A rendelet a (2) bekezdést kivéve a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba 
lépését követő napon hatályát veszti. 
(2) Az 5.§. 2013. január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
Nagy Sándor         dr. Mátyás B. Szabolcs  
polgármester          jegyző  
 

1. melléklet a 27/2012. ( XI. 29.)Q önkormányzati rendelethez 
 

1. melléklet a 30/2004. (XII.10.) önkormányzati rendelethez 
 

Temetkezési díjak 
 

1. A temetési helyek díjai:  
 

1.1. Sírbolthely díja (60 évre)  
 A B 
1 sírbolthely Díj  
2 - 3 személyes sírbolthely 59 566.- Ft + ÁFA 
3 - 6 személyes sírbolthely 79 422.- Ft + ÁFA 
4 - 9 személyes sírbolthely 99 277.- Ft + ÁFA 

1.2. Sírhelyek díja (25 évre)  
 A B 
1 sírhely Díj  
2 Egyes felnőtt sírhely 8 935.- Ft + ÁFA 
3 Kettős felnőtt sírhely 17 378.- Ft + ÁFA 
4 Gyermek sírhely (10 éves korig) 1 986.- Ft + ÁFA 

1.3. Urnafülke használati díja (10 évre)   
 A B 
1 Urnafülke használati díja (10 évre) 5 957.- Ft + ÁFA 

1.4. Urnasírhely használati díja (10 évre)   
 A B 
1 Urnasírhely használati díja (10 évre) 8 200.- Ft + ÁFA 

2. Temető fenntartási hozzájárulási díj  
 A B 
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1 Temető fenntartási hozzájárulási díj 1 750- Ft + ÁFA/nap 
 
3. Temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak    
 
3.1. Hűtési díj: 

 A B 
1 Hűtési díj Ft/nap 2 467.- Ft + ÁFA 

 
3.2. Ravatalhasználati díj: 

 A B 
1 Ravatalhasználati díj 3 579.- Ft + ÁFA 

 
3.3. Sírnyitás díja: 

 A B 
1 Szolgáltatás: Sírnyitás Díj  
2 Felnőtt sírhely 10 461 .- Ft + ÁFA 
3 Gyermek sírhely 8 371.- Ft + ÁFA 
4 Urna földbe temetés   5 235.- Ft + ÁFA 

 
3.4. Hantolás díja: 

 A B 
1 Szolgáltatás: Hantolás Díj  
2 Felnőtt sírhely 6 422.- Ft + ÁFA 
3 Gyermek sírhely 5 134.- Ft + ÁFA 
4 Urna földbe temetés  3 211.- Ft + ÁFA 

3.5. Elhunyt és a koszorúk sírhoz szállítása (gyászgépjárművel) díja: 
 A B 
1 Szolgáltatás:  Díj  
2 Elhunyt és a koszorúk sírhoz szállítása 

gyászgépjárművel/gépjármű 
4 500.-Ft + ÁFA 

 
7. napirendi pont megtárgyalása 
7./Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára 
    Száma: 4-242/2012.   
    (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 2 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület részére. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. A könyvvizsgálói 
jelentést írásban kiosztással megkapták. Szintén írásban kiosztással megkapták a Pénzügyi 
Bizottság írásos véleményét, mely írásos véleményt a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. A szöveges részben van egy félreérthető rész, 
ezt szeretném pontosítani, amely arról szól, a finanszírozási kiadások között, a c részben, 
hogy az intézmények kiadásában csak személyi juttatások és ahhoz kapcsolódó járulékok – ott 
úgy folytatódik, hogy – és a dologi kiadások között a szakmai kimutatások kerültek 
kimutatásra. Ez pontosan úgy szól, hogy benne van a dologi- komplett dologi kimutatás is. A 
bizottsági üléseken részletesen elmondtam, hogy minek a mentén állt össze ez a koncepció, 
azt is elmondtam, hogy mint minden évben most is egy sor ismeretlen dolog birtokában 
alakította ki a hivatalvezetés a koncepció-tervezetét. Nyilván, amikor a konkrét 2013. évi 
költségvetés tervezés elindul- és a Parlament lezárja a költségvetési vitáját és megszületnek a 
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konkrét számok- akkor lehet látni. Amit biztosan lehet látni, hogy a jelenlegi ismereteink 
birtokában az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletét nem lehet a törvényes 
feltételeknek megfelelően megalkotni, egy dologra gondolok, a konszolidációs törvény a 
működési hiány nem tervezhetősége miatt van, hiszen ez alapján a számok alapján világosan 
látszik, hogy az önkormányzatnak a költségvetési hiánya az gyakorlatilag több mint 300 
millió forint, ez tartalmazza azokat a működéssel kapcsolatos kiadásokat, amelyek közül a 
legnagyobb tétel az uszoda és sportcsarnokkal kapcsolatos várható kiadás- ami 220-230 millió 
forint körül van. És plusz erre rámegy 63 millió forint kamatkiadás 2013. vonatkozásában. 
Nyilván ez módosulhat a tervezés időszakában, ha addigra megszületik az önkormányzat és a 
Kormány között az adósságkonszolidációs megállapodás, akkor azt jelenti, hogy ezen az ágon 
csökkenhet a kiadási szint, illetve amit a zárt ülésen beszéltem, hogyha a csarnokkal 
kapcsolatosan tudunk előrelépni, akkor ott is további kiadási működési hiány csökkentésre 
kerülhet sor. Ami érdekes, hogy a jelenlegi számok szerint a finanszírozási hiánya viszont 
több mint 600 millió forint az önkormányzatnak. Nyilván ez egy újabb 290 millió forintos 
nagyságrendű 2013. évre vonatkozó esedékes tőketartozás. Nyilván ez megint befolyásolhatja 
attól függően, hogy lesz-e konszolidációs megállapodás- nyilván lesz, de az, hogy milyen 
tartalommal az egy külön kérdés. Végezetül arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy amikor 
polemizált a képviselő-testület arról, hogy működtetésre meghagyja-e az általános iskolát 
vagy nem, most már a számok újból megerősítették azt, amit a javaslat megfogalmazásánál 
csak tájékoztatásánál ismertettünk, hogy ez még a jelenlegi ismereteink szerinti működési – 
kiadásait figyelembe véve ez egy újabb 260-300 millió forinttal dobná meg  a hiány nagyságát 
az önkormányzatnál. Ez azt is jelentené, hogy egy 900 millió és 1 milliárd közötti 
finanszírozási hiánnyal kellene számolni 2013. év vonatkozásában. Kérdezem a 
könyvvizsgáló Urat, hogy kíván-e hozzáfűzni valamit?  
 
Nagy Csaba 
Tisztelettel köszöntök mindenkit! 
 
Megerősíteni és felhívni szeretném a figyelmet, azokra a rendező elvekre, aminek mentén a 
2013. évi költségvetést össze kell állítani. Ezekből a legfontosabb az az új önkormányzati 
törvénynek a rendelkezése, miszerint működési hiány nem tervezhető a költségvetésben, tehát 
a működési bevételeket és kiadásokat egyensúlyba kell tervezni. A másik, ami gyakorlatilag a 
Kormányzatnak a szándéka, azt úgy gondolom, hogy a tervezés során át kell venni az 
önkormányzatnak, a feladatfinanszírozás rendszerének a bevezetése. Tehát az egyes ellátandó 
feladatokat olyan mértékben tudja és kell az önkormányzatnak ellátni, amilyen mértékben a 
finanszírozási rendszerben a forrás rendelkezésre áll az önkormányzat részére. A harmadik az 
adósságkonszolidálással kapcsolatos dolgok. Az biztos, hogy lesz adósságkonszolidálás, jövő 
év első felében lesz egy 40 és 70 % közötti összeg, eltérően az önkormányzatok 
vonatkozásában, - részletek nem ismertek, de ez mindenképpen könnyíteni fog az 
önkormányzat jövő évi költségvetési és ezen belül a finanszírozási kiadásaival kapcsolatos  
terheken. Ugyanide kapcsolódik még az, hogy a stabilitási törvény módosítására vonatkozóan 
van egy elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény, amely szerint az ez évi likvidhitel 
átvihető a következő évre, tehát június 30-áig meghosszabbíthatóak ezek a szerződések. 
Nyilván akkor ez az ez évi költségvetésben fog könnyebbséget jelenteni, hogy nem kell 
mindenáron arra törekedni, hogy a likvidhitel december 31-én visszafizetésre kerüljön, illetve 
ez beépül majd a jövő évi adósságkonszolidálás folyamatában és ez is könnyebbséget 
jelenthez az önkormányzatnak. Az előterjesztett anyag részleteiben tartalmazza azokat a 
rendező elveket, amelyek jelenleg ismertek, én magam is úgy néztem át- és azt kérem 
mindenkitől, hogy ezek elsősorban elvek, hiszen a költségvetési törvény megalkotásának 
folyamatában még történhetnek változások. A beterjesztett törvényjavaslat és annak a 
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módosításai még menetközben folyamatában alakulnak a Parlament előtt is és a végleges 
információk majd azok december végén lesznek ismertek. Én úgy gondolom, hogyha ezeket a 
rendezőelveket fogadja el az önkormányzat a költségvetésének az összeállítása során, 
valamikor januárban még előzetesen a végleges költségvetés megalkotása előtt a konkrét 
számok ismeretében szerintem még kell, hogy foglalkozzon  képviselő-testület a jövő évi 
költségvetés előkészítésével. Én javasolom, hogy ezt a koncepciót fogadja el a képviselő-
testület. A határozati javaslatban foglaltakkal egyetértek. Annyiban kiemelve fő rendező 
elvként, hogy a jövő évi költségvetés tervezése során működési hiány nem tervezhető.  
 
Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Leveleki József 
Amit polgármester Úr vázolt az nyilvánvalóan egy elméleti megközelítése a kérdésnek, mert 
100 %-on számolt és a legrosszabb forgatókönyvvel, amikor a 900 millió környéki hiányt, 
mint összeget megemlítettük. Ez szerintem már most kizárt, hiszen ez feketén-fehéren látszik, 
a konszolidáció végbe fog menni – kérdés a nagysága. Illetve, az iskolafenntartással 
kapcsolatban is, ha 100 %-ban testálnák ránk ezt a fajta kötelezettséget, akkor valósulhatna 
meg ez a dolog. Én azt gondolom, hogy lényegesen kedvezőbb lesz ez a helyzet, itt érzek egy 
olyan történetet, amit már a helyi adók kapcsán felvetettem, hogy mint lehetőséget én bele 
tettem volna ebbe a koncepcióba azt is, hogy a helyi adók vonatkozásában – nem is mind a 
két verzióban- de a  kommunális adó csökkentését, mint lehetőséget csökkenteném. Ez még 
nem jelent nyilván kötelezettséget, de amikor kristályosodnak a végső számok és ha ez 
jelentősen lejjebb megy- én szerintem teljesen más lesz a helyzet egyébként, – akkor esetleg 
ezen el lehetett volna gondolkodni a testületnek. Azt is gondolom, hogy mindenképpen 
kedvezőbb pénzügyi helyzetbe kerül az önkormányzat 2013-ban, mint amilyenben volt 2012-
ben, vagy 2011-ben. Ennek a részleteibe is bele lehetne adott esetben menni, de mivel nem is  
akartam hozzászólni ehhez a kérdéshez, így nem is tenném meg. Ezt, mint lehetőséget itt 
szerepeltetném, tudom, hogy ez egy másik történet, az egy önálló rendelet, de hát a testület 
bármire képes, ha annak a lehetőségeit látja.  
 
Puskás László 
Amit Leveleki képviselő Úr mondott én azzal kapcsolatosan azt gondolom, hogyha nincs 
benne a koncepcióban akkor is meg lehet tenni. Tehát, ha olyan helyzet adódik és olyan 
mértékben javulhat a jövő évi költségvetés, hogy mondjuk a helyi adónak a további 
csökkentésében- azt tegyük hozzá, hogy a 10 %-kal ebben az évben csökkentette a  képviselő-
testület  a jövő évi adó mértékét. Nem ehhez akartam hozzászólni, hanem több alkalommal 
elhangzott most az, hogy adósságkonszolidáció folyamata mikor valósulhat meg? Azt 
szeretném elmondani a testületnek, -  polgármester Úrral is telefonon tudtunk még csak szót 
váltani, hogy a mai információink szerint kitűzött időpont van a Kormányzat részéről- 
december 8-ára, hogy megkezdje Újfehértó várossal az adósságkonszolidációs folyamatnak a 
tárgyalásait. Két államtitkárnak a képviseletében. Pontosan nem tudjuk, hogy kik lesznek. 
Hivatalos formában még ez a megkeresés nem érkezett meg. Igazából eddig az időpontnak a 
kérdése volt az, ami kérdéses volt, hogy nekünk ez elfogadható-e, ugyanis ez egy hétvégi 
időpontra esik szombat délelőttre.  
 
Szilágyi Péter 
Én a magam részéről ezt az előterjesztést nem fogom támogatni. Több okból kifolyólag, nem 
azért mintha nem lenne eléggé szakmai az előterjesztés, mert nyilvánvalóan az, hanem azt 
gondolom, hogy ez az Újfehértó Város költségvetése leképeződése, tükröződése a gazdasági 
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szabadságharcot folytató Kormányzatunk költségvetésének, amelyik semmilyen szinten nem 
gondolkodik azon, hogy azokat adóztassa már végre - és ha csak gondolkodik, akkor is 
kommunikáció szintjén, akik erre képesek és bírják fizetni. Itt én azt látom, hogy minden 
szinten a lakosság nyakára fogja átterhelni az adókat, amit a múltikra mondvacsináltan 
bevezettek. Ez nyilvánvalóan mind a lakosságra fog átszállni. Az előterjesztésből látszik, 
hogy jelentős bevételt el fog vinni az állam Újfehértóról. Csak elég itt megemlíteni a 
gépjármű adót,  40 %-át hagyja itt Újfehértón.  A helyi adókról – én azt gondolom, amit 
annak idején annak a tárgyalásán javasoltunk, hogy érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy 
ki kellene 2013-ban vezetni, mivel volt is róla szó, hogy megvizsgálja a képviselő-testület 
2012-ben, hogy 2013-ban ki tudjuk-e vezetni, ez így volt annak idején a lakossági fórumokon. 
Sokan abban a tudatban éltek, hogy 2012. december 31-ig tart és még azok az emberek, 
akikkel találkoztam, talán még el is fogadták erre a két esztendőre, mert az mondták, hogy 
„Egye-fene”, de mostmár itt marad az uszoda meg egyéb dolgok, ami miatt ebbe a helyzetbe 
került a város. Két évet bevállalunk és kifizetjük. Nagyon arcul lettek ezek az emberek 
csapva, mert maradt a helyi adó és az adónak az a 10 %-os csökkentése az én meglátásom 
szerint csak a kommunikáció érdekében történt. Ez nem egy jelentős csökkentés. Nagyon 
sokfelé jóval kevesebbek a helyi adók. Én azt gondolom, hogy valahol megállj-t kellene 
szabni, hogy az emberek nem mondhatják azt, hogy csődöt jelentünk, az emberek nem 
mondhatják azt, hogy fizetésképtelenek vagyunk, nekik fizetni kell, ha van, ha nincs miből. 
Ezért én azt gondolom, hogy így ebben a formában nem tudom támogatni.  
 
Gyermánné Szabó Katalin. 
A koncepcióban szerepel, hogy Startmunkaprogramban való foglalkoztatása az embereknek. 
Sokan örülnek ennek is, hiszen Újfehértón nehéz munkát kapni. A gyerekeinknek is el kell 
menni a városból, mert nem tudnak elhelyezkedni. Sokan örülnek, de vannak magasabb 
végzettségű emberek, akiknek a családjuk itt van, és egyebek, habár a Kormány törekvése 
megvan, hogy támogatja mindenféle formában- lakhatás és egyéb formában, hogy az emberek 
boldoguljanak. Alpolgármester Úr  is említette, hogy a szabad vállalkozási zónába kerülés, - 
én nem bánnám, ha a koncepció is tartalmazná ezt az egy mondatot. Én már régóta vagyok itt 
és tudom, hogy amikor a költségvetést készítjük, azért ami a koncepcióban van mindig 
visszautalunk rá, hogy azokkal a dolgokkal számoljunk. Szilágyi Képviselő Úrnak 
mondanám, hogy én hozzám az az információ jutott el- itt az emberek ijesztgetik egymást 
rendesen- hogy újabb adónem- meg egyebek, amikor az ember megmagyarázza, hogy szó 
sincs róla, akkor megnyugodnak- és elfogadták, mert nincs más. Én is nagyon nehezen 
szavazom meg ezeket a dolgokat, de ha a számokat nézzük, nem gondolom, hogy egyáltalán 
tartható a költségvetés. Ezt az ember megérti. Viszont a munkahelyteremtés lehetőségét 
mindig és minden alkalommal ragadjuk meg, amikor csak tudjuk.  
 
Nagy Sándor 
Nem olyan rózsás a helyzet, Leveleki képviselő Úrnak mondom- mint ami kicsengett abból, 
amit mondtál. Abból induljunk ki, hogy ami nem lehetséges, hiszen maximum 70 %-os 
elengedésre kerül sor, ha levesszük az iskola működtetést, -nyilván nem tudjuk – ott van egy 
kérdőjel, mert akár mondhatják, hogy 50-100 millióval meg kell pótolni, -még nincs döntés 
benne. De vegyük a kedvezőbb pozíciót, mondjuk azt, hogy nem kell fizetni plusz semmit az 
iskola működtetéshez. Akkor marad nekünk 610 millió forint hiányunk a jelenlegi tudásunk 
alapján. Jönnek az államtitkárok és hoznak egy olyat, hogy mind a 100 %-ot elengednek, amit 
nem hozhatnak, mert nem lehet, de ha elengedik, akkor lemegy belőle 290 millió, és a kamat, 
kb 2 -lesz. 
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Elek László megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 12 főre változott.  
 
