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J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2012. december 20-án du. 14 órai kezdettel  
a Közéleti Kávéház (4244 Újfehértó, Fő tér 3.) helyiségben megtartott zárt ülést követő 
nyilvános üléséről. 
 
Jelen van: Nagy Sándor polgármester, Banka Attila, Budainé Veres Ágnes, Elek László, 
Gyermánné Szabó Katalin, Leveleki József, Puskás László, Suhaj István, Szilágyi Péter, 
Szűcs Lászlóné, Tamás Lászlóné, Tóth János képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea aljegyző 
 
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 12 fő jelen van, így a képviselő-
testület h a t á r o z a t k é p e s.   
 
A meghívóban szereplő napirendeken túlmenően javasolom, hogy amit második csomagként 
megkaptak előterjesztéseket javasolom még fölvenni, mivel a bizottságok tárgyalták. Azért, 
hogy ne kelljen kavarni a sorrendet, az a javaslatom, hogy az eredeti meghívóban közölt 15. 
napirendet követően a közérdekű bejelentések előtt, a második csomagban lefűzött sorrendben 
tárgyaljuk meg. Valamint javasolom még ezeket követően 24. napirendként a jegyző által 
létesített közszolgálati jogviszonyhoz való hozzájárulásról szóló előterjesztést, 25. napirendi 
pontként az Újfehértó Sportegyesület támogatásáról szóló előterjesztéseket. Ezeket kiosztással 
kapták meg. 26. napirendi pontként javasolom a közérdekű napirendet.  
A javasolt napirendi ponttokkal kapcsolatban van-e észrevétel, más napirend? Ha nincs, ki az, 
aki a javasolt napirendet elfogadja?  
 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
napirendet állapította meg:  
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Napirend 
 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról 
        Száma: 4-268/2012.   
        (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
 
     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 4-267/2012. 
         (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 a Részvét Plusz Kegyelet Kft. számviteli szabályzatának elfogadásáról 
    Száma: 4-266/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó:  Nagy Sándor polgármester 
 
3./Előterjesztés Újfehértó Város Képviselő-testületének 2013. évi Munkatervéről 
    Száma: 4-257/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó:  Nagy Sándor polgármester 
 
4./Előterjesztés a Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár  
    2013. évi munkatervének jóváhagyásáról 
    Száma: 4-255/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Puskás László alpolgármester 
 
5./Beszámoló az önkormányzat 2012. évi közművelődési tevékenységéről 
    Száma: 4-254/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Puskás László alpolgármester 
 
6./Beszámoló a kegyeleti közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról 
    Száma: 4-258/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Puskás László alpolgármester 
 
7./Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok 2012. évi ellátásáról 
    Száma: 4-256/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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8./Beszámoló az Újfehértó Önkéntes Tűzoltóság 2012. évi munkájáról 
    Száma: 4-249/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
9./Beszámoló Újfehértó Város verseny- és tömegsportjának helyzetéről 
    Száma: 4-262/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
10./Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról 
      Száma: 4-264/2012.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
11./Tájékoztató a 2012. évben biztosított pénzbeni és szociális ellátásokról 
     Száma: 4-265/2012.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
12./Tájékoztató Újfehértó – Bököny Víziközmű Beruházási Társulás tevékenységéről 
      Száma: 4- 260/2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
13./Tájékoztató Újfehértó Város egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól 
     Száma: 4- 253/2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
14./Tájékoztató Érpatak Község Önkormányzata és Újfehértó Város Önkormányzata által  
      létrehozott Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot fenntartó Társulás 2012. évi    
     tevékenységéről 
     Száma: 4- 259/2012.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
15./Tájékoztató a „Kerékpáros és ökoturisztikai turistaház” létesítése elnevezésű projekt  
      állásáról 
      Száma: 4-263/2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
16./ Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
       szóló 5/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
       Száma: 4-273/2012. 
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester    
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17./ Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásért fizetendő intézményi térítési díjakról  
       szóló  35/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
       Száma: 4-272/2012 
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester        
 
18./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló  
      11/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításról 
      Száma: 4-275/2012 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester   
 
19./ Előterjesztés költségvetési szervek alapító okiratainak módosításáról 
       Száma: 4-274/2012.  
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
20./ Előterjesztés Mikro-körzeti megállapodás módosításáról 
       Száma: 4-270/2012 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
21./ Előterjesztés a Nyírségvíz Zrt-vel kötendő vagyonkezelési szerződések jóváhagyásáról 
       Száma: 4-269/2012. 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
22./ Előterjesztés „Újfehértó városban a települési folyékonyhulladék kezelési közszolgáltatás  
       ellátása” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás megindításáról 
       Száma: 4-271/2012.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester 

 
23./Előterjesztés az Újfehértói ÁMK Helytörténeti Gyűjteményben történt szakfelügyeleti    
      vizsgálat megállapításától szóló 122/2012. (VII. 25.) számú határozat módosításáról 
     (Szóbeli előterjesztés alapján, határozati javaslat kiosztással) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
24./Előterjesztés a jegyző által létesített közszolgálati jogviszonyhoz való hozzájárulásról 
      (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester  
 
25./Előterjesztés  az Újfehértó Sportegyesület támogatásáról  
      Száma: 4-280/2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester  
 
26./Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk 
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Napirendi pontok 

 
1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról 
        Száma: 4-268/2012.   
        (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
 