Puskás László 
Az uszoda-tornacsarnok kapcsán szeretném megjegyezni, bizottsági ülésen szóba került, hogy 
nagyon nehezen lehetett megérttetni Tállai államtitkár Úrral, aki az önkormányzatokért felelős 
államtitkára - az elmúlt hónapban azt a felvetést, ha már feladatfinanszírozásról beszélünk 
akkor, ugyan a PPP-s programoknak a kivásárlása az idén is csúszott, tehát nem történt meg 
Újfehértó –esetében- viszont erre a feladatra valamilyen forrást biztosítani szükséges. 
Legalábbis, ami az uszoda részére vonatkozik. Tehát ezt Ő kétszerre bírta csak megérteni, 
hogy miről akarunk beszélni, hogy miről van szó. Ezeket a kiadásokat, ha valamilyen 
támogatást nem kapunk hozzá, akkor saját bevételünk terhére ezt nagyon nehéz finanszírozni. 
A másik része, amit mondani szeretnék- bár nem akarok arra a szintre elmenni politizálás 
szempontjából, amire Szilágyi Képviselő Úr szokott, úgy látom a Jobbiknál a megosztás az 
érdemi felvetéseket Leveleki képviselő úr teszi, a politikai felvetések pedig általában Szilágyi 
képviselő Úrnak a szájából hangzanak el. Két dolgot akarok csak hozzátenni, szerintem sok 
mindent lehet elmondani a mostani Kormányzatra, de azért azt mondani, hogy nem próbálja 
meg azokat a köröket adóztatni, akik ezt megtehetik akkor azt azért igencsak kétségesnek 
tartom. A közszolgáltató cégek azok a szolgáltató cégek, akiknek annak idején itt az 
országban el lettek adva azok a közművek, amiket most műkötetnek, ezeknek a cégeknek az 
adóztatása zajlik. Mindenfajta próbálkozás meg van rá. A bankok adóztatása szintén egy 
olyan folyamat, ami zajlik. Legalább ne ilyeneket mondjál, hanem olyan kézzel fogható 
dolgot, ami legalább igaz. A másik része, mindig csak azt akarod kihallani ami politikai 
hasznot hoz, a Te szemszögedből nézve és folyamatosan már  két éve csak azt hozod föl, ha 
valamilyen költségvetéssel kapcsolatos dolog van napirenden, akkor az előző időszaknak 
mindenfajta dolgáért az előző önkormányzati vezetés a felelős és semmilyen olyan 
körülményt nem veszel figyelembe, ami ezeket a helyzeteket teremtette. Azért most már lehet 
látni, hogy nem csak Újfehértónak van komoly adósságállománya a megyében. Ezt azért nem 
lehet elmondani, hogy az Újfehértói Önkormányzat került olyan helyzetbe, amiben van. Nem 
akarok elmúlt 8 „évezni”, de azért az elmúlt időszakban komoly problémák keletkeztek 
minden önkormányzatnál és nem csak az Újfehértóinál. Ez akkor lenne igaz, ha mi lennénk 
ott a lista elején, és akkor lenne igaz, ha csak mi Újfehértó küszködnénk ilyen problémákkal, 
hogy az előző képviselő-testület tehet mindenről.  
 
Szilágyi Péter 
El kell mondanom, hogy nem a politikai haszonszerzés okán mondom én el ezeket, hanem 
tényleg így is gondolom, hogy a gazdasági szabadságharcot folytató Kormány azáltal, hogy – 
ezt mindenki tudja- Te is biztosan tudod, egyébként csak egy  szerepet el kell itt játsszál. 
Azáltal, hogy a multikat megadóztatja, az szépen le fog ketyegni a lakosságra. Nagyon jól 
tudod, hogy a sárgacsekkadó, meg az összes többi, az mind-mind be fog épülni a 
szolgáltatásba, erről teljesen kár beszélni. Meg fogjuk nézni a későbbiekben, és akkor fogjuk 
látni, hogy kinek van igaza. Én azt gondolom- egyébként is költségvetést alkotni, bár tudom, 
hogy törvényi kötelessége az önkormányzatnak, de egy kicsit nevetséges úgy megalkotni- és 
ezért tartom nagyra az újfehértói szakembereket, akik ennek ellenére képesek voltak ezt 
megalkotni- hogy nem látják azokat a konkrétumokat, amik mentén ezt meg lehet csinálni. És 
ezt mi miatt nem látják? Azért mert a Kormányzat még mindig nem tudta letenni, - novembert 
írunk-, hogy mi lesz majd január elseje után. Én nem akarom azt vitatni veled-, mert nincs is 
jogom, hogy raboljam a mások idejét, - nem akarom vitatni, hogy lehet, -hogy van jó szándék 
bizonyos emberekben. Nem vitatom, de attól a tény az tény, hogy azok az emberek fizetik 
meg, akik egyáltalán nem tehetnek róla, hogy Újfehértón az történt az elmúlt 4-, vagy 20 
esztendőben, ami történt. Ha jól emlékszem az előző felszólalásomban, a helyi 
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önkormányzatot nem is emlegettem, ha jól emlékszem.  
 
Nagy Sándor 
A vita lezárásaként azzal szeretném kezdeni, hogy sok minden igazság van abban, ami 
elhangzik. Természetesen komplexen kell vizsgálni ezt az egész történetet. Nyilván itt azért  
2010. óta természetesen mi nem folytattunk „gazdasági szabadságharcot”, de folytattunk egy 
olyan küzdelmet, hogy működőképessé tegyük ezt a várost és csökkentsük az adósság 
állományát. Ha jól emlékszem 160-170 millió forinttal csökkent az adósságállománya 
effektíve az önkormányzatnak egy év alatt. Azért ez nem kis mutatvány és nyilván ehhez 
kellet az a fajta szoros együttműködés, amely a hivatalvezetés és a képviselő-testület között 
kialakult Én azt kérem képviselő-társaimtól, hogy fogadják el ezt a koncepciót és 
messzemenően egyetértek könyvvizsgáló Úrral abban, hogy nagy valószínűséggel, még egy 
költségvetési rendelet-tervezet, tervezet formáját január folyamán meg fogjuk vitatni, hiszen 
akkor lesznek már olyan részlet-sarokszámaink, ami közelebb visz bennünket ahhoz, hogy 
láthassuk, hogy mire – konkrétan mennyi forrásunk lesz. Nyilván még a vitát fogjuk folytatni- 
illetve a jövő évi tervezéssel kapcsolatosan a következő napirend is alkalmat fog adni arra, 
hogy még néhány gondolatot ott is el tudjunk mondani a napirendhez kapcsolódóan. 
Előterjesztőként javasolom, a képviselő-testületnek, hogy a feladat meghatározásban a 
határozat-tervezetben egy mondatban még kerüljön az bele, hogy a költségvetés készítése 
során fordítson figyelmet a költségvetés készítője a megjelenő későbbi rendeletre, amely 
szabályozza a különleges- vagy még igazán a nevét sem lehet tudni, a vállalkozási 
övezetkialakításának feltételeire. Ettől konkrétabban nem tudjuk megfogalmazni, hiszen 
valószínű ez lesz, hiszen magát ezt a fogalmat más vállalkozási övezeti kategóriában 
használják, de most ez a tudomásunk, hogy ez lesz benne. Határozathozatal következik. 
Egyetlen határozatról kell dönteni. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

185/2012. (XI. 28.) számú 
  

h a t á r o z a t a 
 

Újfehértó Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról 
 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 

1. Újfehértó Város Önkormányzatának a 2013. évi költségvetési koncepcióját – a 
határozat melléklete szerint– elfogadja. 

 
2. A 2013. évi önkormányzati költségvetés tervezését az alábbi főbb tervezési 

szempontok szerint határozza meg: 
 

• Saját bevételek tervezésénél iparűzési és gépjárműadó bevételt 2012. évi költségvetési 
előirányzatok teljesítésének, és az önkormányzati rendelet figyelembevételével kell 
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tervezni.  
• Intézményi térítési díjakkal külön jogszabályokban meghatározott tételekkel kell 

számolni. 
• Önkormányzati, a vagyonhasznosításból származó egyéb bevételeket a 2012. évi 

költségvetési előirányzatok teljesítésének figyelembevételével kell tervezni. 
• A személyi juttatások tervezése során a besorolási bérekkel, magasabb szintű 

jogszabály által biztosított nem rendszeres kifizetésekkel lehet számolni. 
• Az intézményi dologi kiadások a 2012. évi ténylegesen felmerült költségekkel, és a 

pályázatok miatt áthúzódó kiadásokkal tervezhetők. 
• Önkormányzati szinten csak a törvényben előírt cafeteria összege tervezhető. 
• Önkormányzati szinten a dologi kiadások tervezésénél figyelembe kell venni a 2012. 

december 31.-én fennálló szállítói tartozásokat is. 
• Pályázati forrásból megvalósuló fejlesztéseknél az időszakra vállalt saját erő 

biztosításával kell tervezni. 
• Finanszírozási kiadásoknál az esedékes tőke és kamatkiadásokat teljes körűen tervezni 

kell. 
• A költségvetési tervezet legalább 50 millió forint összegű tartalék képzésével 

készüljön. 
• Képviselő-testület a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 97. §. (24) 

bekezdése b) pontja alapján arról nyilatkozott, hogy az önkormányzat rendelkezésre 
álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló köznevelési 
intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését nem 
képes vállalni. Amennyiben a miniszteri döntés alapján az önkormányzatot nem terheli 
kötelezettség, úgy a köznevelési intézmény dologi kiadásaival nem kell tervezni. 
Amennyiben a miniszteri döntés alapján a települési önkormányzatot hozzájárulási 
kötelezettség terheli, úgy a hozzájárulás összegével kell számolni 

 
3. Utasítja a Jegyzőt és az önkormányzati intézmények vezetőit, hogy a 2013. évi 
költségvetési javaslat összeállítása során a 2. pontban meghatározott szempontok 
alapján az alábbi alapelveket érvényesítsék: 

 
• A Polgármesteri Hivatal és az intézmények racionális és zavartalan működési 

feltételeinek biztosítása. 
• A fizető és hitelképesség megőrzése, javítása. 
• Aláírt szerződésekben a vállaltaknak megfelelően esedékes fizetési kötelezettségeink 

teljesítése. 
• Az intézmények költségvetési egyensúlyi feltételeinek biztosítása, ennek érdekében a 

saját bevételek maradéktalan érvényesítése és beszedése. 
• Önkormányzati adóbevételek maradéktalan beszedése. 
• A költségvetési tervezet létszámbővítéssel nem számolhat. 
• Át kell tekinteni a rehabilitációs hozzájárulás csökkentése érdekében a megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztatásának lehetőségét. 
• A költségek csökkentése érdekében meg kell vizsgálni a közvilágítás 

korszerűsítésének lehetőségét. 
• A kiadások csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a közcélú dolgozók 

foglalkoztatására.  
• A fizikoterápiás ellátáshoz, és kislabor működtetéséhez központi, illetve saját bevétel 

biztosítása. 
• Folyamatosan figyelni kell a kormány döntéseit a PPP konstrukcióban megvalósult 
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beruházásokkal kapcsolatosan, és tovább kell folytatni a szolgáltatóval kötött 
szerződés felülvizsgálatát és annak módosítására tett intézkedéseket. 

• Az egyéb önkormányzati rendeletekben meghatározott díjtételek figyelembe vételével 
kell a bevételeket tervezni. 

• A 2013. évi feladatok tervezésénél kiemelt figyelmet kell fordítani a START 
Munkaprogram keretében foglalkoztatottak hatékony munkavégzésére. 

• a költségvetés tervezése során figyelemmel kell lenni a szabad vállalkozási zónákat 
szabályozó jogszabályi rendelkezésekre. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

Melléklet a 185/2012.(XI. 28.) számú határozathoz 
 
 

Újfehértó Város Önkormányzat  
2013. évi  

 
K Ö L T S É G V E T É S I   K O N C E P C I Ó J A 

 
 
 
A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ 
ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2013. ÉVBEN 
 
1.    A kormányzat gazdaságpolitikája 
Az első Széll Kálmán Tervvel a Kormány lerakta a legszükségesebb alapokat ahhoz, hogy a 
reálgazdaság is növekedni tudjon, miközben hosszú távon fenntarthatóvá tette az 
államháztartás egyensúlyát. 
A Széll Kálmán Terv 2.0-val a Kormány véglegesíti az átállást egy olyan adórendszerre, 
amely a kiadások további csökkentésével és a fogyasztási és forgalmi adók növelésével 
teremti meg a munkát terhelő adók csökkentésének forrását. A három új adónem bevezetése 
strukturális jellegű, ezzel a Kormány hosszú távon fenntarthatóvá teszi a költségvetés bevételi 
oldalának stabilitását. 
Az elkövetkező periódusban a Kormány célja, hogy a reformok elérjenek az emberekhez, és 
az erőfeszítések a munkahelyek teremtésében, a gazdaság és a bérek növekedésében 
nyilvánuljanak meg. Az új Munka Törvénykönyve, a munkaerőpiacra történő visszalépést a 
közfoglalkoztatáson keresztül segítő Start-munkaprogram és a Széll Kálmán Terv kínálati 
oldali hatásai fokozatosan érzékelhetővé válnak a munkaerőpiacon, 2013-ban a 
versenyszférában folytatódik a foglalkoztatottság növekedése. Nemzetgazdasági szinten a 
foglalkoztatottak száma 2,2%-kal bővülhet 2013-ban. A nagyobb létszámnövekedés a 
munkanélküliség csökkenését vonja maga után. Részben a versenyszféra, részben a kibővített 
közmunkaprogramok várhatóan a munkanélküliek növekvő hányadát szívják fel, ennek 
következtében a munkanélküliség 10,3%-ra csökken 2013-ban. A Széll Kálmán Tervben 
lefektetett adó-átalakítások hatására 2013-ban a nettó keresetek a bruttó átlagkereseteket jóval 
meghaladó mértékben emelkednek, amely a reálbérek növekedését eredményezi a 2013-as 
évben, mint ahogyan 2011-ben és várhatóan 2012-ben is realizálódott, illetve megvalósul. 
 
2.    Az államháztartás céljai és keretei 
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A Széll Kálmán Tervben rögzített költségvetési pálya és Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságcsökkentésre vonatkozó előírásai 
értelmében 2013-ban az államháztartás uniós módszertan szerinti hiánycélja a GDP 2,2%-ára 
csökken. A hiánycél elérését egyrészt a közszféra működési kiadásainál továbbra is 
érvényesített költségvetési takarékosság, másrészt a két Széll Kálmán Tervben kijelölt 
területeken megvalósított megtakarítások biztosítják. 
. 
A Széll Kálmán Terv 2.0 intézkedései 
A Kormány a 2013. évi hiánycél biztosítása érdekében fogadta el a Széll Kálmán Terv 2.0 
programban szereplő új intézkedéseket: 
Az új intézkedések egy része a bevételi oldalt érinti, ezek a következők: 
- a pénzügyi átutalások tranzakciós illetékének bevezetése, mely a gazdasági 

pénzforgalomra terjed ki; 
- a távközlési adó 2012. évi bevezetése; 
- az energiaellátók jövedelemadójának fenntartása, további bővítése, valamint kulcsának 

emelése; 
- biztosítási adó bevezetése: a jelenlegi biztosítókat terhelő adók összevonása, majd 

egységes szabályozás kialakításával a 2013-ra tervezettnél magasabb bevételi érték 
meghatározása (ez jelen esetben három ágazati adó összevonását jelenti: ágazati 
különadó, baleseti adó, tűzvédelmi hozzájárulás); 

- az áfa-beszedési hatékonyság javulása, többek között a mezőgazdasági fordított áfa 
bevezetése következtében; 

- egyes kisadók megszüntetése. 
A kiadási oldalt érintő javaslatok egy része a 2012. évet érintő, bázisba épülő intézkedéseket 
foglalja magában: 
- helyi önkormányzati alrendszer egyenlegjavulása; 
- megtakarítás a gyógyszertámogatásoknál; 
- a Kormány irányítása alá tartozó intézményeknek és szakmai fejezeti kezelésű 

előirányzatok támogatáscsökkenése; 
- továbbá az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek növelése és kiadási megtakarítások 

elérése. 
 
Az államháztartás tartós konszolidálása mellett a 2013. évi költségvetési törvényjavaslat 
tükrözi az állami működés egészének átalakítását, a hatékonyabb, a gazdaság igényeinek 
megfelelő ellátórendszerek kialakítását célzó folyamatokat így: 
- a nyugdíjrendszer átalakításának (az egészségkárosodáshoz kapcsoló és öregségi 

nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjrendszer megváltoztatásának); 
- az állami és önkormányzati igazgatás karcsúsításának, átalakításának; 
- a felsőoktatási rendszer megújításának; 
- a közoktatási, köznevelési rendszer megújításának; 
- a szociális ellátások megváltoztatásának; 
- a Start-munkaprogram továbbvitelének; 
- az egészségügyi rendszer-átalakításoknak; 
- valamint a közösségi közlekedés területén végbemenő változásoknak a 
hatásait. 
 
3.    Adó- és járulékpolitikai célkitűzések 
A következő évre vonatkozó szabályozási változásokat két szempont határozza meg. A 
kedvezőtlen makrogazdasági körülményekre való tekintettel az államadósság csökkentésének 
elemi érdekét szem előtt tartva, a kitűzött hiánycélhoz biztosítani kell a megfelelő 
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költségvetési bevételeket. Emellett az adópolitikai lépések - az ország jelenlegi nehéz 
gazdasági és költségvetési helyzetének ellenére - továbbra is az arányos és egységes 
adórendszer megteremtésére, a munkát terhelő adók csökkentésére, a vállalkozások terheinek 
mérséklésére, a magyar cégek versenyképességének javítására irányulnak. A Kormány nagy 
hangsúlyt helyez arra, hogy a jövedelmi adók súlya tovább csökkenjen, és elsősorban a 
közvetett, fogyasztási/forgalmi típusú adók súlya növekedjen. 
A személyi jövedelemadó esetén 2013-tól megszűnik az évi 2 millió 424 ezer forintot 
meghaladó, összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő adóalap-kiegészítés. A 
jövedelem nagyságtól függetlenül valamennyi összevont adóalapba tartozó jövedelem 
adóterhelése 16% lesz. 
Az általános forgalmi adó esetében a mezőgazdaság egyes termékei a fordított áfa hatálya 
alá kerülnek 2012. július 1-jétől. 
A jövedéki adó területén 2013-ban is szükséges egyes jövedéki termékek adómértékének az 
emelése. Ez a szabályozás előrevetíti, hogy a dohánytermékek adómértékének el kell érnie a 
2018. évre az Európai Unió által meghatározott minimumadó szintjét, továbbá elősegíti, hogy 
az adórendszerben emelkedjen a forgalmi adók aránya. 
A pénzügyi tranzakciós illetéket a Kormány által elfogadott Széll Kálmán Terv 2.0 hívta 
életre, a költségvetési egyensúly javítása érdekében. Az új adónem 2013. január 
1-jétől lép hatályba. A tranzakciós illeték a Magyarország területén végrehajtott -egyes 
meghatározott - fizetési műveletekhez kapcsolódó új közteher. Jellemzője, hogy egyfázisú, 
forgalmi típusú illeték, amely alapvetően a lakossági és vállalati banki tranzakciókra, 
valamint a postai ügyletekre terjed ki. Előnye, hogy rendkívül széles alapot terhel. 
A távközlési adó 2012. július 1-jétől kerül bevezetésre. Az új adónem alanya a távközlési 
szolgáltató. Az adóalap az indított hívások időtartama, valamint a küldött üzenetek száma, az 
adó mértéke egységesen 2 forint/megkezdett perc vagy küldött üzenet. 
A pénzügyi szervezetek különadója esetében új szabályozás lép életbe, a biztosítótársaságok 
2013. évtől kikerülnek az adónem hatálya alól. Kedvezmény a továbbra is érintett szervezetek 
számára, hogy az adómérték a felére csökken. 
 
4.    Magyarország és az Európai Unió költségvetési kapcsolatai 
Magyarország a 2013. évi uniós és az ehhez kapcsolódó hazai források összegeinek 
meghatározásával a 2007-2013. évi programozási periódus utolsó évébe érkezett, mely a 
kötelezettségvállalási keretek 2015. évi kifizetése szempontjából is feszített tervezést igényel. 
A támogatási források felhasználása - nagyságrendjénél fogva - alapvetően befolyásolja a 
makrogazdasági paraméterek teljesülését. 
Elsődleges cél, hogy az Európai Bizottság hét évre hazánk számára biztosított 
kötelezettségvállalási kereteit az ország maximálisan le tudja kötni.  
Az Unió költségvetése felé teljesítendő nemzeti hozzájárulások összegét a tervezési 
időszakban elsősorban a közösségi költségvetés várható kiadási főösszege, illetve a forint 
euróhoz viszonyított árfolyama határozza meg. 
 
5. A kiemelt mutatószámok  
 
Európai Uniós tagságunkkal vállaltuk az euró bevezetését, melynek fiskális kritériumaként a 
hiányt 3% alá, az adósságot pedig 60% alá kell csökkenti, középtávon pedig a Stabilitási és 
Növekedési Egyezmény alapján meghatározott 1,5%-os deficitcélt kell teljesítenünk a GDP 
arányában.   
 
 
II. A költségvetési törvényjavaslat értelmezése az önkormányzatokat illetően az 
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alábbiakban összegezhetők:  
• A kisösszegű követelés értékhatára továbbra is 100.000 Ft. 
• Az adózók által bevallott személyi jövedelemadó 8%-a már nem illeti meg a 

települési önkormányzatot 
• A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési 

önkormányzat által beszedett adó 40%-a illeti meg a települési önkormányzatot. Ez 
az előző évben a beszedett adó 100%-a volt. 

• A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA 100%-a földterület 
fekvése szerinti önkormányzatot illeti meg. 

• A települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság, 
és az önkormányzat számlájára érkezett szabálysértési és helyszíni bírság 100%-a, a 
felügyelőségek által kiszabott környezetvédelmi bírság 30%-a, a közlekedési 
szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 40%-a a 
települési önkormányzatot illeti meg. 

• A nyugdíjemelésnél 4,2 %-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni. 
• A köztisztviselők illetményalapja változatlanul 38.650 Ft,  
• A Kjt. fizetési fokozatai, szorzószámai változatlanok 
• A közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja változatlanul 20.000 Ft. 
• Továbbra is előírja a törvénytervezet a Kjt. 77. §-a alapján egyéb juttatásként, a 

keresetbe tartozó juttatások bázis előirányzatának 2 %-os mértékű tervezési 
kötelezettségét. 

• A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete nem haladhatja 
meg a bruttó 200.000 forintot 

• A Gyvt. 20/A §(2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatás esetenkénti összege 2013. 
évben gyermekenként 5.800 forint 

• A Szoctv. 38.§. (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre 
jutó elismert havi költsége 2013. évben 450 forint. 

• A Szoctv. 44.§ (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege 2013. évben 29.500 
forint 

• A Közokt. Tv. 118.§ (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó 
kereset-kiegészítés számítási alapja 2013. évben is 5.250 forint/fő/hónap 

• A Szoctv. 50/A §(8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 12.000 
forint,  

• A Szoctv. 50/A §(9) bekezdése szerinti eseti keret 6.000 forint 
 

III. Újfehértó Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervezését befolyásoló 
tényezők 

 
A Bevételek 
 
1. Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 
 
Jogcím megnevezése 2012 évben 2013 évben 
Normatív hozzájárulások 550.124.430 450.517.958 
Önkormányzatot megillető szja 8%-a 62.099.520  
Jövedelemdifferenciálódás mérséklésre adott 
támogatás 

430.926.486  

Összesen: 1.043.150.436 450.517.958 
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Jelentősen átalakulás történt mind a normatív hozzájárulások és az átengedett adók 
tekintetében is. 
Az önkormányzat az alábbi jogcímeken igényelhet támogatást a központi költségvetésből: 
 
1. a.  Normatív hozzájárulások 

• A köznevelési intézmények esetében az intézményekben dolgozó pedagógusok 
és munkájukat közvetlenül segítők illetményét és járulékait – az óvoda 
kivételével – 2013.-tól az állam fizeti meg, ezért a korábban különböző 
jogcímeken igényelt központi költségvetési támogatásból származó 
bevételekkel nem tervezhetünk. 

• A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát 
fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott 
óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül 
segítők bérének kifizetéséhez 

• A kötött felhasználású támogatás az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban 
foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra 
szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges 
kiadásokhoz kapcsolódik az óvodaműködtetési támogatás. 

• Megmaradt a bölcsőde gyereklétszám arányos finanszírozása, és az 
• ingyenes és kedvezményes bölcsődei, óvodai, iskolai étkeztetés támogatása. 
• A települési önkormányzatok működésének támogatása. A központi 

költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX.  törvény 
13. §-ában meghatározott egyes feladatok, így az igazgatással, a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a 
környezet-egészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi 
környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, 
ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, 
gazdaságszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési 
lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a 
közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és 
a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához. A támogatás a 
településkategóriánként — a nettó működési kiadásokra figyelemmel —
számított átlagos, egy főre jutó kiadási szint, és a településenkénti egy főre jutó 
elvárt bevétel különbségén alapszik. 

• A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a támogatás az 
könyvtári és közművelődési feladatainak  ellátásához , melynek összege 1140 
forint/fő. 

• Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz előirányzat az önkormányzati 
helyi hatáskörű segélyezéséhez a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, 
valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi 
támogatásához járul hozzá.  

• Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása. A támogatás a lakott 
külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat a 2012. január 1-jei 
állapotra számított, a települési önkormányzat adatszolgáltatása alapján 
kimutatott külterületi lakosok száma arányában illeti meg. 

 
     

Az önkormányzatot a központi költségvetésb ől megillet ő normatív támogatások 
jogcímenkénti bontásban 
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  Jogcím megnevezése Mutatószám  

Normatíva 
fajlagos 
összege 

Támogatás 
összsege 

1 Önkormányzati hivatal támogatása 26,69 fő 4580000Ft/fő 
122 240 200 

Ft 

2 
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó 
feladaatellátás támogatása     

41 022 377 
Ft 

3 

Óvodapedagógusok, és az 
óvodapedagógusok nevelő munkáját 
közvetlenül segítők bértámogatása     

92 108 736 
Ft 

4 Óvodaműködtetési támogatás 304 fő 54000 Ft/év 
16 416 000 

Ft 

5 
Ingyenes kedvezmények gyermek 
étkeztetés 166 fő 68000 Ft/fő 

11 288 000 
Ft 

6 Bölcsődei ellátás 35 fő 494100 Ft/fő 
17 293 500 

Ft 

7 

Települési önkormányzatok támogatása a 
nyilvános könyvtári ellátási és a 
közművelődési feladatokhoz 13352 fő 1140 Ft/fő 

15 221 280 
Ft 

8 Pénzbeli ellátások     
134 447 257 

Ft 

9 
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 
támogatása 184 fő 2612 Ft/fő 480 608 Ft 

  Összes normatív támogatás     
450 517 958 

Ft 
 
1 b.  Átengedett bevételek 

Ezen a jogcímen csak a beszedett gépjárműadó 40 %-val tervezhet az 
önkormányzat. 

 
2. Működésre átvett pénzeszközök tervezése 
 

- A Társadalombiztosítási Alaptól az ügyelet, és az iskolai védőnői szolgálatra az előző 
év alapján 18.149 eFt-ot vettünk át. A 2013. évre vonatkozó finanszírozást még a 
MEP nem közölte ki.. 

- Az Érték-Határ, Innovatív határon átnyúló közösségi szolgáltatási rendszer kialakítása 
HURO/01901/110/2.5.1 azonosítószámú pályázat utófinanszírozott. A projekttel 
kapcsolatos számlák kifizetést követően elszámolásra benyújtásra kerültek a 
Támogató szervezet felé. Amennyiben a támogatás folyósítása tárgyévben nem 
történik meg, úgy ezzel a bevétellel tervezni kell a következő költségvetési évben. 

 
3. Saját bevételek 
 
Intézményi működési bevételek 
Étkezés bevételei az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról 
szóló hatályos rendelet valamint, a 2013. évi normatíva felmérés adatai és az élelmezési 
napok figyelembevételével várhatóan 2013. évben 24.071.990 Ft. A beszerzési ár és a térítési 
díjak megosztását a 2. számú melléklet tartalmazza. 
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Uszoda és Tornacsarnok bevételei 
A bérleti díjból és a belépőjegyek értékesítéséből a 2012. évi költségvetésben 12.000 e Ft 
bevétellel számoltunk.,  2013. évre is 12 millió forint bevétellel számolhatunk. 
 
Egyéb helyiségek bérbeadásából, és lakbérből várható bevételek 15 millió forinttal 
tervezhetők. 
A konyha bérbeadásából 65 millió forint bevétellel számolhatunk. 
 
Egyéb bevételek között a közhatalmi bevételekkel nem tervezhetünk, az a járási hivatalok 
bevételei közé tartozik. A kamat bevételek mértéke nem változik, a 2013. évi költségvetésben 
az előző évre tervezett 4.500 e Ft-tal számolhatunk.  
 
 
Helyi adó bevételek 
A gépjárműadó mértéke sem és az iparűzési adó mértéke sem változott. A 2011. március 01. 
napjával bevezetett két új helyi adónem esetében a bevallások alapján került meghatározásra, 
egy teljes adóévre tervezhető bevétel, a 2012. évi előirányzat 90%-a. A helyi iparűzési adó 
bevétel a 2011. évről benyújtott bevallások adatai alapján a 2012. évi helyi iparűzési 
adóelőleg összegével tervezhető. Ennek megfelelően javasoljuk a helyi adó bevételek 
tervezését. 
 
Adónemek 2012. évi terv 2013. évi koncepció 
Gépjárműadó 90.000 e Ft 36.000 e Ft 
Iparűzési adó 110.000 e Ft 110.000 e Ft 
Késedelmi pótlék, bírság 3.300e Ft 3.300 e Ft 
Talajterhelési díj 1.600 e Ft 1.600 e Ft 
Építményadó 38.000 e Ft 34.200 e Ft 
Magánszemélyek kommunális 
adója 

61.000 e Ft 54.900 e Ft 

Helyi adók összesen 303.900e Ft 240.000 e Ft  
 
Felhalmozási bevételek 
 
A folyamatban lévő fejlesztések esetén a támogatás leutalása áthúzódhat 2013. évre. A 
ténylegesen tervezhető bevétel ennek függvényében állapítható meg. A beadott, és még el 
nem bírált pályázatok támogatásának összege, elbírálást követően, a támogatási szerződésben 
foglaltaknak megfelelően kerülhet tervezésre.  
 
B Kiadások 
 
1 Személyi juttatások, és a munkaadókat terhelő járulékok tervezése 
 
Az önkormányzat intézményeinél foglalkoztatottak engedélyezett 2012. évi nyitó létszáma 
244 fő. Mivel a köztisztviselők illetményalapja, és a közalkalmazotti illetménypótlék 
számítási alapja és a vezetői pótlék sem változott a személyi jellegű kiadást a fizetési 
fokozatváltásból adódó növekménnyel együtt lehet tervezni. A Mályváskerti Tagintézmény 
Református Egyház fenntartásába adását követően az átvett dolgozók bérével nem kell 
tervezni. 
Jelentős változás a személyi juttatások tervezése tekintetében, hogy a köznevelési 
intézményekben dolgozó pedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők illetményét és 
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járulékait – az óvoda kivételével – 2013.-ra nem kell tervezni, mivel a bérkiadásokat 
esetükben az állam fizeti.  
A járási kormányhivatalokhoz átkerülő dolgozók tekintetében a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatallal kötött megállapodásban foglaltak alapján kell figyelembe venni 
személyi juttatások előirányzatát. 
A törvénytervezet járulékváltozással nem számol, tehát a munkaadókat terhelő járulékok bázis 
szinten tervezhetőek.  
Adatok ezer forintban 2012. évi terv 2013. évi koncepció 
Intézmények Személyi 

juttatás 
Munkaadókat 
terhelő 
járulékok 

Személyi 
juttatás 

Munkaadókat 
terhelő 
járulékok 

Polgármesteri Hivatal 180.717 49.159 108.230 29.833 
Játékvár Bölcsőde 14.187 3.819 14.187 3.819 
ÁMK 261.298 70.162   
Lengyel Laura Óvoda 94.946 27.208 79.327 22.908 
Zajti Ferenc Kulturális 
Központ 

  7.910 2.069 

Önkormányzat 9.452 3.141 9.452 3.141 
Összesen: 560.600 153.489 219.106 61.770 
 
 
 
2. Dologi kiadások 
 
Ezen a jogcímen 2012.ben 776.881 e Ft-ot terveztünk. Az egyházi fenntartásba került 
Mályváskerti Tagintézmény fenntartási kiadásaival, továbbá a járási hivatalok ingyenes 
használatába kerülő ingó-és ingatlan vagyonelemek működtetésével kapcsolatban felmerült 
kiadások csökkentik a kiadási előirányzatot.  
A képviselő-testület a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 97. §. (24) 
bekezdése b) pontja alapján arról nyilatkozott, hogy az önkormányzat rendelkezésre álló saját 
és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló köznevelési intézmény feladatainak 
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését nem képes vállalni. Amennyiben a 
miniszteri döntés alapján az önkormányzatot nem terheli kötelezettség, úgy a köznevelési 
intézmény dologi kiadásaival nem kell tervezni. Amennyiben a miniszteri döntés alapján a 
települési önkormányzatot hozzájárulási kötelezettség terheli, úgy a hozzájárulás összegével 
kell számolni. 
A THERMA KFT-vel kötött tornacsarnok szolgáltatására vonatkozó szerződés módosításra 
került, azzal, hogy 2011. és 2012. években esedékes éves szolgáltatási díj összegének 50%-át 
köteles fizetni az önkormányzat. Ez alapján az emelt összegű szolgáltatási díjjal kell tervezni 
a tornacsarnok 2013. éves szolgáltatási díját. 
Mindezeket figyelembe véve a dologi kiadások összességében 711 millió forinttal tervezhető. 
A költségvetés összeállításánál figyelemmel kell lenni a 2012. december 31.-én fennálló 
szállítói tartozásokra is. 

 
3. Szociálpolitikai juttatások 
 
A helyi önkormányzatok az általuk kifizetett pénzbeli szociális juttatások - a kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a normatív 
alapú ápolási díj, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, és 
gyermektartásdíjak megelőlegezése – havi összegét igényelheti jogszabályban meghatározott 
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éven belüli elszámolási kötelezettséggel. 
A szociálpolitikai juttatások esetén figyelembe veendő, legkisebb öregségi nyugdíj összege 
29.500 Ft. A rendszeres pénzbeli juttatások mellett, itt kerül tervezésre a Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójának lebonyolításához biztosított 5 millió forint, és a helyi 
tömegközlekedési kedvezmény is.  
Változás a 2013.-ban az, hogy az időskorúak járadéka, és az ápolási díj kikerül a helyi 
önkormányzatok által fizetett pénzbeli szociális juttatások köréből. 
Rendszeres segélyek (adatok ezer 
forintban) 

2012. évi tervezet 2013. évi koncepció 

Rendszeres szociális segélyek (saját erő 
10%) 

2.400 2.400 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (saját 
erő 20%) 

24.000 24.000 

Ápolási díj (saját erő 25%) 25.500  
Időskorúak járadéka (saját erő 10%) 840  
Lakásfenntartási támogatás (saját erő 10%) 4.200 4.200 
Összesen: 56.940 30.600 
Eseti pénzbeni ellátások  
Átmeneti segély 500 500 
Temetési segély 700 700 
Köztemetés 600 600 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 500 500 
Méltányossági közgyógyellátás 400 400 
Helyi közlekedési támogatás 16.500 16.500 
Összesen 19.200 19.200 
Szociális ellátások összesen: 76.140 49.800 
 
 
 
4. Működési célú kiadás, egyéb támogatás 
 
Amivel biztosan számolnunk kell a hátrányos helyzetű tanulók támogatásával 150 e Ft-tal, 
mivel ilyen címen - képviselő-testületi határozat szerint –a támogatást 5 éven keresztül 
vállalta folyósítani. 2012.-ben a Civil alapra 2.000.000 Ft, egyéni kérelemre 120  e Ft-ot, 
Sport Egyesület támogatásra 3 millió forint, Újfehértó Önkéntes Tűzoltóság részére 
11.000.000 Ft, az Újfehértour KFT részére 8 millió forint, és a Mályváskerti Polgárőr 
Egyesületek részére 800 e Ft, az Újfehértói Rendőrőrs részére 800 e Ft összesen ezen a 
jogcímen 2012.-ben 25.870 e Ft került tervezésre. 
 
5. Tartalékot kötelezően kell terveznie az önkormányzatnak, a 2012. évi költségvetésben 50 
millió forintot javasoltunk tervezni, és ennyivel számolunk 2013. évben is. 
 
6. Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések 
 
 
Benyújtásra került pályázatok esetében az önerő tervezése szükséges 44.992.983 Ft 
összegben. 
 
Benyújtásra került pályázatok 
megnevezése 

Önerő Támogatás Összköltség 
 



 33

Belterületi csapadékvíz elvezetés 
Újfehértón II. ütem 

34.992.983 Ft 300.000.000 Ft 334.992.983 Ft 

Bocskai út 2 szám alatti óvoda 
rekonstrukciója és bővítése 

10.000.000 Ft 190.000.000 Ft 200.000.000 Ft 

Összesen: 44.992.983 Ft 490.000.000 Ft 534.992.983 Ft 
 
A lakáshitel törlesztéshez megítélt első lakáshoz jutók támogatása a 3.000 e Ft-tal 
tervezhető. Az elbírálás során azonban figyelemmel kell lenni a korábbi évek során vállalt 
kötelezettségekre, melynek összege 1.078 e Ft. 
 
7. Finanszírozási kiadások 
 
A finanszírozási kiadásokat a 3. számú mellékletben mutatjuk ki pénzintézeti, fizetendő tőke 
és kamat, valamint havi megbontásban.  
 
C A részben önálló intézmények önkormányzati támogatásának megoszlása az alábbi 
táblázatban kerül bemutatásra: 
Az intézmények kiadásában csak a személyi juttatások, az ahhoz kapcsolódó járulékok, és a 
dologi kiadások között a szakmai kiadások kerültek kimutatásra. Az intézmény fenntartásával, 
és az intézményi étkeztetéssel kapcsolatos költségek a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 
kerülnek tervezésre. 
 
Intézmény megnevezése 
Az adatok ezer forintban 
értendők 

Állami 
támogatá
s 

Saját 
bevétel 

Intézmény 
kiadása 
2012. évi 
költségvet
és alapján 

Önkormányz
at 
támogatása 

Önkorm. 
Támogat
ás %-ban 

Lengyel Laura Óvoda 119.133 11.603 220.254 89.518 40% 
Játékvár Bölcsőde 17.973 2.497 30.495 10.025 32% 
Zajti Ferenc Kulturális 
Központ 

15.221 150 14.179   

 
Az intézményeknél az egy ellátottra jutó állami támogatás, kiadás, önkormányzati 
finanszírozás megoszlása: 
 
Az adatok forintban értendők Állami 

támogatás 
Kiadás Önkormányzati 

finanszírozás 
Lengyel Laura Óvoda 391.885 724.520 294.467 
Játékvár Bölcsőde 513.514 871.286 286.429 
Zajti Ferenc Kulturális 
Központ 

1.140 1.062  

 
A 2013. évi önkormányzati költségvetési tervezésnél figyelembe veendő szempontok és 
alapelvek: 
 

• Saját bevételek tervezésénél iparűzési és gépjárműadó bevételt 2012. évi költségvetési 
előirányzatok teljesítésének és az önkormányzati rendelet figyelembevételével kell 
tervezni.  