Nagy Sándor 
Kiegészítésként annyit szeretnék elmondani azzal, hogy van egy –két téma amiben 
alpolgármester Úr ad tájékoztatást. December 13-án este megtörtént a Tankerület részére az 
alapfokú oktatási intézménnyel kapcsolatos átadás-átvételi eljárási jegyzőkönyv aláírása. 
December 18-án megtörtént a katasztrófavédelemmel kapcsolatos megbeszélés, mely 
csoportnak a létrehozását kezdeményezte, mely rendkívüli helyzetben a város életét irányítja. 
Ugyanezen a napon a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat évértékelésén vettem részt, erről 
annyit szeretnék elmondani, hogy a Társulat beszámolójában hangsúlyosan szerepelt 
Újfehértó, hiszen társulati viszonylatban is a legnagyobb fejlesztések, illetve rekonstrukciós 
karbantartási munkálatok Újfehértó, illetve a hozzákapcsolódó Téglás település térségében 
valósultak meg. Ami várható, hogy jövőre a Társulat állami támogatási része teljes egészében 
megszűnik, tehát a Társulatnak önfenntartónak kell lenni. A jelenlévő polgármesterek az 
Igazgató Asszonnyal abban állapodtak meg, hogy azért, hogy az a fajta karbantartási folyamat 
ne szakadjon meg, ami a Társulat kezelésében lévő csatornákon megvolt, csatlakozva a 
Startmunkához, a közmunkaprogramhoz- hasonló nagyságrendű támogatást próbálunk 
nyújtani majd a Társulatnak, - volt egy egyedi döntésünk, ami havi 2 000.-Ft utólagos 
önerőhöz való hozzájárulásról szólt. Ilyen tartalmú kérelemmel fogunk találkozni majd január 
folyamán. Szintén ezen a napon volt szó arról a városközpont funkcióbővítő fejlesztésével 
kapcsolatos társadalmasítási megbeszélésen, amely ebben a helyiségben zajlott. Akik ezen 
részt vettek, azt erősítették meg, hogy rendkívül hasznos volt ez a megbeszélés, hiszen akik 
magát a pályázati anyagokat fogják készíteni, nagyon sok olyan új információhoz jutottak, 
ami nem állt rendelkezésre. Ugyanezen a napon a bizottságok üléseztek. A tegnapi nap 
folyamán jegyző Úrral közösen fogadtuk a P-Dussmann Kft. vezérkarát - vezérigazgató 
helyettes Asszonyt, illetve a kollégáját - ahol áttekintettük az elmúlt egy évet, valamint szót 
váltottunk a jövő évi várható feladatokról. Egy nagy kérdés maradt nyitva- ez a Kft. számára 
érdekes, hogy az átkerülő pedagógus létszám, amely a Tankerülethez, illetve a Járási 
Hivatalhoz átkerülő köztisztviselői, majd Kormánytisztviselői létszám étkezési kérdései 
milyen formában valósul meg. Abban maradtunk, hogyha ez tisztázódik, akkor nyilván a Kft. 
áll rendelkezésre, hogy ugyanúgy tudja biztosítani ennek a körnek is a továbbiakban az 
étkeztetését. A tegnapi nap folyamán volt még a  folyékonyhulladék szállítással kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás tárgyalásos része, erről külön napirend keretében adok tájékoztatást. 
Valamint arról szeretnék még szólni, hogy a tegnapi nap folyamán tartott sajtótájékoztatót 
Tállai András Önkormányzati Államtitkár Úr, aki bejelentette az „önhiki”-s támogatási ütem 
II-III. ütemének a támogatási mértékét. Újfehértó esetében  a támogatási kérelemben leírt 39 
millió forintos nagyságrendet 100 %-ban lefedték és ez a mai nap folyamán a számlánkra is 
került.  
 
Puskás László 
Tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Két dologhoz szeretnék én is szóbeli kiegészítést adni. 
Az egyik a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 
legutóbbi ülésén elfogadta a 2013. január elsejétől érvényes ártalmatlanítási díjat, amik 
érvényesek a nyíregyházi, nagyecsedi és a kisvárdai hulladéklerakóban. A Társulás 
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menedzsmentjének a korábbi javaslatától eltérően döntött a Társulási Tanács, ugyanis a 
menedzsment először azt javasolta, hogy azt a fajta hulladéklerakás után fizetendő járulékot, 
amit az új hulladékgazdálkodási törvény meghatároz, ami tonnánként 3 ezer forintot jelent, 
ezt építsék be az ártalmatlanítási díjba. A Társulási Tanács kikérte előzetesen Nyíregyháza 
javaslatára a Minisztérium állásfoglalását – és a Minisztérium egyértelműen azt az 
állásfoglalást adta, hogy ez a közszolgálati díjba, tehát az ártalmatlanítási díjba nem építhető 
bele, így a Társulási Tanács csak azzal a mértékkel növelte a hulladéklerakási díjat, ami 
indokolt volt az évközi változás miatt. Tehát 7.300-Ft díjról 8.100 –Ft-.ra emelkedett az 
ártalmatlanítási díj. Ez közvetlenül az újfehértói képviselő-testületet nem fogja érinteni, 
hiszen az új hulladékgazdálkodási törvény által elfogadott szabályozás szerint a 
közszolgáltatás díjának a megállapítása már nem a testület hatásköre. Arra lehet számítani, 
hogy addig, amíg a Miniszter Úr által elfogadott rendelet hatályba nem lép a közszolgáltatási 
díjak tekintetében, addig Újfehértón a Nyírflop Kft., mint szolgáltató maximum 4,2 %-kal 
emelheti a szolgáltatás díját január elsejétől.  
 
A másik dolog, az előző képviselő-testületi ülésen Szilágyi képviselő úr vetette föl, hogy a 
temető ravatalozójához tartozó papi öltözőket koszosnak és rendezetlennek tartották azok, 
akik használni szokták- legalábbis ilyen jelzés érkezett a képviselő úr irányába. Személyesen 
győződtem meg róla, valóban van kifogásolni való, a Részvét Plusz Kft. vezetője itt van a 
teremben- és egyeztettünk, és a bútorzat tekintetében cserét hajtottak már végre, a festést 
pedig ami szintén felújításra szorul, azt pedig a tavasz folyamán fogják megtenni. Képviselő 
úrnak még volt egy felvetése, a hangosítással kapcsolatosan. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy 
egyetlen egy temetés volt, ahol nem volt hangosítás, ez pedig a villámcsapás okozta kár miatt 
történt. Akkor le is cserélték a ravatalozó villanyóráját, de egy napon belül nem sikerül 
megjavítani azt a technikát, amivel károsult a hangosítás. Tehát nem igaz a felvetés, hogy 
több temetésen nem volt hangosítás,- tehát ez az egy alkalom volt, amikor nem volt 
hangosítás.  
 
Nagy Sándor 
Még három dolgot szeretnék megemlíteni: egyrészt, most egy órakor búcsúzott el tőlünk 
Hosszú Józzsef Okmányiroda vezető, osztályvezető Úr. A képviselő-testület nevében is 
szeretném megköszönni azt a munkát, amit az elmúlt időszakban végzett és én megelőlegezve 
neki a testület jókívánságait tolmácsoltam a búcsúztató keretében.  
 