• Intézményi térítési díjakkal külön jogszabályokban meghatározott tételekkel kell 
számolni. 
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• Önkormányzati, a vagyonhasznosításból származó egyéb bevételeket a 2012. évi 
költségvetési előirányzatok teljesítésének figyelembevételével kell tervezni. 

• A személyi juttatások tervezése során a besorolási bérekkel, magasabb szintű 
jogszabály által biztosított nem rendszeres kifizetésekkel lehet számolni. 

• Az intézményi dologi kiadások a 2012. évi ténylegesen felmerült költségekkel, és a 
pályázatok miatt áthúzódó kiadásokkal tervezhetők. 

• Önkormányzati szinten csak a törvényben előírt cafeteria összege tervezhető. 
• Önkormányzati szinten a dologi kiadások tervezésénél figyelembe kell venni a 2012. 

december 31.-én fennálló szállítói tartozásokat is. 
• Pályázati forrásból megvalósuló fejlesztéseknél az időszakra vállalt saját erő 

biztosításával kell tervezni. 
• Finanszírozási kiadásoknál az esedékes tőke és kamatkiadásokat teljes körűen tervezni 

kell. 
• A költségvetési tervezet legalább 50 millió forint összegű tartalék képzésével 

készüljön 
• A költségvetési tervezet új feladat indításával nem számolhat. 
• A Polgármesteri Hivatal és az intézmények racionális és zavartalan működési 

feltételeinek biztosítása. 
• A fizető és hitelképesség megőrzése, javítása. 
• Az intézmények költségvetési egyensúlyi feltételeinek biztosítása, ennek érdekében a 

saját bevételek maradéktalan érvényesítése és beszedése. 
• A költségvetési tervezet létszámbővítéssel nem számolhat. 
• Át kell tekinteni a rehabilitációs hozzájárulás csökkentése érdekében a megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztatásának lehetőségét. 
• A költségek csökkentése érdekében meg kell vizsgálni a közvilágítás 

korszerűsítésének lehetőségét. 
• A kiadások csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a közcélú dolgozók 

foglalkoztatására. 
• A fizikoterápiás ellátáshoz, és kislabor működtetéséhez központi, illetve saját bevétel 

biztosítása. 
• Folyamatosan figyelni kell a kormány döntéseit a PPP konstrukcióban megvalósult 

beruházásokkal kapcsolatosan, és ennek megfelelően kell felülvizsgálni a 
szolgáltatóval kötött szerződést. 

• A Tornacsarnok üzemeltetésére vonatkozó szerződést felül kell vizsgálni, és a 
vállalkozóval megállapodásra kell jutni a szolgáltatási díj csökkentése érdekében. 

• Az egyéb önkormányzati rendeletekben meghatározott díjtételek figyelembe vételével 
kell a  bevételeket tervezni. 

• A 2013. évi feladatok tervezésénél kiemelt figyelmet kell fordítani a START 
Munkaprogram keretében foglalkoztatottak hatékony munkavégzésére. 

 
2012. november 28. 
 
8. napirendi pont megtárgyalása 
8./Előterjesztés egyes önkormányzati költségvetési szervek feladatellátásainak racionálisabb  
    megszervezéséről 
    Száma: 4-245/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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Nagy Sándor 
Az előterjesztést a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta mind a három mellékletet 2 
egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
részére. Az Ügyrendi Bizottság mind a három mellékletet 3 egyhangú igen szavazattal 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. A Pénzügyi Bizottság 
mind a három mellékletet 4 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület részére.  
 
Az írásos előterjesztéshez képest a bizottsági ülésen is jeleztem, hogy kiegészítésem az, hogy 
a határozat-tervezet esetében az Általános Művészeti Iskolához átkerülő feladatellátás 9 fő 
takarító, 2 karbantartó mellé plusz még 2 fő iskolatitkár egészüljön ki, összességében 13 fő, ez 
a két fő a két tagintézmény iskolatitkári feladatainak az ellátására vonatkozna. És 
értelemszerűen ennek megfelelően a rendelet mellékletében szereplő kimutatásos táblázatnál 
ez a két fő végigvezetésre kerül, ahol szükséges. Nyilván a jelenlegi  tudásunk birtokában 
igyekszünk elébe menni a folyamatoknak és ennek két nagyon lényeges része van. Az egyik 
az, hogy hétfőn fogadta el a Parlament azt a törvényt, amely szabályozza az intézmény átadás-
átvétel kérdését. A tankerületi igazgató Hölggyel, a mai napon állapodtunk meg, hogy holnap 
fogunk találkozni itt Újfehértón a hivatalvezetéssel és próbálunk részletkérdéseket 
megbeszélni az átadás-átvétel kapcsán. Jelen pillanatban nincs információnk arról, amit a 
koncepcióban is jeleztem, hogy milyen szinten kérnek, vagy kérhetnek támogatást tőlünk az 
általános iskola működtetéséhez, vagy pedig elfogadják a mi érveinket, amit beküldtünk. A 
másik dolog, hogy konkrétan kiközölte a Magyar Államkincstár, hogy a Polgármesteri Hivatal 
működtetésével kapcsolatosan milyen keretlétszámokat engedélyeznek. Ez azt jelenti, hogy 
összesen 28 fő lehet a maximális létszám, amely 2013-tól működhet. Ehhez is kellett 
igazítanunk a javaslatsort, illetve természetesen figyelembe kellett venni, hogy van a Megyei 
Kormányhivatallal megkötött megállapodás a Járási Kirendeltséghez kapcsolódóan, ahol a 13 
fő létszámnak az átvezetésére is sor kerül. Természetesen decemberben még fog 
létszámkérdéssel foglalkozni a Tisztelt Képviselő-testület, hiszen ha megvan a 
tankerületekkel az előzetes megállapodás, akkor ennek megfelelően szintén dönteni kell, hogy 
2013. január 1-jével ki- hova fog kerülni, hiszen még további megosztás várható, mert a 
PedagógiaiSzakszolgálat nem ebben a keretben fog működni, az a létszám kikerül az iskolától 
és közvetlenül a Megyei Jogú Feladatokat Ellátó Tankerület mellett fogja ellátni a feladatait. 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a  napirendi 
pont vitáját lezárom. Ki az, aki az előterjesztéshez kapcsolódó 1. számú melléklet szerinti 
határozatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
186/2012. (XI. 28.) számú 

  
h a t á r o z a t a 

 
A Polgármesteri Hivatal feladatellátásának racionálisabb megszervezéséről 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 

 



 36

1./, a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében az Újfehértói Polgármesteri 
Hivatalban  
a)  2012. november 30. napjával - feladatok megszűnése miatt - 11 fő, Mt. hatálya alá 
tartozó álláshelyet,  
b)  2012. december 31. napjával  - a járási hivatalhoz  átkerülő - 13 fő köztisztviselői 
álláshelyet, valamint a Polgármesteri Hivatalban megszűnő feladatok miatt, a Kttv. 229.§ 
(1) bekezdését is figyelembe véve, 2 fő köztisztviselői és 8 fő Mt. hatálya alá tartozó 
álláshelyet  
 
összesen 34 álláshelyet megszüntet. 

 
2./ A Kttv., az Mt hatálya alá tartozó jogviszony megszüntetésével jelentkező kifizetések 
forrását a 2013. évi költségvetési rendeletében biztosítja, figyelembe kívánja venni azt a 
központi  költségvetési hozzájárulást, amely az idevonatkozó törvény szerinti kifizetések 
teljesítéséhez igényelhető. 
 
3./ Nyilatkozik arról, hogy a 2/2012.(III.01.) BM rendelet 2.§. (1) bekezdés e) pontja 
alapján a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – jogviszonyban töltött 
ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására a települési 
önkormányzat költségvetési szerveinél és a Polgármesteri Hivatalnál meglévő üres 
álláshelyeken,  előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy  a tervezett új 
álláshelyeken, illetve szervezeti  változás, feladatátadás következtében az igénylő 
fenntartói körén kívüli munkáltatónál az  érintett munkavállaló foglalkoztatására 
nincs lehetőség. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
Ki az, aki az előterjesztéshez kapcsolódó 2. számú melléklet szerinti határozatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
187/2012. (XI. 28.) számú 

  
h a t á r o z a t a 

 
 

az  Általános Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola részére 
létszámbővítés engedélyezéséről 

 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 

az Újfehértói Általános Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola  
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feladatellátásának racionálisabb megszervezése érdekében, az intézmény  részére: 2012. 
december 01. napjától 13 fő (9 fő takarító és 2 fő karbantartó 2 fő iskolatitkár) álláshely 
bővítést engedélyez. 

 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
Ki az, aki az előterjesztéshez kapcsolódó 3. számú melléklet szerinti rendelet módosítást 
elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta 
meg:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

28/2012. (XI. 29.)  
 

önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. LXV törvény 1.§ (6) bekezdés b) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. §. 
 

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2012. 
(III.01.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
 

2. §. 
 
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
Nagy Sándor        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyző 
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Melléklet a 28/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 
 

rendelethez 
 

K I M U T A T Á S 

Az önkormányzat 2012. évi nyitó és engedélyezett létszámáról 
 
 
 
 

 A B C D E F G H I 
 
1 

Intézmény  
megnevezése 

2012. évi 
nyitó 

létszám 

08.31-i 
VÁLTOZÁS 

+/- 

09.01-i 
VÁLTOZÁS 

+/- 

10.01-i 
VÁLTOZÁS 

+/- 

11.30-i 
VÁLTOZÁS 

+/- 

12.01-i 
VÁLTOZÁS 

+/- 

12.31-i 
VÁLTOZÁS 

+/- 

Változást 
követő 
létszám 

 
2 
 

„Játékvár” 
Bölcsőde 

 
9 

       
9 

 
3 
 

Lengyel Laura 
Óvoda 

 
44 

 
-6 

      
38 

 
4 
 

 
Újfehértó-i 
ÁMIPSZ 

 
 

112 

 
 

-20 

  
 
4 

  
 

13 

  
 

109 
5  Zajti F. Kult. 

Központ 
 

-- 
  

4 
 
 

    
4 

6 Eü. ellátás 
egyéb feladatai 

 
2 

       
2 

7 
 

Polgármesteri 
Hivatal 

 
77 

 
-2 

   
-11 

  
-23 

 
41 

8 Létszám 
mindösszesen 

 
244 

 
-28 

 
4 

 
4 

 
-11 

 
13 

 
-23 

 
203 
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9. napirendi pont megtárgyalása 
9./Előterjesztés Intézmény átszervezéséről 
    Száma: 4-244/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Tamás Lászlóné bejeleni az érintettségét.  
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést 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. A Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testület részére. Az előterjesztés lényege, hogy kezdeményezi a 
képviselő-testület, hogy a Többcélú Társulás Társulási Tanácsa tegye meg a szükséges 
lépéseket, hogy január 1-jével a SZOSZOK keretében működjön tovább a Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat. Bizottsági ülésen részletesen elmondtam ennek az indokát. A 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs, a napirendi pont 
vitáját lezárom. Ki az, aki az előterjesztéshez kapcsolódó határozatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

188/2012. (XI. 28.) számú 
  

h a t á r o z a t a 
 

Intézmény átszervezés kezdeményezéséről 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
1./ a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás  tagjaként, kezdeményezi a 
Társulási Tanácsánál a Társulás fenntartásában működő intézmények átszervezését az 
alábbiak szerint: 
 
1.1./ a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ (4320 Nagykálló Bátori út 16.) 
intézményi keretein belül működő újfehértói feladatellátási hely 2012. december 31. napjával  
szűnjön meg, 
 
1.2./ a Társulás az újfehértói feladatellátási hely által ellátott gyermekjóléti szolgáltatást és 
családsegítést 2013. január 01. napjával a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi 
Társulás Újfehértói Szociális  Szolgáltató Központ (Újfehértó, Kodály Zoltán u. 39.) 
intézményi keretein belül, az  Újfehértó, Petőfi u. 37. szám alatti telephelyen biztosítsa. 
 
2./ az 1./  pontban foglaltak végrehajtása érdekében 
 
2.1./ kezdeményezi a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és az  
Újfehértó Város Önkormányzata között – gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés 
ellátására - 2009. február hónapban kelt feladatellátási szerződés 2012. december 31. napjával 
- közös megegyezéssel - történő megszüntetését. 
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2.2./ kezdeményezi a  Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és az  
Újfehértó Város Önkormányzata között – szociális feladatok ellátására - 2007. május 
hónapban kelt feladatellátási szerződés kiegészítését, 
2.3./ felkéri a Társulás Elnökét, hogy az átszervezéshez szükséges dokumentumokat készítse 
elő és terjessze a Társulási Tanács valamint - a megállapodásokban foglaltak szerint - 
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elé. 
 

Felelős: polgármester  
Határid ő: azonnal 

 
Nagy Sándor 
Ahogyan az ülés elején jeleztem, most 16 óra 55 perckor felfüggesztjük a nyilvános ülést.  
 
A közmeghallgatás idejére az ülést Nagy Sándor Polgármester Úr felfüggeszti. 
 
A nyilvános ülés a közmeghallgatást követően továbbfolytatódik 17 óra 35 perckor.  
 
A képviselő-testület 12 fővel jelen van.   
 
10. napirendi pont megtárgyalása 
10./Előterjesztés „Újfehértó városban a települési folyékonyhulladék kezelési közszolgáltatás  
     ellátása” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás megindításáról 
     Száma: 4-238/2012.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A Bíráló Bizottság ma tartotta az ülését, az ajánlattételi dokumentációt változatlan formában 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. Amennyiben a holnapi nap folyamán az 
ajánlattételi felhívást kiküldjük, akkor december 14-én tudunk borítékot bontani és 19-én 
tudunk eredményt tárgyalni. Ez azt jelenti, hogy a szerződéskötés a tárgyalástól számított 11. 
nap, tehát a két ünnep között még a szerződés megkötésre kerül és gyakorlatilag január 2-ától 
folyamatosan folytatódik ez a tevékenység.  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 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

  
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
189/2012. (XI. 28.) számú 

  
h a t á r o z a t a 

 
„Újfehértó városban a települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatás 

ellátása” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás megindításáról 
  

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
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1./ a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárást indít a következő tárgyban: Újfehértó városban a települési 

folyékony hulladék kezelési közszolgáltatás ellátása. 

2./ az Újfehértó városban a települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatás 

ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját jelen 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

3./  a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentációt az alábbi gazdasági 

szereplők részére küldi meg: 

 
- Molnár János egyéni vállalkozó 4244 Újfehértó Farkasnyári út 24. 

- VILLÉP 90KFT 4400 Nyíregyháza Ady Endre út 36/B 

- Molnár Mihály egyéni vállalkozó 4244 Újfehértó Farkasnyári út 107 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
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Újfehértó Város Önkormányzata 
 4244 Újfehértó, Szent István u. 10.  

  
  

 
 

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ  
SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 

 
 
 
 
 

Újfehértó városban a települési folyékony hulladék  
kezelési közszolgáltatás ellátása 

 
 
 
 
 
 
 

Ajánlatkérő: 
Újfehértó Város Önkormányzata  

4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
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TARTALOMJEGYZÉK 

 

 

I. AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁS  
 
II. DOKUMENTÁCIÓ  

1. Az eljárás általános feltételei 
2. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása 
3. Kiegészítő tájékoztatás 
4. Teljesség és pontosság 
5. Ajánlattétel költségei 
6. Ajánlati kötöttség 
7. Több változatú ajánlat 
8. Tájékoztatás 
9. Bírálat 
10. Közös ajánlattétel 
11. Ajánlati ár 
12. Formai követelmények 
13. Hiánypótlás 
14.    Kapcsolattartás az ajánlatkérő és az ajánlattevők között  

 
II/A. MŰSZAKI LEÍRÁ S 
 
II/B. SZERZŐDÉS TERVEZET  
 
II/C. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNYOK  

M1 Kötelező tartalomjegyzék 
M2 Felolvasólap 
M3 Ajánlati nyilatkozat 
M4 Nyilatkozat kizáró okok tekintetében 
M5 Nyilatkozat a Kbt. 56.§ (1) bek. k) pont kc) alpontja tekintetében 
M6 Nyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) Kr. 15.§ (3) bek. d) pont tekintetében 

     M7    Szakmai önéletrajz 

M8 Nyilatkozat nyelvismeret tekintetében 
M9 Nyilatkozat szakember(ek) rendelkezésre állásról 

     M10  Nyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) Kr. 15.§ (3) bek. e) pont tekintetében 

M11 Nyilatkozat a Kbt. 55.§ (5)-(6) bek. tekintetében  
M12 Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásokról 

 
II/D. DÍJKALKULÁCIÓ 
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I. AjánlatTÉTELI felhívás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS 
KBT. 122.§ (7) BEKEZDÉS A) PONTJA ALAPJÁN 

 
 
1.) Ajánlatkér ő neve: Újfehértó Város Önkormányzata 

címe: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
      képviseli: Nagy Sándor polgármester 
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      telefon: 06/42/290-000 
      fax: 06/42/290-003 
      e-mail: kozbeszerzes@ujfeherto.hu 
 
2.) A közbeszerzés tárgya és mennyisége 

 
Újfehértó városban a települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatás ellátása. 
 
Újfehértó Városban a települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatás ellátása 
Újfehértó Város Képviselő-testületének a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a 
köztisztaságról szóló 9/2007.(II.23.) rendelete alapján. A közszolgáltató feladata a folyékony 
hulladék kezelésére – begyűjtésére, szállítására, elhelyezésére - irányuló hulladékkezelési 
közszolgáltatási feladatok ellátása. Várható hulladék mennyisége 15 000m3/év.  
 

3.)  A szerződés meghatározása: Közszolgáltatási szerződés 
 
4.)  A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 
 
       kezdés 2013/01/01 (év/hó/nap) 

befejezés 2014/06/30 (év/hó/nap) 
 
5.) A teljesítés helye 
 
Újfehértó Város közigazgatási területe 
 
6.) Többváltozatú ajánlat 
 
Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlat lehetőségét kizárja.  
 
 
 
 
7.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 

Jelen közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés Ajánlatkérő saját forrásaiból kerül finanszírozásra. 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. 

A folyékony hulladék kezelésének ellenszolgáltatására vonatkozó maximális díjat az önkormányzat külön 

rendeletben állapítja meg. A lakosság számára nyújtott szolgáltatás ellenértékét a szolgáltatást igénybe 

vevő az őt terhelő ellenérték erejéig a teljesítést követően, számla ellenében készpénzfizetéssel teljesíti. A 

közületi intézmények és vállalkozások esetében a fizetés feltételeit külön szerződés szabályozza. 

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

 
8.) Részekre történő ajánlattétel: nem lehetséges. 
 
9.) Kizáró okok 

1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi feltételek bármelyike fennáll: 

Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, és az 57.§ (1) 
bekezdésében, valamint az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel) az 56.§ (2) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. 

2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság 
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás 
során következnek be.  

Az igazolás módja: 

1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Kr.) 12. §-a szerint köteles nyilatkozni, valamint igazolni, hogy nem tartozik a kizáró 
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okok hatálya alá. 

2. Az alvállalkozó, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kr. 
10. § szerint kell eljárnia ajánlattevőnek. 
 
10.) Pénzügyi-gazdasági alkalmasság 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
P.1. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. § (1) bekezdésének a) pontja 
alapján csatolnia kell az ajánlattételi felhívás megküldésének napján fennálló bankszámlái tekintetében az összes 
számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot –attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött 
létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak-legalább az 
alábbi tartalommal: 
- a pénzforgalmi számla száma, 
- mióta vezeti a pénzügyi intézmény a számláját, 
- volt-e a számlán 15 napot meghaladó sorban állás az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszaszámított 
24 hónapban. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül 
bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg, ha: 

P.1. az eljárást megindító felhívás megküldésének napján fennálló bármelyik pénzforgalmi számláján az eljárást 
megindító felhívás megküldése napjától visszaszámított 24 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás nem volt. 
 
Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 2011. évi CVIII. törvény 55. § (4)-(6) 
bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet. 
 
11.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
 
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi 
dokumentumokat kell becsatolnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek megfelelnie:  
 
M.1. A 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 15. § (3) bekezdésének d) pontja alapján azon szakembereknek 
(szervezeteknek) a megnevezése, végzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetése, akiket be kíván vonni a 
teljesítésbe. Ezen szakemberek vonatkozásában becsatolandó az aláírt szakmai önéletrajz, végzettséget, igazoló 
dokumentumok, a rendelkezésre állásra és nyelvtudásra vonatkozó nyilatkozatok. 
 
M.2. A 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 15. § (3) bekezdésének e) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre 
álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásával. 
 
A benyújtott dokumentumoknak az alkalmasságnak való megfelelést egyértelműen tartalmazniuk kell. 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül 
bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg, ha: 
 
M.1. nem rendelkezik legalább 2 fő folyékony hulladék szállítására jogosító engedéllyel bíró gépjárművezetővel. 

M.2. nem rendelkezik saját tulajdonú, vagy érvényes előszerződéssel vagy bérleti, használati 

szerződéssel lekötött, a szolgáltatás ellátáshoz szükséges minimum 2 db, legalább 5 m3 kapacitású, érvényes 

engedéllyel rendelkező folyékony hulladék szippantó-szállító járművel. 

 
Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 2011. évi CVIII. törvény 55. § (4)-(6) 
bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet. 
 
12. ) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
Késedelmi kötbér  
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13.) Az ajánlatok elbírálásának szempontja:   
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
14.) A dokumentáció beszerzésének feltételei 
 
Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációt térítésmentesen bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére, melyet az 
ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküld Ajánlattevő részére.       A dokumentáció átvétele az eljárásban való 
részvétel feltétele. 
 
15.) Ajánlattételi határidő 
Dátum: 2012/12/14 (év/hó/nap)     Időpont: 10 óra 

 
16.) Az ajánlat benyújtásának címe 
 
Újfehértó Város Önkormányzata  
4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
17.) Az ajánlattétel nyelve: magyar 
 
18.) Az ajánlat felbontásának helye, ideje 
Dátum:  2012/12/14 (év/hó/nap)     Időpont: 10 óra 
 
Helyszín: Újfehértó Város Önkormányzata  

4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
 
19.) Az ajánlatok felbontásán jelen lévő személyek 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek, a Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján meghatározott 
személyek. 
20.) Az eljárás tárgyalásos-e: igen. 
 
Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel a Kbt 92. § (3) bekezdés alapján egyenként tárgyal.                       A tárgyalások, 
az ajánlatok benyújtási időpontjának fordított sorrendjében, egymást követően, azonos napon egy fordulóban 
kerülnek lebonyolításra.  
A tárgyalás arra irányul, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel kösse meg a szerződést a bírálati 
szempontokra vonatkozóan. A tárgyaláson ajánlattevő nevében az a személy vehet részt, aki jogosult ajánlattevő 
képviseletében jognyilatkozatot tenni és e jogosultságát a tárgyalás kezdetekor hitelt érdemlő módon (okirattal) 
igazolja.                            A tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre. 

 
21.) Az ajánlati kötöttség időtartama 
 
A Kbt. 96. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától kötve 
van. Az ajánlati kötöttség időtartamát ajánlatkérő a tárgyalások befejezésétől számított 30 nap időtartamban 
határozza meg.  
A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők 
részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik. 
 
22.) Tárgyalás időpontja 
Dátum:  2012/12/19      Időpont: 10 óra 
 
Helyszín: Újfehértó Város Önkormányzata  

4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 
  
23.) Ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 122. § (9) bekezdését: Nem 
 
 
 
 
24.) Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéséről 
Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről - az írásbeli összegezés minden ajánlattevő részére 
egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével - a Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdése szerint 
írásban tájékoztatja.  
 
25.) A szerződéskötés tervezett időpontja 
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Az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 11. nap.   
 

26.) Hiánypótlás lehetőségének biztosítása 
Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
 
 
27.) Az ajánlatok benyújtásának módja, és formai előírások 
 

1.) Az ajánlatokat 1 (egy) eredeti és 1 (egy) másolati példányban  (példányonként 
külön fűzve) zárt, sértetlen borítékban, illetve digitálisan CD vagy DVD-n (az 
eredeti ajánlat beszkennelve) kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az 
ajánlattételi határidő lejártáig. A példányokon meg kell jelölni, hogy „eredeti” illetve 
„másolat”. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti példány számít 
mértékadónak. Az ajánlatokat zárt, sértetlen borítékban (csomagolásban) kell 
elhelyezni.    
  

2.) A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: 

Ajánlat - „Újfehértó városban a települési folyékon y hulladék kezelési 
közszolgáltatás ellátása” - Tilos felbontani az ajá nlattételi határid ő lejártáig 

3.) Az ajánlatok formai követelményei:  
 

a) Az ajánlatot lapozhatóan össze kell fűzni, és oldalait sorszámozni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel 
kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat 
számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet 
számozni.  

 
b) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 
 
c) Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó 
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult 
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.  
d) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott 
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 
 

 4.) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat esetleges elirányításából, 
elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. 

 
 5.) Az ajánlat felbontásakor a Kbt. 62. § (3) és (4) bekezdése szerinti adatok kerülnek ismertetésre.  
 

 28.)  Egyéb információk 
 

1.) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. §-ban 
foglaltak - Kbt. 122.§. (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel - valamint a dokumentációban 
foglaltak az irányadók. 
 
2.) Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában 
megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 
 
3.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál 
az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes Magyar 
Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben 
valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő 
saját központi bankja által az ajánlati felhívás megküldésének napján érvényes 
árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. 
4.) Tájékozódási kötelezettség: Az ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók 
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a 
teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelnie. A dokumentáció 
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tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), 
amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. (Kbt. 54. § (1) bekezdés) 
 
5.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a                
Kbt. 60. § (3) bekezdésére vonatkozóan. 
 
6.) Az ajánlatban ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 60. § (5) bekezdésére vonatkozóan, 
mely a következő: Az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi 
jelentkezésben továbbá az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt 
dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e. 
 
7.) Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján meg kell jelölni: 
 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni,  
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a 
közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak működni. 
 
Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. Az alvállalkozó alatt a Kbt. 4. § 2. 
pontjában meghatározott gazdasági szereplőt kell érteni.   
 
8.) Az ajánlatokat magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatkérő idegen 
vagy részben idegen nyelvű dokumentumot nem fogad el. Ha bármely, az ajánlathoz 
csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak hiteles fordítását, 
vagy az ajánlattevő általi felelős fordítását kell csatolni közvetlenül a dokumentum után.  
A fordítás eredetivel történő egyezőségéről az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 
képviselője írásban nyilatkozzák. Amennyiben a fordítás nem felel meg az 
alapdokumentumnak, akkor az hamis nyilatkozattételnek minősül. 

 
9.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a dokumentáció mellékleteként szereplő 
szerződéstervezet elfogadására vonatkozóan. 

 
10.) Jelen felhívás 10.) P.1. és 11.) M.1., M.2. pontjai szerinti feltételek és ezek előírt 
igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét 
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 
 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ezen pontok tekintetében a 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet 20.§ (4) bekezdése szerint a minősített ajánlattevőknek szintén 
külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát. 
 
11.) A Kbt. 25. § (1) bekezdés és 95. § (2) bekezdés szerint több gazdasági szereplő 
közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben az ajánlathoz eredeti példányban mellékelni 
kell a közös ajánlattevők minden tagja által cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amelyben a 
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt 
megjelölik, továbbá rögzítik, hogy a közös ajánlattevők a szerződéses kötelezettségeik 
teljesítéséért egyetemlegesen, az értékhatár korlátozása nélkül felelősséget vállalnak. 
 
12.). Ajánlat költségei: Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával, kapcsolatos összes 
költségeket az ajánlattevőnek kell viselnie. 

 
13.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások, 
nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 58.§ (4) és (5) bekezdésben leírtak 
szerint ellenőrizni. 
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14.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy  - a 
nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során (Kbt. 72.§ (1) bek.) a 
következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt a 
Kbt. 77.§ (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. 

 
15.) Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell: 
 
• A közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányokat, vagy ügyvéd által 

ellenjegyzett aláírás-mintákat, annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az 
abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az 
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult 
személy írta alá, 2006. évi V. törvény 9.§. 

• Folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a 
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást. 

• A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogosult 
személy(ek) által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazást, a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti formában. 

 
16.) A Kbt. 60.§ (6) bekezdés szerint az ajánlattevőnek felolvasólapot kell csatolni 
ajánlatához, amely tartalmazza az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb, 
számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok (részszempontok) alapján 
értékelésre kerülnek. 
 
17.) Jelen ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban nem szabályozott kérdésekben 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) az irányadó. 
 

    18.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2012. 11. 29. 
 
 
 

II. Dokumentáció 
 

 

dokumentáció 
 

Újfehértó városban a települési folyékony hulladék  
kezelési közszolgáltatás ellátása  

című, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz 

 

Ajánlatkérő neve, címe:  

Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent István u. 10.) 

 

Az eljárás általános feltételei 
Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a „2011. évi VIII. törvény a 

közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített ajánlattételi 

felhívás és a dokumentáció (a továbbiakban együtt: ajánlattételi dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel 

kizárólagos alapjául, lemondva saját eladási/szolgáltatási feltételeinek érvényesítéséről. 

A nyújtott szolgáltatásoknak teljesen meg kell felelniük az ajánlattételi dokumentációban megadott műszaki 

leírásnak. 

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlattételi dokumentációban megadott 

összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat 

érvénytelenítését vonja maga után:  
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� ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött 
határidőkre, vagy 

� ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg az ajánlattételi 
dokumentációban megadott minden követelménynek. 

Az ajánlattételre az jogosult, aki átvette a dokumentációt.  

 

Az ajánlat módosítása vagy visszavonása 
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja az ajánlatát. 

Kiegészít ő tájékoztatás 
Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlattételi dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban 

írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő lejárta előtt. 

Minden ilyen tájékoztatási kérelmet telefaxon vagy levélben, valamint email-en digitálisan szerkeszthető 
(doc) formátumban kell eljuttatni az Ajánlatkérő részére, az alábbi címre: 

 

 

Hivatalos név: Újfehértó Város Önkormányzata 

Postai cím: 4244 Újfehértó, Szent István u. 10. 

Kapcsolattartási pont(ok): 

Címzett: Nagy Sándor polgármester 

Tel: 42/290-000 

Fax: 42/290-003 

e-mail: kozbeszerzes@ujfeherto.hu 

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen a megadott címre.  

A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg telefax vagy email útján a 

dokumentáció átvétele során feltüntetett elérhetőségekre. 

A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az 

ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni.                           A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele 

visszaigazolásának elmulasztása esetén az ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat 

nem kapta meg hiánytalanul határidőre.  

Az ajánlattevő köteles az ajánlatában feltüntetni az általa átvett kiegészítő tájékoztatások számát, ezáltal 

igazolva, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette. Az ajánlatkérő által 

kibocsátott kiegészítő tájékoztatások az ajánlattételi dokumentáció részévé válnak. 

 

Teljesség és pontosság  
Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze az ajánlattételi dokumentáció tartalmának teljességét. 

Az ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő elmulasztotta az 

ajánlattételi dokumentáció valamely részének átvételét. 

 

Ajánlattétel költségei 
Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. 

 

Ajánlati kötöttség 
A Kbt. 96. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától kötve 

van. Az ajánlati kötöttség időtartamát ajánlatkérő a tárgyalások befejezésétől számított 30 nap időtartamban 

határozza meg.  

A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők 
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részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30 nappal meghosszabbodik. 

 

Több változatú ajánlat  
Nem lehet több változatú ajánlatot tenni. 

 

Tájékoztatás 
 

Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 

vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető: 

 

 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)  
Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Tel.: +36-1-476-1100 
Fax: +36-1-476-1390 
Honlap: www.antsz.hu 
 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság  
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85. 
Levelezési cím: 1399 Budapest 62., Pf. 639. 
Tel.: +36-1- 346-9414 
Fax: +36-1- 346-9417 
Honlap: www.ommf.gov.hu 
 

Bírálat 
Az elbírálás végeredményeképpen a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül 

kiválasztásra, mint nyertes ajánlat.  

Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az 

eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos 

összegben tartalmazza. 

 

Közös ajánlattétel 
Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Ha egy ajánlattevő ajánlatát egyedüli 

ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több 

ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös 

ajánlat benyújtását követően nem módosítható. 

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 74.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha ahhoz nem 

csatolták a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevők közötti megállapodást, amely megfelel 

valamennyi alábbi követelménynek: 

a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését; 

b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; 

c) tartalmazza a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult 

valamennyi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő 

által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető 

jognyilatkozatok tekintetében; 

d) tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést vagy 

az előleg igénylést követően a kifizetés megtörténhet; 

e) tartalmazza valamennyi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési 

eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák 
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megvalósításáért; 

f)  az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy 

végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. 

 

Ajánlati ár 
Az ajánlati árat forintban kell megadni. 

Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a betűvel kiírt 

összeget tekinti az ajánlatkérő érvényesnek. 

 

Formai követelmények  
12.1. Az ajánlatnak az M1 mellékletben kiadott és az ajánlattevő által a megfelelő oldalszámokkal kitöltendő 
kötelező tartalomjegyzék szerint kell felépülnie, valamint az ott meghatározott dokumentumokat kell 
tartalmaznia. 
12.2. Az ajánlatokat 1 (egy) eredeti és 1 (egy) másolati példányban (példányonként külön fűzve) zárt, sértetlen 
borítékban, illetve digitálisan CD vagy DVD-n (az eredeti ajánlat beszkennelve) kell közvetlenül vagy postai 
úton benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 
12.3. Minden példány fedőlapján szerepelnie kell az „EREDETI” vagy a „MÁSOLAT” feliratnak 
értelemszerűen. 
12.4. Az ajánlatokat a kért darabszám szerinti mennyiségben, egymástól határozottan elkülönülő iratkötegekben 
(dossziékban) kell benyújtani. 
12.5. Az ajánlattevő(k)re, alvállalkozó(k)ra, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)re 
(amennyiben vannak) vonatkozó nyilatkozatok, igazolások jól elkülönítetten, önálló blokkban szerepeljenek az 
ajánlatban. 
12.6. Amennyiben az ajánlat egy példánya több elkülönülő részből áll, egyértelműen jelölni kell, hogy az az 
eredeti vagy valamely másolati példány része. Ez esetben a másolati példányokat sorszámmal (1., 2., 3.) kell 
ellátni. 

12.7. Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A kért darabszámú ajánlatot együttesen kell 

becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a következőket: 

- az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak, 
- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, és/vagy 

abba semmit be nem tettek, 
-  a csomagolás külső felületén megjelöltek legyenek a következő pontban felsorolt adatok. 

12.8. Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: 

- az ajánlatkérő nevét, címét; 

- az ajánlattevő nevét, címét;  

-   a következő feliratot:  

Ajánlat - „Újfehértó városban a települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatás ellátása” - 
Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig 

 
12.9.  Az ajánlatban szerepelnie kell a dokumentáció átvételét igazoló iratnak, valamint a kiegészítések 
átvételéről szóló nyilatkozatnak. 

   13.   Hiánypótlás 
Az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ának megfelelően biztosít hiánypótlást.  

 

14.   Kapcsolattartás az ajánlatkér ő és az ajánlattev ők között  
A felolvasólapon kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel 

esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely 

szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés 

visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő 

részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.  

A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérőnek 
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bejelenteni. Az ajánlatkérő kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a 

kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. 

Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen üzenet, 

dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha a dokumentum: 

 - az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy 

 - az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy  

- közös ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők közötti megállapodás szerinti képviselőjének; vagy 

 - az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott személy  

aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére. 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
 
 
1. Az Ajánlatkér őnek az eljárás eredményeként igénybevett szolgáltatással   megvalósítani kívánt célja 
 
Újfehértó Város Önkormányzatának jelen közbeszerzés kiírásával az a célja, hogy a települési folyékony 
hulladék kezelési közszolgáltatás ellátásának rendszerét a vonatkozó jogszabályokkal összhangban megvalósítsa.   
 
2. A munka leírása, az ajánlattétel tárgya 
Újfehértó Város közigazgatási területén a települési folyékony hulladék kezelésére begyűjtésére és szállítására – 
irányuló hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok ellátása a hulladékgazdálkodásra vonatkozó – mindenkor 
hatályos – magasabb szintű jogszabályok, valamint a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról 
szóló 9/2007. (II. 23)  számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) rendelkezései alapján. 
 
A várható hulladék mennyisége 15 000 m3/év.  
 
Ezen feladatok elvégzőjét, mint Közszolgáltatót kívánja Újfehértó Város Önkormányzata, mint 
Ajánlatkér ő jelen közbeszerzési eljárásban kiválasztani. 
 

3. A közszolgáltatás megkezdésének tervezett id őpontja : 2013. január 1. 

4. A közszolgáltatás ellátásának id őtartama : 2013. január 1-től - 2014. június 30-ig 

5. A közszolgáltató feladata 
• A települési folyékony hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítése során 

begyűjtött települési folyékony hulladéknak a Nyírségvíz Zrt. tulajdonában lévő, Újfehértó külterület 
0174/24 helyrajzi számú ingatlanon kijelölt ártalmatlanító helyre történő elszállítása és elhelyezése. 

 
• A szennyvizet befogadó műtárgy üzemeltetésére vonatkozó előírások betartása, különösen annak 

üzemelési idejére, illetve egészségügyi és biztonsági előírásokra vonatkozóan. 
 

• A települési folyékony hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás zavartalan 
teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, eszköz, gép, berendezés, felszerelés 
biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember, munkaerő alkalmazása. 