A másik, hogy nagy előrelépés történt az arzénmentesítés ügyében, felszerelésre került sok-
sok huzavona után az a vegyszeradagoló berendezés, ami tulajdonképpen, ami a vegyszert 
hozzáadja a nyers vízhez, amely biztosítja az arzén határétéken történő tartását. Egy nap után 
már elérte a 10 mg/l-es határértéket, tehát lecsökkent erre a határértékre. Arról beszélgettünk a 
vezérigazgató Asszonnyal, hogy kollégái arról tájékoztatták, hogy még egy-két nap és akkor 
bőven a határérték alatt tartható az arzéntartalma a víznek, ami azt is jelenti, hogy 
ideiglenesen, amíg az ivóvíz-minőségjavító program meg nem valósul, addig ez a helyzet 
maradhat, hiszen, ha vegyszer van az eszközben, akkor ez nem fog gondot problémát okozni.  
 
A harmadik dolog, hogy a tegnapi napon volt a Karácsonyi Hangverseny, ezt követően volt 
egy nagyon rövid évértékelő fogadást adtam a hivatal nevében az intézmények dolgozóinak, 
kitüntetetteiknek és a meghívottaknak. Tolmácsoltam a képviselő-testület jókívánságait 
mindenkinek.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés?  
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Szilágyi Péter 
December 8-án amikor az államtitkár Úr bejelentette az adósságátvállalást- azzal 
kapcsolatosan szeretném kérdezni: örvendetes tény, hogy ezt a közel  egymilliárd forint 
Újfehértó adósságát átvállalta az Állam. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy én egy kicsit 
úgy éreztem magam, mintha egy olyan lakossági fórumon lennék, ami a FIDESZ jövendőbeli 
képviselő-jelöltjét, térségi képviselő-jelöltjét mutatja be, mert még az államtitkár urat értettem 
is, meg még a jelenlegi képviselőt, hogy miért volt itt. Valószínűsítem, hogy a másik 
képviselő, aki majd „később lesz itt egyéni jelölt”- valószínűsítem, hogy Őt is be kellett 
mutatni a közönségnek, hiszen ő csak moderált úgy tudom. Ennyi volt az Ő szerepe. 
Polgármester Úr majd megerősít, hogy a tárgyalásokba más volt-e? Illetve egy kicsit 
korrektebben vártam volna ezektől az Uraktól a tájékoztatást, mert azért azt nem felejtették el 
elmondani, hogy az előző kormányzatoknak köszönhetően jutottak el a települések, és azért 
szerényen hallgattak arról, hogy 2006-tól, 2010-ig Magyarország szerte javarészt az 
önkormányzatokat a jelenlegi Kormánypárti képviselő polgármesterek alkották- Én azt 
gondolom, hogy a felelőssége a két pártnak az MSZP-nek, illetve a FIDESZ-nek ebben az 
adósságban közös. A másik pedig amit kérdezni szeretnék, hogy – hiszen itt nem volt rá 
alkalmunk- szerettem volna megkérdezni, hogy mi ennek az egymilliárd forintnak az 
átvállalásának az ára? Tudjuk azt felnőtt emberként, hogy ingyen nincs semmi. És ha esetleg 
tájékoztatható erről  közvélemény, hogy van-e ennek ára?  
 
Nagy Sándor 
Visszafelé haladnék a felvetéssel kapcsolatban. Velem semmilyen árat nem közöltek. 
Alpolgármester Úr sem tud róla, hogy ennek ellentételezéseként valamit kértek volna, de az 
„árát”, majd a 2013 évi költségvetés tárgyalásánál tapasztalni fogja a képviselő Úr. Sem a 
szűkebb körű, sem a tágabb megbeszélés keretében ilyen jellegű dolgot, hogy bármit kértek 
volna- nem hangzott el. Egy dolog- és azért is általánosságban beszéltek róla, hogy ez az első 
nyitó rendezvény volt és most született meg az a törvény, ami szabályozza- itt a költségvetési 
törvény záró rendelkezésében szabályozták az adósság átvállalásával kapcsolatos dolgot. 
Tegnapelőtt kihirdetésre került, most már az biztos, hogy a 2012. december 31-én fennálló 
hitel és a hozzákapcsolódó járulékoknak a részbeni konszolidációjára kerül sor olyan 
formában, hogy hitel-fajtánként meg fogják vizsgálni ennek a nagyságát és ez nem biztos, 
hogy mindenegyes hitelnél 70 % lesz. Erről részletesebben és konkrétabban akkor tudunk 
tájékoztatást adni ha – január 11-éig van kötelező adatszolgáltatás a bankoknak a 
tartozásállománnyal kapcsolatosan a Kincstár felé, illetve ezzel párhuzamosan nekünk is 
január 11-éig van kötelező adatszolgáltatás. Ez alapján lesz a következő körös tárgyalás, 
amikor már tudható, hogy milyen hitelfajtákat, milyen formában, milyen időponttal vesznek 
át. A döntés, maga a törvényben úgy van megfogalmazva, hogy 2013. július 28-án történik a 
tényleges utalás. Ez volt az egyik része. Az, hogy miért ilyen formában került megrendezésre- 
egységes rendezvénysorozat- országosan, hiszen a Kormány  jelölte ki azokat a személyeket, 
akik a tárgyalásban részt vettek. Velem ezt közölték, hogy V. Németh Zsolt Vidékfejlesztési 
Államtitkár a delegáció vezetője és ketten kísérik, az egyik Dr. Budai Gyula a másik Dr. 
Simon Miklós.  
 
Puskás László 
Dr. Simon Miklós képviselő Úrnak a szerepe volt itt a kérdésfelvetés. Azt gondolom, hogy a 
FIDESZ választókerületi elnökeként vett részt és ez el is hangzott az előzetes megbeszélésen. 
Azt, hogy Ő képviselő-jelölt lesz-e, vagy sem, azt én nem tudom. Valószínűnek tartom, hogy 
ez képviselő Urat jobban érdekli, hiszen Te korábban képviselő-jelölt voltál. Ezt futtassátok le 
azon a szinten, nem biztos, hogy az újfehértói képviselő-testületi ülésen kell lefuttatni, hogy 
akkor kinek lesz az ellenfele 2014-ben.  
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Tóth János 
A szennyvíz II. ütem: -ugye van egy generálkivitelező nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati 
felhívásának a módosítása. Vélhetően mikor hirdethetünk közbeszerzés eredményeként 
generálkivitelezőt? 
 