 
• A települési folyékony hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás folyamatos és 

teljes körű ellátásának biztosítása 
 

• A közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések és 
karbantartások  elvégzése. 

 
• A közszolgáltatással kapcsolatos ügyek intézése, a reklamációk, észrevételek kezelésére, tájékoztatások 

adására, az ügyfelek tájékoztatására alkalmas, jól megközelíthető, telefonos kapcsolattal rendelkező 
ügyfélszolgálat fenntartása. 

 
• A települési folyékony hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésével 

összefüggő nyilvántartási rendszert működtetése. 
 

• A közszolgáltatás ellátásával összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítése. 
 

• Az önkormányzat tájékoztatása az alkalmazott közszolgáltatási díjat megalapozó költségek, 
ráfordítások és tervezett nyereség mértékéről, a díjkalkuláció módszeréről és a közszolgáltatási díj 
mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól, a szolgáltatási díjra vonatkozó javaslattal egy időben. 
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• az ingatlanon keletkező, illetve gyűjtött települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló 
gyűjtőhelyről történő begyűjtése, továbbá az átadott települési folyékony hulladéknak az ártalmatlanítás 
céljából történő elszállítása (a települési folyékony hulladék elszállítása az ideiglenes tárolásra szolgáló 
gyűjtőhelyről az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 2 munkanapon belül történik.) 

 
• az előre nem tervezhető, vis maior miatt bekövetkező megrendelések legfeljebb 36 órán belüli 

teljesítése 
 
6. A kiválasztott közszolgáltatónak legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkeznie 
kell: 
 

• A tevékenységhez szükséges – külön jogszabályokban megállapított- érvényes környezetvédelmi 
hatósági engedéllyel; 

 
• a közszolgáltatás ellátásához szükséges –hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki 

állapotban lévő- járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, valamint olyan –
tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében levő- hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely 
alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek berendezések és eszközök tárolására, 
tisztítására, fertőtlenítésére és karbantartására; 

 
• olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott 

tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozását igénylő 
elhárításához szükségesek; 

 
• a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – és a jogszabályok előírásainak megfelelően képzett- 

szakemberrel; 
 

• nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és 
folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel. 

 
7.  A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: 

• a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére, 
 
• a közszolgáltatás és a településen folyó más hulladékkezelési és hulladékgazdálkodásai tevékenységek 

kapcsolatának, összhangjának alakítására, 
 

• a közszolgáltatás teljesítéséhez tervezett gépek, felszerelések, eszközök, berendezések alkalmazására, 
 

• a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére, a közszolgáltatás körébe tartozó 
tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére, 

 
• a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire, 

 
• a közszolgáltatás díjának meghatározására,  

 
• az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer 

működtetésére vonatkozó javaslatot. 
 
8. Az ajánlati ár: 
 
Az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania az ajánlati dokumentációban meghatározott valamennyi 
feladat elvégzésére: 
 
A közszolgáltató kiválasztása során a hatályos 224/2004.(VII.22.) Korm. rendelet elveit kell alkalmazni. A 
közszolgáltatás díjának megállapítása a vonatkozó 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet alapján történik. 
 
Az ajánlati árat úgy kell meghatároznia ajánlattevőknek, hogy valamennyi elvégzendő feladat 
díját tartalmazza. 
 
Ajánlattevőnek a szippantott hulladék 1 m3-re vonatkozó egyszeri begyűjtés, szállítás, lerakás, és 
ártalmatlanítás induló díjat kell megjelölnie. 
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A következő évben az egységnyi díjtétel módosítására a vonatkozó  rendeletek  betartásával kerülhet sor.  
 
Az ajánlati árnak az alábbi költségeket is tartalmaznia kell: 
 

• Időközi árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot. 
• Vállalkozói hasznot. 
• A teljes körű teljesítéshez szükséges valamennyi felmerülő költséget. 
 

9. Ártalmatlanítási hely: 

• A közszolgáltatás ellátása során kötelezően és kizárólagosan igénybe vehető ártalmatlanítási hely: a 
Nyírségvíz Zrt. tulajdonában lévő, Újfehértó, külterület 0174/24 helyrajzi számú ingatlan 

• A közbeszerzési eljárás megkezdésének időpontjában az ártalmatlanítási hely állapota: A kiadott vízjogi 
üzemeltetési engedélyben foglalt műszaki előírásoknak megfelelő állapotban van, különös tekintettel az 
ÁNTSZ előírásaira.  
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szerződéstervezet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

59 

 

59

 
 
 
  

 
 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ ŐDÉS  
 

Amely létrejött egyrészről  
Újfehértó Város Önkormányzata 
Székhely:  4244 Újfehértó, Szent István u.10. 
Adószám:  15404792-2-15 
Számlaszám:  68800013-11039141 
Képviselő:  Nagy Sándor polgármester, Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
mint Megrendelő (a továbbiakban: Önkormányzat), 
 
másrészről  
…………………………………………… 
Székhely: ………………………………. 
Adószám: ………………………………. 
Számlaszám: …………………………… 
Képviselő: ………………………………. 
 mint Vállalkozó (a továbbiakban, Közszolgáltató) között alulírott napon és helyen a következő feltételek 
szerint: 

 
  1. Előzmények 
 

1.1. A szerződő felek rögzítik, hogy a megrendelő, mint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
(Kbt.) 6. § (1) bek. b) pontja szerinti ajánlatkérő a Kbt. 122.§ (7) bek. a) pont szerinti hirdetmény közzététele 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított Újfehértó városban a települési folyékony hulladék kezelési 
közszolgáltatás ellátása tárgyában. 
 
1.2. Az 1.1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a megrendelő számára a legalacsonyabb összegű 
érvényes ajánlatot a közszolgáltató tette, akit a megrendelő a közbeszerzési eljárás nyertesévé nyilvánított. 
 
1.3. A felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket a fentiekben meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként, 
az eljárás alapját képező ajánlattételi felhívás, valamint dokumentáció és a közszolgáltató által benyújtott ajánlat 
tartalma szerint kötik meg; melyek jelen szerződés mellékletét képezik. 

 
2. A közszolgáltatási szerződés tárgya, időtartama és  

a közszolgáltatás kizárólagossága 
 

2.1. Jelen közszolgáltatási szerződés tárgya Újfehértó Város  közigazgatási területén a települési folyékony 
hulladék kezelésére – begyűjtésére és szállítására – irányuló hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok ellátása 
a hulladékgazdálkodásra vonatkozó – mindenkor hatályos – magasabb szintű jogszabályok, valamint a 
hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló 9/2007. (II. 23) számú önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Ör.) rendelkezései alapján. 
2.2. A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítését vállalja és kijelenti valamint szavatol azért, hogy a szerződés 
hatálya alatt a tevékenyég végzésére feljogosító környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezik. 
2.3. Szerződő felek a közszolgáltatási szerződést 2013. január 1. napjával kezdődő hatállyal 2014. június 30. 
napjáig terjedő határozott időre kötik.  
2.4. Közszolgáltató a 2.1. pontban meghatározott hulladékkezelési tevékenységét Újfehértó Város közigazgatási 
belterületén kizárólagos jelleggel látja el. 
 

3. Közszolgáltató kötelezettségei 
 

3.1. Közszolgáltató a települési folyékony hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás 
teljesítése során begyűjtött települési folyékony hulladékot a Nyírségvíz Zrt. tulajdonában lévő, Újfehértó 
külterület 0174/24 helyrajzi számú ingatlanon kijelölt ártalmatlanító helyen köteles elhelyezni. 
3.2. Közszolgáltató köteles betartani a szennyvizet befogadó műtárgy üzemeltetésére vonatkozó előírásokat, 
különösen annak üzemelési idejére, illetve egészségügyi és biztonsági előírásokra vonatkozóan. 
3.3.   Közszolgáltató veszélyes hulladékot nem szállíthat. 
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3.4.   Közszolgáltató köteles: 
3.4.1. A települési folyékony hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás zavartalan 

teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, eszköz, gép, berendezés, felszerelés 
biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember, munkaerő alkalmazására. 
 

3.4.2. Biztosítani a települési folyékony hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás 
folyamatos és teljes körű ellátását. 

 
3.4.3. A közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztéseket és 

karbantartásokat  elvégezni. 
 
3.4.4. A közszolgáltatással kapcsolatos ügyek intézésére, a reklamációk, észrevételek kezelésére, 

tájékoztatások adására, az ügyfelek tájékoztatására alkalmas, jól megközelíthető, telefonos kapcsolattal 
rendelkező ügyfélszolgálatot fenntartani, továbbá azok fogadási idejéről, működéséről a tulajdonosokat 
értesítés formájában, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatni. 

 
Közszolgáltató köteles az ügyfélszolgálaton a fogyasztói panaszokat felvenni, azokat nyilvántartani – 
amennyiben lehetséges, illetve szükséges a helyszínen kivizsgálni és nyomban megválaszolni – a 
fogyasztóvédelmi jogszabályok maradéktalan betartásával és a fogyasztót erről igazolható módon 
tájékoztatni. 

   Közszolgáltató az üzletszabályzatában köteles szabályozni az általa nyújtott közszolgáltatással 
kapcsolatos kifogások és észrevételek elintézésének a rendjét. 

 
3.4.5. A települési folyékony hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésével 

összefüggő nyilvántartási rendszert működtetni. 
Közszolgáltató az általa vezetett adatnyilvántartást a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992 évi LXIII. törvényben és a végrehajtási rendeletében foglaltak 
alkalmazásával, valamint az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi és szerződéses rendelkezések 
betartásával köteles végezni. 
 

3.4.6. A közszolgáltatás ellátásával összefüggő adatszolgáltatást rendszeresen teljesíteni. 
 
3.4.7. Tájékoztatni az Önkormányzatot az alkalmazott közszolgáltatási díjat megalapozó költségek, 

ráfordítások és tervezett nyereség mértékéről, a díjkalkuláció módszeréről és a közszolgáltatási díj 
mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól, a szolgáltatási díjra vonatkozó javaslattal egy időben. 

 
3.4.8. A Közszolgáltató a szolgáltatási díj megállapítására a tárgyévet megelőző év         november 15. napjáig 

költségelemzésen alapuló javaslatot tesz a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletben foglaltak 
szerint. A szolgáltatási díj alkalmazható legmagasabb mértékét az Önkormányzat  az Ör.-ben állapítja 
meg.  

 
 
3.5.  Az elvégzendő feladatok 
A Közszolgáltató az Ör. és más vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával köteles: 
 
3.5.1. Az ingatlanon keletkező, illetve gyűjtött települési folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló 

gyűjtőhelyről történő begyűjtésére, továbbá az átadott települési folyékony hulladéknak az 
ártalmatlanítás céljából történő elszállítására, (A települési folyékony hulladék elszállítása az ideiglenes 
tárolásra szolgáló gyűjtőhelyről az ingatlantulajdonos bejelentésétől számított 2 munkanapon belül 
történik.) Amennyiben a közszolgáltató elmulasztja a teljesítési határidőn belüli teljesítést, úgy 
késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke 5000 Ft az 
eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után.  

 
3.5.2.  A begyűjtött és elszállított települési folyékony hulladéknak a Nyírségvíz Zrt. tulajdonában lévő, 

Újfehértó, külterület 0174/24 helyrajzi számú ingatlanon kijelölt ártalmatlanító helyen való 
elhelyezésére. 

 
3.5.3. Az előre nem tervezhető, vis maior miatt bekövetkező megrendelések legfeljebb                 36 órán 

belüli teljesítésére. 
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4. Önkormányzat kötelezettségei 
 

4.1. Az önkormányzat köteles az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései által meghatározott keretek között átadni Közszolgáltatónak a közszolgáltatói kötelezettsége 
hatékony és folyamatos ellátásához szükséges, a kezelésében lévő közérdekű adatokat és információkat. 
 
4.2. Az önkormányzat köteles a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési 
tevékenységek összehangolását elősegíteni. 
 
4.3. Köteles a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolását elősegíteni. 
 
4.4. Köteles együttműködni a Közszolgáltatóval a települési folyékony hulladék kezelésére irányuló 
hulladékkezelési közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásának az elősegítése érdekében. 
 

5. A közszolgáltatási díjjal kapcsolatos szerződési kikötések 
 

5.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott díjak a közszolgáltató valamennyi, a 
tevékenység végzésével kapcsolatban felmerült költségét, így többek között a szállítás és ártalmatlanítás, 
valamint a szerződésben vállalt fejlesztésekkel, karbantartásokkal kapcsolatos költségeket is magukban 
foglalják. 
 
5.2. A szolgáltatást igénybe vevő megrendelőktől a közszolgáltató szedi be a települési folyékony hulladék 
szállítás és kezelés díját. A szolgáltatási díj megfizetése a gyűjtőakna (vagy egyéb folyékony hulladéktároló) 
ürítése után, számla ellenében történik. 
 
5.3. Szerződő felek rögzítik, hogy a mindenkori hulladékkezelési közszolgáltatási díj, az egységnyi díjtétel az 
Ör.-ben kerül megállapításra. A közszolgáltatási díj a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseinek 
figyelembevételével kerül meghatározásra. Az Önkormányzat által meghatározott és a Közszolgáltató által 
érvényesített közszolgáltatási díj alkalmas a tartós működéshez szükséges nyereség fedezetének, illetve az 
indokolt költségek és ráfordítások megtérülésének biztosítására, továbbá ösztönöz a közszolgáltatás biztonságos 
és legkisebb költségű ellátására, a Közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására, valamint a 
hulladékkeletkezés csökkentésére és a hatékony hulladékgazdálkodásra. A Szerződő felek rögzítik, hogy a 
fizetendő közszolgáltatási díj alapját jelentő egységnyi díjtétel az Ör. mellékletében kerül rögzítésre.  
5.4. A települési folyékony hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatásért az ingatlantulajdonost terhelő 
díjhátralék, az erre megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható 
köztartozásnak minősülnek. 
A Közszolgáltató a könyveiben kimutatott díjhátralék beszedésére a Hgt 26. §-ában meghatározott szabályok 
szerint intézkedik. 
 

6. Teljesítési segéd vagy közrem űködő igénybevétele 
 

6.1. Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt vagy teljesítési segédet vehet igénybe. 

 

6.2. A közreműködő vagy a teljesítési segéd kiválasztása, irányítása és a tevékenységének a felügyelete a 
Közszolgáltató feladata. Közszolgáltató a közreműködő vagy a teljesítési segéd tevékenységéért teljes 
felelősséggel tartozik. 

 

6.3. Közszolgáltató garantálja, hogy a közreműködő vagy a teljesítési segéd a közszolgáltatás ellátásához 
szükséges szakmai és jogszabályokban megfogalmazott egyéb alkalmassági feltételekkel rendelkezik és 
alkalmazásuk nem eredményezi sem a szolgáltatás, sem a szolgáltatás minőségi szintjének a csökkenését, nem 
jár díjemeléssel, illetve nem keletkeztet az Önkormányzatot terhelő díjkompenzációs kötelezettséget. 

 

7. A szerződés megszűnése 
 

7.1. A közszolgáltatási szerződés megszűnik: 
− a felek közös megegyezésével, 
− a szerződésben meghatározott időtartam lejártával, 
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− a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, 
− bármelyik fél felmondásával. 

 
7.2. A közszolgáltatási szerződés felek egyező akaratából közös megegyezéssel, az új közszolgáltató kiválasztása 
utáni időponttól, a közszolgáltatás folyamatos ellátását nem veszélyeztető módon szüntethető meg. 
 
7.3. Közszolgáltató a szerződést felmondhatja ha a közszolgáltatási szerződés létrejöttét követően megalkotott 
jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtathatja meg, hogy az a Közszolgáltatónak a 
szerződés teljesítéséhez tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti, továbbá ha az Önkormányzat 
a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét – Közszolgáltató felszólítása ellenére – súlyosan 
megsérti /súlyos szerződésszegés/ és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz és akadályozza a közszolgáltatás 
teljesítését. 
7.4. Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha a Közszolgáltató a tevékenységére 
vonatkozó jogerős bírósági vagy hatósági határozat szerint a jogszabályokat vagy a hatósági előírásokat 
megsértette valamint ha a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben rögzített kötelezettségeit súlyosan és 
neki felróhatóan megsértette. /súlyos szerződésszegés/. 

 
7.5. Súlyos kötelezettségszegésnek minősül feleknek minden olyan felróható magatartása, amely a szerződésben, 
illetve a szerződésben jelzett jogszabályok által meghatározott kötelezettségeinek a megsértését eredményezi 
úgy, hogy ez a másik fél számára súlyos anyagi és erkölcsi érdeksérelemmel jár. 
 
7.6. A felmondás minden esetben írásban érvényes és annak átvételétől számított félévre szólhat. 
 
7.7. Felek az 6.6. pontban meghatározott időtartam alatt is kötelesek a közszolgáltatás folyamatosságát és a 
jogszabályban, valamint a szerződésben meghatározott fenntartásához szükséges – a szerződésben vállalt – 
kötelezettségeket teljesíteni. 
 

8. Egyéb szerződési kikötések 
 

8.1. Felek kötelesek bizalmasan kezelni a szerződéssel kapcsolatban a tudomásukra jutott bizalmas 
információkat, elsősorban az üzleti vagy szolgálati titkot. 

 

8.2. Közszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a bizalmas információkat és az üzleti vagy szolgáltatói titkot 
az esetleges közreműködő, teljesítési segéd is bizalmasan kezelje. 
 
8.3. Felek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. LXIII. tv-ben 
foglaltak szerint kezelik a szerződés teljesítésével, illetve a közszolgáltatás nyújtásával kapcsolatban náluk 
keletkező személyes és üzleti vagy szolgálati titkokat képező adatokat. 

 

8.4. Az adatot vagy üzleti és szolgálati titkot kezelő fél felel minden olyan kárért, amely a nem megfelelő 
adatkezelés vagy adatvédelem folytán a másik félnél vagy harmadik személyeknél keletkezik. 
 
8.5.Jelen közszolgáltatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
többször módosított 1959. évi IV. törvény, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.), a 
hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004.(VII.22.) 
Kormányrendelet, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai 
szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet, a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 213/2001.(XI.14.) Kormányrendelet, a hulladékok jegyzékéről szóló 
16/2001.(VII.18.) KöM. rendelet, a hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló 9/2007. (II. 23) 
számú önkormányzati rendelet, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
8.6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetleges jogvitákat elsődlegesen békés úton, tárgyalások 
útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett 
eredményre. Erre az esetre a Felek kikötik a Nyíregyházi Városi Bíróság hatáskörét. 
 
8.7. Jelen közszolgáltatási szerződés négy eredeti példányban készült, melyet szerződő felek elolvasás és közös 
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírtak. 
 
Újfehértó, 2012. december ….. 
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………………………………………   …………………………………. 
             Önkormányzat     Közszolgáltató 

 
 
 
 

II/C. Mellékletek, nyilatkozatminták, formanyomtatv ányok 
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M1 Az ajánlat kötelez ő tartalomjegyzéke 
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M1. melléklet 

Tartalomjegyzék  

A Kbt. 49. § (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza. 

oldalszám
Tartalomjegyzék (M1 melléklet) 
Felolvasólap (M2 melléklet) 
Ajánlati nyilatkozat (M3 melléklet) 
Igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok 
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos megállapodása 
(Amennyiben közös az ajánlattétel.) 
Változásbejegyzési kérelem cégbíróságra érkeztetett másolata (amennyiben a cég valamely 
adata módosítás alatt van) 
A 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bek. szerinti közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány, 
vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta. 
Ha az iratokat nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, a meghatalmazását csatolni kell. 
Ajánlattev ő nyilatkozata kizáró okok tekintetében  (M4 melléklet) 
A Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdés, valamint az 57. § (1) bekezdés meghatározott kizáró okok 
tekintetében, valamint abban a tekintetben, hogy az alvállalkozójával és az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56.§ és az 57.§ (1) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok.  
Az 57.§ (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata is benyújtható. 
Ajánlattev ő nyilatkozata  M5 melléklet 
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében 
Éves beszámolók vagy nyilatkozat 
Az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint.   
310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján. 
(Adott esetben Ajánlattevő nyilatkozata a Kr. 14. § (2) bekezdése alapján) 
Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (M6. melléklet) 
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet Kr. 15.§ (3) bekezdés d) pontja tekintetében 
Szakember aláírt önéletrajza (M7 melléklet) 
Nyilatkozat nyelvismeret tekintetében (M8 melléklet) 
Nyilatkozat szakember rendelkezésre állásról (M9 melléklet) 
Szakember végzettségét igazoló dokumentumok 
Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt eszközökről, műszaki felszereltségről (M10. 
melléklet) 
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet Kr. 15.§ (3) bekezdés e) pontja tekintetében 
Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésének alkalmazása esetén  
(M11 melléklet) 
Egyéb igazolások, dokumentumok 
Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról (M12 melléklet) 
Igazolás a dokumentáció átvételéről 
Az ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok 



 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
M2 Felolvasólap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M2. melléklet 

F E L O L V A S Ó L A P  
 

Tárgy: 
Újfehértó városban a települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatás 
ellátása.  

 

Ajánlattevő megnevezése:  

Ajánlattevő címe/székhelye:   

Adószáma:  

Cg./Váll.ig.sz.:  

Képviselő neve:  

beosztása:  

telefonszáma:  

telefax száma:  

e-mail címe:  

 

 

VÉLELMEZETT SZOLGÁLTATÁSI DÍJ NETTÓ: 
VÉLELMEZETT SZOLGÁLTATÁSI DÍJ BRUTTÓ: 

         …….                               Ft 
         …….                               Ft 
 

 

Kelt: 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

Ajánlati ár nettó: 
Ajánlati ár bruttó:   
/folyékony hulladék egységnyi térfogatának szolgáltatási 
(szippantási) díja azon településrészek esetén, ahol az ingatlanok 
előtt a vezetékes szennyvízhálózat nincs kiépítve/ 

         
         …….                            Ft/m3 
         …….                            Ft/m3 
 
 
                                               
 

 
Ajánlati ár nettó: 
Ajánlati ár bruttó:   
/folyékony hulladék egységnyi térfogatának szolgáltatási 
(szippantási) díja azon településrészek esetén, ahol az ingatlanok 
előtt a vezetékes szennyvízhálózat kiépített/ 

         
        ……                              Ft/m3 
        ……                              Ft/m3 
 
 
 



 

 

Szolgáltatási díj 
Díjkalkulációja 

 

 

VÉLELMEZETT SZOLGÁLTATÁSI DÍJ NETTÓ: 
 
VÉLELMEZETT SZOLGÁLTATÁSI DÍJ BRUTTÓ: 

          
        ……………....                     Ft 
                             
        ………………                     Ft 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ft/m3 
(nettó) 

 
ÁFA 

Ft/m3 
(bruttó) 

gyűjtés, szállítás    
ártalmatlanítás    
befogadás    
egyéb anyagi jellegű ráfordítások    
személyi jellegű ráfordítások    
egyéb költségek 
(…………………………………………………………………) 

   

FOLYÉKONY HULLADÉK EGYSÉGNYI TÉRFOGATÁNAK 
SZIPPANTÁSI DÍJA 
(azon településrészek esetén, ahol az ingatlanok előtt a vezetékes 
szennyvízhálózat nincs kiépítve) 

   

gyűjtés, szállítás    
ártalmatlanítás    
befogadás    
egyéb anyagi jellegű ráfordítások    
személyi jellegű ráfordítások    
egyéb költségek 
(…………………………………………………………………) 

   

FOLYÉKONY HULLADÉK EGYSÉGNYI TÉRFOGATÁNAK 
SZIPPANTÁSI DÍJA 
(azon településrészek esetén, ahol az ingatlanok előtt a vezetékes 
szennyvízhálózat kiépített) 

   



 

 

 
 
 
 
 

M3 Ajánlati nyilatkozat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

M3. melléklet 

 

A J Á N L A T I  N Y I L A T K O Z A T 1 
 

Újfehértó városban a települési folyékony hulladék 
kezelési közszolgáltatás ellátása 

 

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………………  

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 

1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben mint nyertes 

ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az ajánlattételi dokumentációban foglalt szolgáltatást az ajánlatban 

meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük.  

2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlattételi 

dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlattételi dokumentációban 

lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául. 

4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, 

akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az ajánlattételi dokumentációban és az 

ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat 

sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is 

tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind 

az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. 

6. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, kötelesek vagyunk 

azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban 

megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül. 

7. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés alábbiakban meghatározott 

részeinek teljesítéséhez, alvállalkozót kívánunk igénybe venni: 

A közbeszerzés azon része, melynek teljesítéséhez, alvállalkozót veszünk igénybe  

 

 

 

8. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a közbeszerzés alábbiakban meghatározott 

részeinek tekintetében a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat 

kívánjuk igénybe venni, feltüntetve a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a 

megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 

A közbeszerzés értékének 
10%-át meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt 
alvállalkozó 

(hivatalos név, 
székhely/lakóhely) 

A közbeszerzés azon része, amellyel 
összefüggésben a közbeszerzés értékének 

10%-át meghaladó mértékben szerződést fog 
kötni 

A teljesítés aránya 
(%) 

   

                                                           
1 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő köteles megtenni. 



 

 

   

 

9. Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó 

szervezeteket kívánjuk igénybe venni: 

 Kapacitást rendelkezésre 
bocsátó szervezet (személy) 

megnevezése 
(hivatalos név, 

székhely/lakóhely) 

Azon alkalmassági követelmény(ek), 
amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó 
szervezetre támaszkodik, jelen ajánlattételi 

felhívás vonatkozó pontjának(inak) 
megjelölésével 

  

  

 

10. Nyilatkozunk a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, 

fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikrovállalkozásnak /kisvállalkozásnak 

/középvállalkozásnak(2) minősül.  

11. Nyilatkozunk a Kbt. 54. §- a alapján, hogy tájékozódtunk a munkavállalók védelmére és a 

munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés 

teljesítése során meg kell felelni. 

 

Kelt: ……………, 2012……….. 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
∗ A nem kívánt szöveg törlendő! 

 

 



 

 

 
M4 Nyilatkozat kizáró okokról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

M 4. mellékelt 

 

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL 3 

(közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat 
formájában) 

 

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………  

 

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

 

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglalt alábbi kizáró 

okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:  

 

- Kbt. 56. § (1) bekezdés tekintetében: 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy 
ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki 
személyes joga szerint hasonló helyzetben van;  
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;  
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) 
pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az 
ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;  
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje 
alatt;  
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 
ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;  
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen 
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;  
g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével  
ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával 
összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak 
felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az 
adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett 
el, vagy  
gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély 
megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két 
évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén 
bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre 
kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;  
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi 
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai 
közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy 
személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény 
                                                           

 



 

 

elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült;  
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött 
szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) 
két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban 
megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban 
megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az 
ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;  
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis 
adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;  
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:  
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye 
van, vagy  
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége 
szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-
visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az 
adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem 
kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján 
fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek 
minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,  
kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.  
 
- Kbt. 56. § (2) bekezdés tekintetében: 
(2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelenetkező az a gazdasági szereplő amelyben 
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében a Kbt. 56.§ (1) 
bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos 
társaságaira, amelyeket az alábbiakban nevezek meg: 
………………………………………………… 
vonatkozóan a Kbt. 56.§  (1) bekezdés ka) pontja nem áll fenn. 
 

Kbt. 57. § (1) bekezdés: 

 a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben 
meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 
 b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti – 
öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti 
határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 
jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést 
követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését 
más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és 
egyúttal bírságot szabott ki; 
 c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének 
megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat 
megállapította; 
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;  
e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, 
jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik; 
f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai 
kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai 
eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el. 

 

Kijelentjük továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56.§ (1) bek. és 57. § (1) bek. 

szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk alkalmasságnak igazolására igénybe vett 



 

 

más szervezet nem tartozik a Kbt. 56 § (1) bek. és az 57.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya 

alá. 

 

 

Kelt.:………….. 2012……. 

 ……………………………… 

 cégszerű aláírás 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

M5 Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc)  
alpontja tekintetében 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

M5. melléklet 

 
 

NYILATKOZAT 4 
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében, 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.§-a alapján 
 
 
 
 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő a 310/2010. 

(XII.23.) Korm. rendelet Kbt. 12. §-ában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az általam képviselt 

társaságot: 

 

 

 
- nem jegyzik szabályozott tőzsdén, ezért a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 
r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását az 
alábbiakban adom meg:6 

 
 

Tényleges tulajdonos neve  Állandó lakóhelye 

  

  

  

A táblázat tetszés szerinti sorokkal bővíthető! 
 

(Megjegyzés: amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, 
az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatának becsatolása szükséges.) 
 
 
- szabályozott tőzsdén jegyzik.5 

 
 

 

Kelt.:……….. 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

                                                           
4Ajánlattevő (Magyarországon letelepedett és Nem Magyarországon letelepedett egyaránt), 
közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat 
formájában 
5 A nem kívánt szöveg törlendő! 



 

 

 

 
 
 
 
 

M6 Nyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 
 15.§ (3) bek. d) pontja tekintetében 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

M6. melléklet 

 

N Y I L A T K O Z A T 6 

 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja tekintetében 

 

 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő { közös 

ajánlattétel esetén a képviselő }, az ajánlattételi dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 

követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után  a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés 

d) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy 

 

a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembert kívánjuk bevonni: 

 

Szakember neve Képzettség, végzettség, 
jogosultság: 

A szerződés teljesítésekor 
betöltendő munkakör 

Gyakorlati id ő 

    

    

    

    

    

 

 

Kelt:   

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
6 Az ajánlattevő tölti ki. 



 

 

 
 
 
 
 
 

M7 Szakmai önéletrajz 
 

 

 

 



 

 

M7. melléklet 

S Z A K M A I  Ö N É L E T R A J Z 7 
 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név:  

Születési idő:  

Állampolgárság:  

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK  

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

  

  

 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK  

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig  

(év, hó) 

Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése 

  

  

 

Egyéb képességek:  

Szakértelem: 

 

 

Kelt.:………….. 2012………   

 

 

……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7  A szakmai önéletrajzot úgy kell kitölteni, hogy az tartalmazza az adott szakember 

alkalmasságának megítéléséhez szükséges összes információt! 
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M8 Nyilatkozat nyelvismeret tekintetében 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

M8. melléklet 

 

N Y I L A T K O Z A T  
Nyelvismeret tekintetében 

 

 

Alulírott ……….. (a.n.: …………………, lakcíme: …………………) polgári jogi és büntetőjogi felelősségem 

tudatában 

 

 

k i j e l e n t e m, 

 

hogy a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás teljesítéséhez szükséges magyar szakmai nyelv tárgyalóképes 

ismeretével rendelkezem. 

 

 

Kelt.: ……….  

…………………… 

aláírás 

 

 

Előttünk mint tanúk előtt: 

 

Név: Név: 

Cím: Cím: 
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M9 Nyilatkozat a szakember rendelkezésre állásáról 
 

 

 

 



 

 

M9. melléklet 

 

N Y I L A T K O Z A T  

szakember rendelkezésre állásáról 

 

Újfehértó városban a települési folyékony hulladék 
kezelési közszolgáltatás ellátása 

  

 

Alulírott …………………….., mint a(z) …………………………… ajánlattevő által ajánlott 

……………………………… szakértő8 kijelentem, hogy részt veszek a fent említett közbeszerzési eljárásban. 

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni és dolgozni kívánok azokban a 

tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat 

benyújtották: 

 

Mettől9 Meddig 

Szerződéskötéstől Szerződés teljesítéséig 

 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, 

amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák.   

 

 

Kelt.: ….. 

……………………………… 

aláírás 

 

Előttünk mint tanúk előtt: 

 

Név: Név: 

Cím: Cím: 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
8  Az ajánlatban megjelölt valamennyi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakértőnek alá kell 

írnia. 
9  Indokolt esetben több időszak is megjelölhető. 
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M10 Nyilatkozat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 
 15.§ (3) bek. e) pontja tekintetében 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M10. melléklet 
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N Y I L A T K O Z A T 10 

 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja tekintetében 

 

 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő     {közös 

ajánlattétel esetén a képviselő}, az ajánlattételi dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi 

követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után  a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés 

e) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy  

a szerződés teljesítéshez az alábbi eszközökkel, berendezésekkel, illetve műszaki felszereltséggel 
rendelkezünk: 

 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

 

Kelt:   

 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
10 Az ajánlattevő tölti ki. 
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M11 Nyilatkozat a Kbt. 55.§  (5) –(6) bek. tekintet ében 
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M11. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSRÓL 

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55.§-ának (5) és (6) bekezdései alapján 

 

Újfehértó városban a települési folyékony hulladék 
kezelési közszolgáltatás ellátása 

 

 

Alulírott …………………….., melyet képvisel: …………………………, mint kapacitást rendelkezésre bocsátó 

szervezet kijelentem, hogy a fenti szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő 

rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt: 

 

 

{ Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai alkalmasság 

tekintetében az ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentáció szerint.} 

Továbbá a 2011. évi CVIII. törvény 55.§-ának (6) bekezdésére tekintettel az alábbiakban nyilatkozom**: 

 

 

Kelt:…… 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

** Erőforrás biztosítása esetén ajánlattevőnek a Kbt. 55. § (6) bekezdésnek megfelelő tartalommal ismertetnie kell az 

erőforrás biztosításának módját is. 

A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon szükséges igazolnia az adott 

alkalmassági feltételnek történő megfelelést. 
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M12 Nyilatkozat a kiegészít ő tájékoztatásról 
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M12. melléklet 

 

 

N Y I L A T K O Z A T 11 

kiegészítő tájékoztatásokról 

 

Újfehértó városban a települési folyékony hulladék 
kezelési közszolgáltatás ellátása 

 

 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő kijelentem, 

hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban …….. számú, valamennyi az eljárás során kibocsátott kiegészítő 

tájékoztatást átvettem, és jelen ajánlatom elkészítése során azokat figyelembe vettem. 

 

VAGY 

 

Alulírott ………………..………. (képviseli: …………………………………….) mint ajánlattevő kijelentem, 

hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás nem volt 

 

 

Kelt:   

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
11 Ajánlattevő tölti ki. 
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II/D. DÍJKALKULÁCIÓ 
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1. Ajánlott szolgáltatási díj (szippantási díj): 
Ajánlattevőnek a szippantott hulladék 1 m3-re vonatkozó egyszeri begyűjtés, szállítás, lerakás, és ártalmatlanítás 
induló díjat kell megjelölnie. 
 
2. Díjkalkuláció:  
Az ajánlattevő a szolgáltatási díj megállapítása érdekében köteles díjkalkulációt 

(dokumentációhoz mellékelve) készíteni. Az ajánlattevőnek a települési folyékony hulladék 

begyűjtésére, leürítő helyre szállítására vonatkozó díjat külön, a felmerülő költségeket 

adatokkal alátámasztottan kell megtennie.   

 

A folyékony hulladék kezelési díj megállapításánál figyelembe kell venni, hogy Újfehértó Város Képviselő-
testülete a települési folyékony hulladék gyűjtésének, szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való 
lerakásának és ártalmatlanításának díját 9/2007. (II.23.) számú rendeletében az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
a) Azon településrészek esetén, ahol az ingatlanok előtt a vezetékes szennyvízhálózat nincs kiépítve, az 
alapszolgáltatás díja 980 Ft/m3+ÁFA. 
 
b) Azon településrészek esetén, ahol az ingatlanok előtt a vezetékes szennyvízhálózat kiépített, az 
alapszolgáltatás díja 1 500 Ft/m3+ÁFA. 
 

3. Vélelmezett szolgáltatási díj: 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat 9/2007. (II.23.) számú rendelete a szolgáltatási díjat eltérően szabályozza 
azon településrészek esetén, ahol az ingatlanok előtt a vezetékes szennyvízhálózat nincs kiépítve, illetve ahol a 
szennyvízhálózat kiépített; a közbeszerzés során is figyelembe kell vennünk ezt a kettősséget és ennek 
megfelelően ajánlattevőknek ajánlatot kell adni a szennyvízhálózattal kiépített és a kiépítetlen területek 
szippantására is. 
 
Az ajánlatok könnyebb értékeléséhez egy vélelmezett szolgáltatási díjat határoztunk meg. 
 
Vélelmezett szolgáltatási díj: 
Kiépített hálózattal rendelkező háztartások száma (K) = 2529 
Ajánlott szolgáltatási díj Ft/m3 (Dk)  
Nem kiépített hálózattal rendelkező háztartások száma (N) = 2063 
Ajánlott szolgáltatási díj Ft/m3 (Dn) 
 
Vélelmezett szolgáltatási díj= (K)*(Dk) + (N)*(Dn) 
Az ajánlattevőnek a szolgáltatási díjakat (Ft/m3), illetve az ezekből kiszámított vélelmezett szolgáltatási 
díjat (Ft) kell a felolvasólapon feltüntetni. 
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11. napirendi pont megtárgyalása 
11./Előterjesztés „A Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések című pályázati kiíráshoz  
     kapcsolódó tervezési feladatokról” 
     Száma: 4-237/2012.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
A Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testület részére. Kollégáimmal közösen sikerült egy elég részletes előterjesztést 
készíteni, ezért szóbeli kiegészítésem nincs. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati 
javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

190/2012. (XI. 28.) számú 
  

h a t á r o z a t a 
 

„A Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések c. pályázati kiíráshoz kapcsolódó 
tervezési feladatok elvégzéséről” 

 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 

1. a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az Észak-alföldi Operatív Program keretében 
meghirdetett "Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” (kódszám: ÉAOP-
5.1.1/D-12) pályázati kiíráshoz kapcsolódó építészeti-műszaki tervdokumentációk, 
valamint tételes árazott és árazatlan költségvetések elkészíttetésére, 4.696.845.-Ft 
+Áfa-t, azaz 5.965.000.-Ft-ot   biztosít, az önkormányzat 2011  évi pénzmaradványa 
terhére. 