Nagy Sándor 
Ami jelen pillanatban tudható, hogy a döntőbizottság észrevételeire figyelemmel megtörtént a 
módosítása a közbeszerzési kiírásnak. Mind a két  fórumon,  mind az uniós, mind a hazai 
közbeszerzési értesítőben megjelent, ez azt jelenti, hogy január 17. a módosított beadási 
határidő. Nyilván egy nagy kérdőjel van bennem, hogy nem ismerem a közbeszerzési 
döntőbizottságnak a 3 órás tárgyalási anyagának azon részét, amely esetleg még újabb 
feltételeket fogalmazott meg. Hiszen amit előzetesen írt, azt a Társulási Tanács egy-az egyben 
akceptálta és döntőbizottsági döntés nélkül a bizottság elnökének javaslata alapján átvezettük. 
Ezért mondom, hogy ha simán lezárulhat a beadási határidő, onnantól pedig az a kérdés, hogy 
a pályázók milyen szinten fognak egymás „torkának esni”, ismerve az elmúlt időszak 
tapasztalatait. Egy dolog talán visszatartó lehet mindenki számára, hogy elindult a 
visszaszámlálás ezen tervezési ciklus lezárására, tehát 2014. november 30-ára meg kell 
történni az utolsó tényleges pénzügyi kifizetésnek, teljesítésnek, amely arról szól, hogy a 
projektet le kell zárni, meg kell történni a 6 hónapos próbaüzemnek a szennyvíztelepnek és az 
Unió felé a közreműködő szervezet részéről meg kell történni a kifizetésnek, mert egyébként 
a fennmaradó forrást elveszíti a Társulás. Én nagyon remélem, hogy erre nem fog sor kerülni. 
Egy tájékoztatót a mai, holnapi nap folyamán az érintett utcarészek meg fognak kapni, ma 
kapták meg a kézbesítők, hogy ezeket vigyék ki. Abban részletesen szóltunk arról is, hogy 
milyen kötelezettségei lennének a lakosoknak ezzel kapcsolatban, hiszen 70 % alá csökkent a 
befizetési hajlandóság. Van-e egyéb, ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a 
tájékozatót a kiegészítésekkel együtt elfogadja?  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 12 igen szavazattal tudomásul vette.  
 
     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 4-267/2012. 
         (Írásbeli előterjesztés alapján) 
         Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztésben szereplő 8. határozattal kapcsolatosan annyi tájékoztatást szeretném még 
adni, hogy magának a Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálatnak a január elsejével történő 
SZOSZOK-hoz történő átadása nem fog megtörténni. Előzetesen kezdeményeztük a Társulási 
Tanácsnál a Munkaszervezetnél, hogy ilyen típusú módosítást hajtson végre a szervezet, 
hiszen a Kormányhivatal részéről kifogások merültek fel a Családsegítő– és Gyermekjóléti 
Szolgálat tárgyi elhelyezési körülményeit illetően. Egyrészt részbeni akadálymentesítést kér 
mozgáskorlátozott WC kialakításával, illetve az irodáknak az akadálymentes megközelítését 
kell biztosítanunk. Ezzel kapcsolatban a soron kívüli intézkedéseket megtettem. Várhatóan 
még ebben az évben eljutunk addig a szintig, hogy megtörténik ezeknek a munkálatoknak az 
elvégzése. Amennyiben ez megtörtént és lejelentjük a Kormányhivatal felé akkor elvileg 
február elsejével nem lesz akadálya annak, hogy megkapjuk a működési engedélyét, hiszen 
jelen pillanatban nyitvatartási irodaként működik, most pedig telephelyként szeretnénk 
bejegyezni. Erre hivatkozva kéri ezeket a plusz dolgokat. A napirendi ponttal kapcsolatban 
van-e kérdés? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul 
veszi?  
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A képviselő-testület a tájékoztatót 12 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 
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 tájékoztatót 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./Előterjesztés a Részvét Plusz Kegyelet Kft. számviteli szabályzatának elfogadásáról 
    Száma: 4-266/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó:  Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.  
 
Köszöntöm Káté Lajos Urat!  
 
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  
 

206/2012.(XII. 20.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

 a Részvét Plusz Kegyelet Kft. számviteli szabályzatának elfogadásáról 
 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
a Részvét Plusz Kegyelet Kft. számviteli szabályzatát a melléklet szerint elfogadja.  
 
 
 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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3. napirendi pont megtárgyalása 
3./Előterjesztés Újfehértó Város Képviselő-testületének 2013. évi Munkatervéről 
    Száma: 4-257/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó:  Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést tárgyalta a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 3 egyhangú igen szavazattal 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. Az Ügyrendi Bizottság 3 
egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. A Pénzügyi Bizottság 3 
egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirendhez szóbeli 
kiegészítésem nincs. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Tóth János 
A bizottsági ülések kezdetét nem tehetnénk át hétfőn fél kettőre? 
 
Nagy Sándor 
Jelenleg így van szabályozva, hogyha a gyakorlat ezt fogja igényelni, akkor ezt tudjuk 
módosítani menetközben. Előzetesen le kell előtte egyeztetni, hiszen nem csak ezen múlik a 
bizottsági ülés. Ha nincs egyéb a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati 
javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 
207/2012.(XII. 20.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
 

Újfehértó Város Képviselő-testületének 2013. évi Munkatervéről  
 
 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET  a 2013. évi Munkatervét a melléklet szerint elfogadja. 
 

 
 

Határid ő: folyamatos  
            Felelős: polgármester 
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Melléklet a 207/2012.(XII. 20.) számú határozathoz 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 2013. ÉVI MUNKATERVE 
 

I. 
Általános Szabályok: 

1. Testületi ülés helye: Meghívó szerint  
2. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00 óra 
3.   A testületi anyag átadása: a mellékletben megjelölt napon a Polgármesteri Hivatal 
szállítja ki. 
4.   A testületi ülésre meghívandók: SZMSZ szerint 
5. Az előterjesztések törvényességi ellenőrzése: a jegyző feladata 
 

II. 
Az ülés időpontja: 2013. január 30. 

 
1./ Előterjesztés a 2013. évi költségvetés, valamint a költségvetés vitelének szabályairól 
szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő:  polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal  
Véleményező:  Minden Bizottság 
 
2./ Előterjesztés Újfehértó SZOSZOK 2013. évi  költségvetésének jóváhagyására 
Előterjesztő:  polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal  
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság  
 
3./ Előterjesztés az óvodai előjegyzés időpontjának meghatározására    
Előterjesztő:  polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal  
Véleményező:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
4/ Előterjesztés a 2013/2014. nevelési évben induló óvodai csoportok számának 
meghatározására  
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal  
Véleményező:   Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
5./ Előterjesztés a 2013. évre tervezett kulturális programokról 
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal 
Véleményező:   Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 

 
Az ülés időpontja:  2013. február 27. 

 
1./ Előterjesztés az Ujfehértour KFT 2013. évi árbevételi, költségvetési,  valamint 
pénzforgalmi tervének jóváhagyására  
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal  
Véleményező:   Pénzügyi Bizottság 
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2./ Beszámoló a 2012-ben az önkormányzat által nyújtott pénzügyi támogatások 
felhasználásáról 
Előterjesztő:  polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal  
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság 
 
3./ Beszámoló a Civilház elmúlt évi működéséről  
Előterjesztő:   alpolgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal  
Véleményező:   Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 

Az ülés időpontja:  2013. március 27. 
 
1./ Előterjesztés a helyi közbiztonság érdekében végzett tevékenységről, valamint a 
további feladatokról a közbiztonsági koncepció alapján 
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal  
Véleményező:   Ügyrendi Bizottság 
 
2./ Beszámoló a Polgárőrség 2012. évi tevékenységéről 
Előterjesztő:  polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal  
Véleményező:  Ügyrendi Bizottság 
 
3./ Tájékoztató az éves összesített közbeszerzési tervről 
Előterjesztő:  polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság 
 
4./ Beszámoló  az Újfehértó Vasvári Pál u. 1. szám alatti társasház működéséről 
Előterjesztő:  polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal  
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság 
 

Az ülés időpontja:  2013. április 24. 
 
1./ Beszámoló a 2012. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló  
rendelet végrehajtásáról 
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal 
Véleményező:   minden bizottság 
 
2./ Előterjesztés az Újfehértour Kft 2012. évi beszámolójának elfogadásáról 
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal 
Véleményező:   Pénzügyi Bizottság 
 
3./ Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról 
Előterjesztő:   jegyző 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal  
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Véleményező:   Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
4./ Előterjesztés a helyi adók beszedésének időarányos teljesítéséről 
Előterjesztő:   jegyző 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal  
Véleményező:   Pénzügyi Bizottság 
 

Az ülés időpontja:  2013. május 29. 
 
1./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek 2013. évi pénzügyi támogatásra 
benyújtott pályázatok elbírálására 
Előterjesztő:  polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal 
Véleményező:  minden bizottság 
 
 

KÖZMEGHALLGATÁS:  2013. május 29. 
 
1./ Tájékoztató a város vagyonáról és annak működtetéséről 
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal 
 
2./ Tájékoztató Újfehértó Város önkormányzati társulásokban való részvételéről és az 
ott képviselt álláspontról 
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal  
 
3./ Lakossági közérdekű bejelentések, javaslatok, kérdések 
 

Az ülés időpontja:  2013. június 26. 
 
1./ Beszámoló a város gazdasági társaságokban lévő érdekeltségeiről 
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal 
Véleményező:   Pénzügyi Bizottság 
 

Az ülés időpontja:  2013. július 24. 
 
1./ Tájékoztató az önkormányzat foglalkoztatást elősegítő, munkahelyteremtő 
intézkedéseiről 
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal  
Véleményező:   Pénzügyi Bizottság  
 
2./ Beszámoló a 2012/2013. nevelési év szakmai munkájának értékeléséről 
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal  
Véleményező:   Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
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Az ülés időpontja:  2013. augusztus 28. 
 
1./ Tájékoztató az Újfehértón működő ( bejegyzett ) civil szervezetek és a helyi 
önkormányzat  viszonyáról 
Előterjesztő:   alpolgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal 
Véleményező:   Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
2./ Beszámoló a 2013/2014. évi nevelési év feltételeiről 
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal  
Véleményező:   Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága  
 

Az ülés időpontja:  2013. szeptember 25. 
 
1./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése és a 
költségvetés  vitelének szabályairól szóló rendelet I. félévi végrehajtásáról 
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal (pénzügy) 
Véleményező:   minden bizottság 

 
 

Az ülés időpontja:  2013. október 30. 
 
1./ Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 
Előterjesztő:  polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság 
 
2./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági földingatlanok bérleti 
díjáról  
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal  
Véleményező:   Pénzügyi Bizottság 
 

Az ülés időpontja:  2013. november 27. 
 
1./ Előterjesztés a 2013. évi költségvetési rendelet I.-III. negyedévi végrehajtásáról 
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal 
Véleményező:   Minden Bizottság 
 
2./ Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára 
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal 
Véleményező:   Minden Bizottság 
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3./ Előterjesztés az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló helyi rendelet 
felülvizsgálatára 
Előterjesztő:  polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal 
Véleményező:   Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 
 
4./ Előterjesztés a köztemetőkr ől és a temetkezés rendjéről szóló 30/2004. (XII.10.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő:  polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 
 
5./ Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjainak 
megállapításáról szóló 10/2005. (V.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 
Előterjesztő:  polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal  
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 
 
6./ Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 3/2005 (II.10.) önkormányzati 
rendelet  felülvizsgálatára 
Előterjesztő:  polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal 
Véleményező:   Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság 
 
7./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról  
Előterjesztő:  jegyző 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal  
Véleményező:  Ügyrendi Bizottság 
 
8./ Tájékoztató a benyújtott pályázatokról 
Előterjesztő:  polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal 
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság 
 

KÖZMEGHALLGATÁS:  2013. november 27. 
 
1./ Tájékoztató a város vagyonáról és annak működtetéséről 
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal  
 
2./ Lakossági közérdekű bejelentések, javaslatok, kérdések 
 

 
Az ülés időpontja:  2013. december 18. 