 
2. felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban megjelölt dokumentumok 

elkészíttetésére és a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: folyamatos 
       Felelős: polgármester 
 
12. napirendi pont megtárgyalása 
12./Előterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában  
     való részvétel támogatásáról 
     Száma: 4-228/2012.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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Nagy Sándor 
Az előterjesztést a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 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. A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e 
kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a 
határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
191/2012. (XI. 28.) számú 

  
h a t á r o z a t a 

 
 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való 

részvétel támogatásáról 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 

1. pályázatot nyújt be a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programjában való részvételre. 

 
2. támogatja, hogy Sallai Csaba /4244 Újfehértó Tokaji út 28.) nyolcadik évfolyamos 

tanuló, Újfehértó Város képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók 
Arany János Tehetséggondozó programjában. 

 
3. vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele idejére -5 

tanévre-  tanévenként 10 hónapra havi 5.000.- Ft azaz ötezer forint  támogatást nyújt.  
 

4. a támogatás fedezetét a város 2013-2018. évi költségvetésében biztosítja. 
 
      5. felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a tanuló által  
           az első helyen kiválasztott középiskola részére, illetve egyidejűleg az Arany János   
           Programirodának küldje meg. 
 
                                                                                   Határidő: azonnal 
       Felelős: polgármester 
 
13. napirendi pont megtárgyalása 
13./Tájékoztató a 2012. évben benyújtott és folyamatban lévő pályázatokról 
     Száma: 4-230/2012.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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Nagy Sándor 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. A 
napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés?  
nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. 
 
14. napirendi pont megtárgyalása 
14./Tájékoztató a „Kerékpáros és ökoturisztikai turistaház” létesítése elnevezésű projekt  
      állásáról 
      Száma: 4- 232/2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. 
Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. A napirendhez szóbeli 
kiegészítésem nincs. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés? Ha nincs a napirendi 
pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette 
 
15. napirendi pont megtárgyalása 
15./Tájékoztató Az Újfehértó, Eötvös J. utca 25. szám alatti – 3000 adagos – konyha  
       tetőbeázásával kapcsolatos döntésről 
       Száma: 4- 240/2012.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
Jegyző Úrral azért döntöttünk úgy, hogy ezt a tájékozatót elkészítsük, hogy lássa a képviselő-
testület, hogy 2010. ősze óta folyamatosan napirenden tartjuk ezt a kérdést. Meglátjuk a 
további kimenetelét, hiszen az általunk kirendelt igazságügyi szakértői vélemény alapján, ha a 
cég továbbra is fenntartja azt a javaslatát, amelyet leírt, akkor rövid úton bírósághoz fogunk 
fordulni. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés?  Ha nincs, a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette 
 
16.  napirendi pont megtárgyalása  
16. Előterjesztés Sportpálya karbantartásához szükséges pénzösszeg biztosításáról 
      (Szóbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Csak határozat-tervezetet kaptak a képviselők, mert ez eléggé friss javaslat a részünkről. 
Amikor azon képviselő-társaim részt vettek a legutóbb azon a szemlén, amit az építményhez  
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kapcsolódóan a sportpályán megtartottunk, azok szembesülhettek azzal a helyzettel, hogy 
jelen pillanatban a meglévő sportpálya teljes mértékben alkalmatlan arra, hogy azon 
mérkőzést lehessen rajta játszani. Ezt követően folyamatosan elkezdtünk tárgyalni 
alpolgármester Úrral, hogy milyen megoldások születhetnek a pálya – legalább a játéktér 
alkalmassá tételére, hogy a 2013-2014-es szezonban már a hazai pályán tudja a mérkőzéseket 
játszani a csapat. Elég nagy a szóródás, mert 600 ezertől 140 millióig hangoztak el javaslatok 
arra vonatkozóan, hogy mit lehet tenni. Nyilván a 140 millió az egy új pályaépítést jelent, - 
műfüvest. Egy 90 millió forint- az egy hagyományos nagyméretű füves-pályaépítést jelent, de 
ugyanerre van 40-50 millió közötti összeg is. Egy a lényeg, hogy próbáltunk utánanézni 
annak, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre jelen pillanatban országos szinten, hogy 
esetleg pályázatot lehessen benyújtani erre. Jelenleg nincs nyitva – csak a Bozsik Programban 
meghirdetett MLSZ-es műfüves pálya építés. Ezt a hivatalvezetés rövid úton elvetette, hiszen 
ennek a lényege az, hogyha a területet biztosítjuk, ettől kezdődően az általa meghatározott 
bekerülési összeg kb. 140 millió forint – 30 %-át egyösszegben át kell utalni az MLSZ 
számára és majd Ők az egészet megcsinálják. Ennek nincs realitása. A másik lehetőség, 
amiről tájékoztatást kaptunk a minisztérium illetékese részéről az az lehet, hogy van egy 
kedvezmény, amit a versenysport támogatására fizethetnek be a gazdasági vállalkozások a 
nyereségadójuk terhére- azzal ösztönözve Őket, hogy azután az összeg után, amit ilyen célra 
befizetnek, azután közel 20 %-a megmarad nekik sajátjukként. Ennek a kiírására várhatóan 
2013. tavaszán kerül sor. Ott van egy időszak, amíg erre lehet benyújtani, nyilván itt 
elsősorban a sportegyesületnek lesz szerepe abban, hogy felkeresse személyesen 
segítségünkkel a vállalkozásokat és próbálja rábeszélni és megértetni a vállalkozókkal, hogy 
igazából a legtöbb segítséget akkor tudják nyújtani, ha erre a számlára a társasági adónak ezt a 
részét befizetik, hiszen utána egy pályázat keretében az illetékes bizottság, aki ennek 
visszaosztásában dönt. Természetesen azt mondták, hogy ha megfelelő összegű pénz érkezik 
be Újfehértóról, akkor ez visszaforgatásra kerül. Nyilván ez akkor lesz érdekes ez a 
kérdéskör, ha egy új pályát akarunk építeni a meglévő pályát meghagyva edzőpályának és azt 
visszafordítva egy nagypályát a korábbinak megfelelően. Akkor majd dönteni kell a 
képviselő-testületnek arról, hogy ennek a várható bekerülési összegnek a 30 %-át ugyanúgy 
biztosítani kell, de ez már egy sokkal barátságosabb. Nyilván ez attól is függ, hogy milyen 
területet tudunk adni. Addig is menni kell az életnek. A jelenlegi pálya méretében alkalmas 
arra, hogy ebben az MB II-ben, ahol a csapat tanyázik most, a mérkőzéseit le tudja játszani. 
Kértünk ajánlatot, és amire én most a 600 ezer forintot kérem az arról szól, hogy a jelenlegi 
pályát újra föl kell tárcsázni, újra kell vetni teljes egészében és ennek az újravetésének az 
eredményessége, meg egyáltalán a pálya használhatósága miatt egy automata öntözőrendszer 
kerülne beépítésre. Ami azt jelentené, hogy vezérlőegységgel és megfelelő időben öntözné a 
pályát. A Milák Sándor által vezetett cégtől kértünk ajánlatot, én úgy gondolom, hogy akikkel 
szóban beszéltünk erről a munkálatokról, azokhoz képest ez egy töredékösszeg, amelyet Ő 
ezért a munkáért elkérne. Azzal a garanciával, hogy az első fűnyírást is még Ő végezné el és 
vállalta, hogy mint ahogyan a magánházaknál is folyamatosan visszajár az öntözőrendszer 
karbantartásával kapcsolatban és a téliesítését is elvégzi ennek.  A napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Leveleki József 
Erre aztán tényleg nem készültem, hogy most az ülés végén is hozzá fogok szólni, de 
megteszem, próbálok felocsúdni a döbbenetből, hallva azt a számokat, amik egy esetleges új 
pálya kivitelezés költségeit tartalmazzák. Én 2011-ben viszonylag részletesen foglalkoztam 
ezzel a kérdéskörrel, átnéztem a 26,5 millió forintból összehozott és ma megtekinthető 
állapotban lévő pályának a teljes dokumentációját. Kb. 2011.-ben kértem egy 100 %-ig 
ugyanilyen műszaki tartalommal bíró árajánlatot egy olyan cégtől, akinek MB I-es FIFA 
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minősítésű pályák szerepelnek a referenciájában. Akkor én kaptam egy 11 millió forintos 
ajánlatot. Ugyanazzal a műszaki tartalommal, mint amit most föl fogunk tárcsázni. Ehhez 
képest „140 millió forintból nem tudom, hogy mit lehet építeni”? Fedett pályát? Annak idején 
azt azért érdemes kitágítani ezt a történetet, hiszen ez szerintem horribilis összeg. Nem 
aktuális még és nem a holnap égető problémája, de reméljük nemsokára az lesz. De akkor is 
azt gondolom, hogy lényegesen kevesebből meg lehet oldani újfehértói viszonylatban.  
 
Nagy Sándor 
Félreértés ne legyen, nem azt mondtam, hogy a hivatalvezetés támogat egy 140 millió forintos 
pályaépítést. Alpolgármester úrral közösen tárgyaltunk a tervező Úrral, hogy tervezői 
költségvetés alapján –nyilán egy alácsövezett és olyan rétegrendnek megfelelő –, mint amit  
az MLSZ szabály előír, szerinte mennyi egy pálya gyepszőnyeggel történő lefedése- a 
tervezői költségvetés 90 millió forint körüli. Nyilván az viszont érdekelne, hogyha a céget 
elérhetnénk, mert nyilván ez egy átmeneti állapot, amiről beszéltünk. Nem titok, hogy én 
abban bízom, hogy  a szennyvízberuházás kapcsán lesz egy jelentős mennyiségű föld, ami 
kikerül és nem kerülhet vissza a helyére. Én bízom benne, hogy ezzel bizonyos előkészítő 
munkálatokat meg lehet oldani a területeken, ami továbbcsökkentheti ezt a fajta munkát és 
lehet, hogy nagyon rövidre lehet zárni 2014-ben és vissza lehet állítani egy nagyméretű pályát 
is, a többi részletkérdés. Még egyszer mondom, félreértés ne essen, éppen azt mondtuk, hogy 
a 140 millióhoz oda kellene tenni 42 millió forintot, - realitása nincs. Viszont én azt kérem, 
hogy ezt támogassa a képviselő-testület. Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki 
az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület a  határozati javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
192/2012. (XI. 28.) számú 

  
h a t á r o z a t a 

 
 

Sportpálya karbantartásához pénzösszeg biztosításáról 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
az önkormányzat tulajdonában lévő, Újfehértó belterület 4772/2 hrsz-ú, kivett sporttelep 
megjelölésű, 1,8976 ha területű ingatlanon lévő sportpálya karbantartására 600 000.- forint 
pénzösszeget biztosít az önkormányzat 2013. évi költségvetése terhére. 
 

Határidő: folyamatos 
 Felelős: polgármester 
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17. napirendi pont megtárgyalása 
17./Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
Nagy Sándor 
Arról szeretném Önöket tájékoztatni, hogy az iskola átadás-átvétellel kapcsolatos 
tárgyalássorozat holnap délután kezdődik az önkormányzat és a tankerület munkatársa és 
igazgató Asszonya között. Nyilván a decemberi testületi ülésen már okosabbak leszünk és 
több mindenről tudunk tájékoztatást adni. .  
 
Szilágyi Péter 
Azért lehet látni, hogy koránt sincs az alátámasztva, amit szoktam én kapni Puskás László 
képviselő-társamtól. Szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy csak a mai testületi ülésen 
3 olyan döntést, illetve kettőt kellett meghozni, a harmadikat én fogom mindjárt mondani - 
ami 2006-os és a 2010-es ciklus között történt beruházást érint. Lásd a futballpálya, -nem 
tudjuk gyakorlatilag használni, pedig 2-3 éves történetről van szó, lásd a konyha, ami jelentős 
pénzből épült, -már beázik, vagy nem tudom mióta ázik. Tehát nem sikerült ott sem azt a 
beruházást  kontrolálni, hogy Újfehértó ne csapódjon ebbe a történetben. A harmadik amit én 
szeretnék mondani, illetve kérdésként fölvetni, az pedig az, hogy az orvosi rendelőben is van 
probléma, jelesül a két kazán. Ezt felháborítónak tartom, hogy egy-két éve beszerzett 
vadonatúj kazán folyik, én úgy tudom az ott dolgozóktól, hogy reggel azzal kell kezdeni a 
napot, hogy aki legelsőnek érkezik, hogy felönti a kazánt, mert a 2 éves kazán –annak 
ellenére, hogy már javítva is volt – folyik. A gyártó – nem tudom, hogy a garancián 
túlmenően kell-e vállalni, tehát én azt vélelmezem, hogy megint az önkormányzatnak kell a 
zsebébe nyúlni, mert volt ott egy rossz döntés a kazánt illetően. Ez a harmadik része a 
dolognak. Illetve egy kérésem lenne, ami a körzetemet érinti, hogy a Bocskai utcán van egy 
zsákutca rész. Onnan már kaptam többször megkeresést, hogy rengeteg a kóbor kutya. Nem 
túl régen arra újságot hordtam és való igaz, hogy napközben is rengeteg a kóbor kutya. Óvoda 
van a közelben, gyerekek járnak arra, anyukák, akik azért nem fognak „megharcolni” a 
kutyával, mint egy férfi. Ha van rá lehetőség, ez a kérése az ott lakóknak, ezeket a kutyákat 
össze kellene fogatni. Azt mondták, hogy inkább esti órákban tobzódnak 8-10-en, ilyenkor 
csak 2-3 kutya van kinn. Kérem, hogy nézzenek utána.   
 
Puskás László 
Három dolgot mondott képviselő Úr, az első a sportpálya: ami az előző ciklusnak a 
beruházása, nem mondom, hogy 600 ezer forinton múlott, amúgy, hogy nem lehetett focizni 
ezen a pályán. Tehát ott inkább a karbantartással, meg a 2010-es belvizes dolgokkal volt a 
probléma, ami miatt focizhatatlanná vált a pálya. Ennyi. Azzal a részével nem kívánok 
foglalkozni, hogy miért kisebb méretű lett ez a pálya, mint ami megfelelő lett volna az MB 
III-mas focizáshoz. Ehhez a képviselő-testület ugyanúgy nem értett, mint ahogy most sem ért. 
A másik a konyha beázása: ott egy régi épülethez toldották hozzá az új épületrészt, látható, 
hogy Jegyző Úr és Polgármester úr is folyamatosan azon van, hogy ezt a kötelezettséget 
áthárítsa arra a cégre, aki a kivitelezést végezte. Ezt sem hiszem, hogy a képviselő-testület 
hibája, hogy ott valaki nem szakszerűen végezte el a tetőnek a szigetelését. A harmadik: 
megint csak nem hiszem, hogy a képviselő-testület rendelte meg annak idején az orvosi 
rendelőbe a kazánt.  Ez a Nonprofit Kft-nek a beruházásában ment. Biztosan voltak 
tanácsadók, akik javasolták azt a típusú kazánt, amit beépítettek. Szeretném jelezni, hogy 
mind a két kazántestet kicserélték az elmúlt héten, tehát egyikkel sincs jelen pillanatban 
probléma. Garanciában cserélték ki, egyedül a kiszállási díjat kellett kifizetni, mert azt nem 
vállalták be, tehát mind a két kazántest ki van cserélve, ami elég nehéz, hosszadalmas 
folyamat volt, csak a kiszállást kellett kifizetni. 5 hónap volt, hogy egyáltalán be lehetett  
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vasalni a garanciát- először a forgalmazó, utána a gyártón keresztül.  
 
Nagy Sándor 
A kazánnal kapcsolatban, az a probléma, hogy gyakorlatilag Olaszországban felszámolásra 
kerül az a cég, ami ezeket a kazánokat gyártja és konstrukciós kazántest hiba. Viszont, hogy 
mindenki  előtt világos legyen- függetlenül ettől a történettől, közbeszerzés keretében ez 
bármikor előfordulhat, mert a közbeszerzési kiírásnál nem jelölhet meg a kiíró típust, hiszen 
sértené a versenysemlegességet, tehát ettől kezdve, - miután nyílt közbeszerzésbe ment el- 
nem védeni akarom a Nonprofitot -  miután közbeszerzés keretében ment el, ott meg volt 
adva, hogy milyen típusú, milyen teljesítményű kazánokat kell beépíteni a tervező szerint, 
milyen funkciót kell neki ellátni,  – melegvíz előállítást, illetve fűtést, és nem szabhatja meg a 
megrendelő, hogy milyen típusú kazán kerüljön beépítésre. Ezt mi most folyamatosan 
harcoljuk a szennyvíz kapcsán, hiszen a közbeszerzési kiírásnál folyamatosan téma volt, hogy 
nem lehet megmondani, hogy pld. az átemelők milyen típusú szivattyúval kerüljenek 
beépítésre. Ezt csak a teljesség kedvéért mondom.   
 
Suhaj István 
Nagyon örülök neki, hogy a menyei hírportálon értesültünk arról, hogy átadtuk az 
okmányirodánkat a majdan Kormányablak helyét. Csak kérdezem, hogy nem lehetett volna  
meghívni a képviselő-testületet erre az eseményre? Mert utólagosan értesültem én is erről.  
 
Leveleki József 
Azért nem biztos, hogy rendben van az, hogy bármi történik akkor a képviselő-testület akkor 
igazából nem felelős semmiért. Akkor el kell gondolkodni, hogy van-e értelme, hogy itt 
ülünk. A beruházásoknál a kivitelezéseknél tervező van, egy felelős műszaki vezető, 
gondolom én, a civil életben így van. Van egy átadás-átvétel. Nem a szakmai részhez kell 
érteni, de egyfajta felelőssége ezek után mégis csak van a testületnek, illetve azoknak az 
Uraknak, Hölgyeknek, akik az írásokat, okmányokat ellátták a kézjegyükkel. És mégis csak a 
képviselő-testület dolga lenne a meghatározott időben, hogy miután észlelte a problémát – 
felemeli a szavát és a jogszabály adta lehetőségen belül érvényt szerezzen a város érdekének. 
Azt gondolom, hogy ez így lenne működőképes. Utópisztikus tudom, az elképzelés, amit 
vázolok, de még mindig úgy gondolom, hogy ennek így kellene működni. Az egy roppant 
kényelmes álláspont, hogy nem értünk hozzá. Én sem értek az agysebészethez, nem akarok 
beleszólni, de annak azért utánanézek, hogy melyik kórházba fektetem be a hozzátartozómat, 
ha egy ilyen műtét vár rá. Nyilván egy olyat választok, ahol már van olyan ember, aki túlélte 
ezt a beavatkozást. Ha egy olyat látok, hogy még mindenki belehalt, azt  mondom, hogy nem 
lépek bele ebbe a játékba. Azért egy kicsit bonyolultabb a helyzet és nem ennyire egyértelmű 
a mi felelősséghárításunk.  
 
Nagy Sándor 
Azt azért szeretném elmondani, hogy december 8-án Országos Patkolókovács Verseny lesz a 
Lovardában. Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját bezárom.  
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester Úr a nyilvános 
ülést 18 órakor bezárta.  
 

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