 
1./ Előterjesztés Újfehértó Város Képviselő-testületének 2014. évi Munkatervének 
jóváhagyására 
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal 
Véleményező:   Minden Bizottság 
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2./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi közművelődési tevékenységéről  
Előterjesztő:   alpolgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal  
Véleményező:   Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
3./ Előterjesztés Újfehértó Város egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól 
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal  
Véleményező:   Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
4./ Előterjesztés Újfehértó Város verseny- és tömegsportjának helyzetéről 
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal  
Véleményező:   Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
5./ Beszámoló a Köztestületi Tűzoltóság 2013. évi munkájáról 
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal  
Véleményező:   Ügyrendi Bizottság 
 
6./ Beszámoló a Részvét Plusz Kegyelet KFT- vel kötött kegyeleti közszolgáltatási  
szerződés végrehajtásának tapasztalatairól 
Előterjesztő:  alpolgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal  
Véleményező:  Pénzügyi Bizottság 
 
7./ Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok  2013. évi ellátásáról  
Előterjesztő:   polgármester 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal  
Véleményező:  Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
 
8./ Tájékoztató a 2013.-ban biztosított pénzbeni szociális ellátásokról 
Előterjesztő:   jegyző 
Előkészítő:  Polgármesteri Hivatal 
Véleményező:   Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 
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Melléklet a  2013. évi munkatervhez 
 

Újfehértó Város képvisel őtestület és bizottságai 2013. évi ülésrendje 
 

 
jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 

 
Képvisel ő-

testület 
 

(szerda) 
 

  16:00 óra 

 
 

30 

 
 

27 

 

27 

 
 

24 

 
 

29 

 
 

26 

 
 

24 

 
 

28 

 
 

25 

 
 

30 
 
 

 
 

27 

 
 

18 

 Társadalmi 
Kapcsolatok 
Bizottsága 

 
(hétfő)  

 
13:00 óra 

 
28 25 

 

25 22 27 24 22 26 23 28 25 16 

 
Ügyrendi 
Bizottság 

 
(hétfő)  

 
15:00 óra  

 
28 25 25 22 27 24 22 26 23 28 25 16 

 
Pénzügyi  
Bizottság  

 
(hétfő)  

16.30 óra 

 
28 25 25 22 27 24 22 26 23 28 25 16 

 
 

Bizottsági és testületi  
anyagok átadásának 2013. évi id őpontjai 

 
 
 

 
Jan. 

 
Feb
r. 

 
Már

c 

 
Ápr.  

 
Máj

. 

 
Jún. 

 
Júl. 

 
Aug

. 

 
Sze
pt 

 
Okt. 

 
Nov. 

 
Dec. 

péntek 
Az 

anyagot a 
Polgármes

teri 
Hivatal  

szállítja ki. 

 
25 

 
22 

 
22 

 
19 

 
24 

 
21 

 
19 

 
23 

 
20 

 
25 

 
22 

 
13 
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4. napirendi pont megtárgyalása 
4./Előterjesztés a Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár  
    2013. évi munkatervének jóváhagyásáról 
    Száma: 4-255/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Puskás László alpolgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést tárgyalta a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, 3 egyhangú igen szavazattal 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. A napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Puskás László 
Intézményvezető Asszony jelezte, hogy betegsége miatt nem tud részt venni a képviselő-
testületi ülésen. 
 
Nagy Sándor 
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
 

208/2012.(XII. 20.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

 
A Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi 

Munkatervének jóváhagyásáról 
 
 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
 
a Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár  2013. évi 
Munkatervét a melléklet szerint elfogadja. 
 

 
 

Határid ő: folyamatos  
            Felelős: polgármester 
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                                                                 ZAJTI FERENC KULTURÁLIS KÖZPONT  

                      Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár  
                                 4244 Újfehértó, Egészségház u.2.   Tel.: 06/42/290-600; 06/42/290-013  
 

 

2013. évi munkaterv 
 

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési 
Központ és Könyvtár által tervezett rendezvények 2013. 

évben 
 

Helytörténeti Gyűjtemény tervezett programjai 
 

január-február múzeum belső terének helyreállítása és leltározás  
  

Március  2012-es Tudás Vándorkupa bepótolása 
  

Április 
 Leltározzunk Együtt (Főzzünk valamit, hagyományos konyhai edények és ételek) 
 Városi Sportnap 
 Tájoló : Ismerjük meg hazánk tájegységeinek szokásait, gasztronómiáját, és irodalmi  
 alakjait (első tájegység a Szatmár, előadó Kertész-Kállay Gabriella múzeológus) 
 

Május 
 Kemencés Napok 
  (Bölcsődések, óvodások és iskolások számára) 
 

Június 
 Kemencés Napok 
 Múzeumok Éjszakája 
 

Július 
„Legyél te is lokálpatrióta” Tábor 

 Élmények más múzeumból 
  (Szakmai kitekintés más muzeális intézmények megtekintése alapján) 
 

Augusztus 
 Augusztus 20-ai ünnepség 
  Lovastalálkozó 
 

Szeptember 
 Tanévindító kiállítás 
 Hogyan tovább? továbbtanulási lehetőségek középiskolák és a felsőoktatási  
 intézmények és szakjainak a bemutatása. 
 

Október 
 Évfordulóhoz kapcsolódó rajzpályázat 
 

November 
 „Tudás Vándorkupa” az aktuális évforduló jegyében 
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December 
 Téli ünnepkörhöz kapcsolódó szokások, jóslások  
 

A Városi Könyvtár tervezett programjai  
2013 

január 22. 
„Petőfi a szabadságharc költője” 
Petőfi Sándor születésének 190. évfordulója alkalmából irodalmi műsor 

 

február 
Klasszikusok másként… 
Biblioterápiás foglalkozás sorozat felnőtteknek a könyvtárban 

 

március 18-22. 
Internt Fieszta 2013 

 

április 11. 
Költészet napja 
Békési Gyulára emlékezünk egy irodalomtörténész szemével 

 

május  
„Ők is köztünk élnek” 
vers-, és mesemondó verseny az esélyegyenlőség napja alkalmából az ÉFOÉSZ és az 
SNI fiatalok részvételével 

 

június 
85. Ünnepi könyvhét rendezvényei 

 

július-augusztus 
jó játék a … 
Könyvtári programok a szünidőre 

 

szeptember 30. 
A Magyar népmese napja  

 

október 1-4. 
Őszi könyvtári napok 

 

november 13. 
A Magyar nyelv napját ünnepeljük  

 

december 
„Karinthy örök” 
vidám irodalmi műsor 

 

• egész év folyamán vállaljuk könyvtárhasználati és tematikus órák tartását bármilyen 
választott témában, előzetes időpont egyeztetéssel! 

 

• nagyobb ünnepekhez, évfordulókhoz kapcsolódóan rendezünk könyvtári 
dokumentumainkból kiállítást. 

 

Újfehértó, 2012. december 06. 
        Pappné Sármány Antónia 
        intézményvezető 
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5. napirendi pont megtárgyalása 
5./Beszámoló az önkormányzat 2012. évi közművelődési tevékenységéről 
    Száma: 4-254/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Puskás László alpolgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta,  3 egyhangú igen szavazattal 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. Szóbeli kiegészítése 
alpolgármester Úrnak nincs. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, 
vélemény?  
 
Szilágyi Péter 
Az augusztus 20-ai ünnepség felől szeretnék érdeklődni, ha jól emlékszem ott volt több mint 3 
millió forintos pénzösszeg, amit megelőlegeztünk az intézménynek. Ha jól emlékszem az 
volt, hogyha a pályázatból ezt megkapják, akkor az önkormányzatnak fogják utalni egyből. 
Ezt a több mint hárommillió forintot látja-e az önkormányzat, a civilszervezet megkapta-e?   
 
Nagy Sándor 
Kétmillió forintról van szó, nem háromról. Jelen pillanatban nem látja, mert a civilszervezet 
nem kapta meg ezt az összeget. Van-e még egyéb? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. 
Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül , 1 tartózkodással elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
 

209/2012.(XII. 20.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

az önkormányzat 2012. évi közművelődési tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 
 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
az önkormányzat 2012. évi közművelődési tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  
 
 

 
Határid ő: folyamatos  

            Felelős: alpolgármester 
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6. napirendi pont megtárgyalása 
6./Beszámoló a kegyeleti közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról 
    Száma: 4-258/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Puskás László alpolgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. A Pénzügyi Bizottság 2 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. A 
napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli kiegészítés nincs. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
 

210/2012.(XII. 20.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

 
a kegyeleti közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
a Részvét Plusz Kegyelet  Temetkezési Szolgáltató Kft. valamint Újfehértó Város 
Önkormányzata között létrejött kegyeleti közszolgáltatási szerződés végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
 
                                              
                                                     Határidő: azonnal 
                                                     Felelős: alpolgármester 
 
Puskás László elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 11 főre változott.  
 
7. napirendi pont megtárgyalása 
7./Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok 2012. évi ellátásáról 
    Száma: 4-256/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Tamás Lászlóné bejelenti érintettségét.  
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Nagy Sándor 
Az előterjesztést tárgyalta a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 3 egyhangú igen szavazattal 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.  A napirendi ponttal 
kapcsolatban szóbeli kiegészítés nincs. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  Ha nincs a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
 

211/2012.(XII. 20.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok 2012. évi ellátásáról szóló 
beszámolók elfogadásáról 

 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
a./ az Újfehértó SZOSZOK 
b./ a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ  újfehértói feladatellátási helye 

által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó szociális feladatok 2012. évi ellátásáról szóló 
beszámolókat elfogadja. 

      Felelős: polgármester 
      Határid ő: azonnal 
 
8. napirendi pont megtárgyalása 
8./Beszámoló az Újfehértó Önkéntes Tűzoltóság 2012. évi munkájáról 
    Száma: 4-249/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra 
és elfogadásra javasolja. Szóbeli kiegészítésem nincs. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e 
kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Köszöntöm Aranyos Imre parancsnok Urat! 
 
Szilágyi Péter 
Arra a felvetésemre, amit a bizottsági ülésen kérdeztem, kapok-e választ?   
 
Nagy  Sándor 
Amit felvetett képviselő Úr, azt kiadtam vizsgálatra a parancsnok Úr részére. Ha a vizsgálat 
lezárult, akkor természetesen meg fogja kapni a tájékoztatást. Azt vetette fel a képviselő Úr, 
hogy a tűzoltóság emberei, illetve a tűzoltókocsi magánszemélyeknek a fürdőmedencéjét 
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töltötte utcai csapról. Természetesen nagy segítség lenne a számunkra, hogy egy kicsit jobban 
behatárolható lenne a január és december közötti időpont. Hiszen még egyszer mondom, hogy 
mindenféle mozgása a tűzoltó gépjárműveknek napra, percre dokumentálva van.   
 
Tóth János 
Megragadom az alkalmat – a nyáron parancsnok Úrnak nem volt lehetőségem, hogy 
megköszönjem- egy mezőgazdaságból élő ember, bio-trágyával trágyázott és nem csak a 
város déli részén, de a város központjában is érezhetően rettentő büdös, elviselhetetlen szag 
terjedt. Hívtam a tűzoltóságot, úgy reagáltak, hogy Ők nem vonulhatnak ki. Hívtam a Megyei 
Katasztrófavédelmet, Ők azonnal utasíthatták Őket, szerencsére egy lakos már jelezte, hogy 
hol látták ezt az esetet. Azonnal mentek a tűzoltók, ez az illető beült a tűzoltóautóba, azonnal 
intézkedett és lefedték, vízzel mosták ezt a területet. Az illető megszüntette ezt a 
tevékenységét és aznap este már nyitott ablaknál lehetett aludni. Nem csak a város déli részén 
hanem a Sóstói részen is végig érezhető volt. Tehát ilyenre is jönnek és reagálnak. Tény, hogy 
nem mindig Őket kell már hívni, hanem a Központi Katasztrófavédelmet, és Ők utasítják 
Őket.   
 
Nagy Sándor 
Egy gondolatot szeretnék hozzátenni. Miután ez az önkormányzati tűzoltóság kettős 
finanszírozású- tehát a finanszírozás nagyobb részét központi költségvetésből biztosítják, a 
kisebbik része az, amit az önkormányzat hozzátett. Viszont 2011.- óta, főleg 2012-től egy 
nagyon katonás és beintegrált vezénylési rendszer van ezekre a Tűzoltóságokra vonatkozóan 
is. Ez teljesen helytálló, hogy a központi ügyelet határozza meg, hogy mehet-e és hová megy  
a szolgálat., illetve egy új dolog van, amit elég nehéz megszokni nekünk is, hogy amennyiben 
Nyíregyháza részéről-  az állami tűzoltóság részéről vonulás történik, a kár helyszínre történő 
érkezést követően kötelező átvenni a mentés irányítását az adott szolgálatparancsnoknak a mi 
parancsnokunktól. Ami eddig a legtöbb feszültséget okozta, hogy takarékosságra hivatkozva 
elsősorban közúti balesetek esetében, amennyiben a sérült jármű közúti közlekedési akadályt 
nem jelent, akkor a tűzoltóságot nem engedik, hogy ezeket a járműveket kiszedjék, talpra 
állítsák, elvigyék és egyéb dolog. Ebben volt némi vitánk a megyei irányítással. Én minden 
olyan esetben, amikor ez Újfehértó közigazgatási területén történt meg- utasítottam 
közvetlenül utasítottam, hogy ebben működjenek közre. Még egyszer mondom, hogy ez a 
jövőben is hasonló feszültséget fog okozni. Ha egyéb nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. 
Ki az, aki a napirendhez csatolt határozati javaslatot elfogadja?  
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
 

212/2012.(XII. 20.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

az Újfehértó Önkéntes Tűzoltóság  2012. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
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az Újfehértó Önkéntes Tűzoltóság  2012. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

      Felelős: polgármester 
      Határid ő: azonnal 
 
9. napirendi pont megtárgyalása 
9./Beszámoló Újfehértó Város verseny- és tömegsportjának helyzetéről 
    Száma: 4-262/2012.   
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tárgyalta,  3 egyhangú igen szavazattal 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. A napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. 
Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 11 egyhangú  igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
 

213/2012.(XII. 20.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 
Újfehértó Város verseny- és tömegsportjának helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
Újfehértó Város verseny- és tömegsportjának helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

 
 
      Felelős: polgármester 
      Határid ő: azonnal 
 
10. napirendi pont megtárgyalása 
10./Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról 
      Száma: 4-264/2012.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztőnek szóbeli kiegészítése nincs. Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság 
tárgyalta, 3 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület részére  A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
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A határozathozatal előtt engedje meg a képviselő-testület, hogy a képviselő-testület nevében 
és elsősorban a magam nevében megköszönjem a hivatal munkatársainak azt a munkát, amit 
az elmúlt  időszakban és a jelen pillanatban is végeznek, hiszen –nem látszik, de a december 
november ez azért egy elég feszültségekkel terhelt időszak és azt is engedje meg a képviselő-
testület, hogy megköszönjem azon kollégáknak a munkáját, akik 2013. január elsejétől 
reményeink szerint átkerülhetnek új állomáshelyükre. Hiszen jelen pillanatban még ezzel 
kapcsolatosan semmilyen dokumentáció nem történt meg. Ez most első körön 13 embert fog 
érinteni.  
 
Ha nincs egyéb a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 11 egyhangú  igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 
214/2012.(XII. 20.) számú 

h a t á r o z a t a 
 

a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
      Felelős: polgármester 
      Határid ő: folyamatos 
 
11. napirendi pont megtárgyalása 
11./Tájékoztató a 2012. évben biztosított pénzbeni és szociális ellátásokról 
      Száma: 4-265/2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztőnek szóbeli kiegészítése nincs. Az előterjesztést a Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottsága 3 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. A napirendi ponttal kapcsolatban 
van-e kérdés? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul 
veszi?  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 11 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
12. napirendi pont megtárgyalása 
12./Tájékoztató Újfehértó – Bököny Víziközmű Beruházási Társulás tevékenységéről 
      Száma: 4- 260/2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 



 27

Nagy Sándor 
Szóbeli kiegészítése nincs. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal 
tudomásul vette. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés? Ha nincs a napirendi pont 
vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 11 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
13. napirendi pont megtárgyalása 
13./Tájékoztató Újfehértó Város egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól 
     Száma: 4- 253/2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 3 
egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés? 
Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 11 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
14. napirendi pont megtárgyalása 
14./Tájékoztató Érpatak Község Önkormányzata és Újfehértó Város Önkormányzata által  
      létrehozott Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot fenntartó Társulás 2012. évi    
     tevékenységéről 
     Száma: 4- 259/2012.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 3 
egyhangú igen szavazattal tudomásul vette. A Pénzügyi Bizottság 3 egyhangú igen 
szavazattal tudomásul vette. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés? Ha nincs a 
napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 11 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
15. napirendi pont megtárgyalása 
15./Tájékoztató a „Kerékpáros és ökoturisztikai turistaház” létesítése elnevezésű projekt  
      állásáról 
      Száma: 4-263/2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
 
Puskás László visszaérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 12 főre 
változott.   
 
Nagy Sándor 
Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen 
szavazattal tudomásul vette. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés? Ha nincs a 
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napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
Suhaj István elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 11 főre változott.  
 
Nagy Sándor 
Tisztelt Képviselő-társaim! 
Konzultálva a kollégákkal, annyi módosító javaslatom lenne az elfogadott napirendhez képest 
becsatoltunk egy határozati javaslatot, amely a pénzmaradvány felosztásáról szól, ahhoz, hogy 
ezt a határozati javaslatot is el tudjuk fogadni, vagy elfogadja a képviselő-testület, hogy a 
költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet elfogadja önállóan és a határozati javaslat, ami a 
pénzmaradvány felosztására vonatkozik, ezen részét a sportegyesület támogatási 
napirendjénél tárgyalnánk meg, hiszen összefügg  a két dolog és nem előzheti meg egyik a 
másikat. Annyi javaslatom van, hogy a 16. napirendi pontként a sportegyesületi kérelmet kell, 
hogy előre vegyük. És utána tudjuk a rendelet módosítást tárgyalni. Miután már elfogadott 
tárgysorozatról van szó, erről kérek egy szavazást. Ki az, aki a napirendi pont cseréjét 
elfogadja?  
 
A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirend módosítását.  
 
16. napirendi pont megtárgyalása 
16./Előterjesztés az Újfehértó Sportegyesület támogatásáról  
      Száma: 4-280/2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester  
 
Nagy Sándor 
A Sportegyesület kérelmét kiosztással megkapták. A hozzákapcsolódó határozat-tervezet a 
kérelem hátoldalán található. Annyiról szeretném Önöket tájékoztatni, hogy az USE tegnap 
este tartott közgyűlést, és a közgyűlésen tisztségviselő választásra került sor, mert a jelenlegi 
elnök lemondott- összeférhetetlenség miatt és új elnököt választottak. Az egyesület új elnöke 
Jenei Zoltán Váci Mihály úti lakos. Elöljáróban én azt szeretném elmondani a képviselő-
testületnek, hogy a 2007. évi un. üvegzseb törvény alapján a korábbi sportvezetés 
összeférhetetlen volt, mert közvetlen hozzátartozó a képviselő-testületben van. Emiatt került 
sor a lemondásra. Ezzel egyidőben a közgyűlés tájékozatta, hogy mik azok az összegek, 
amelyek hátralékként felmerültek az egyesületnél. Nagyon sokat dilemmáztunk, hogy milyen 
megoldási javaslatot terjesszünk a képviselő-testület elé. A kérelem alapján azt tudom 
elmondani, hogy van még egy sor nyitott kérdés a kérelemhez kapcsolódóan. Mindenképpen 
azzal a feltétellel szeretném, ha a képviselő-testület támogatná ezen kérelmet, hogy csak 
azokra a költségekre és kiadásokra – a megkötött támogatási szerződés alapján- csak azokra  a 
kiadásokra kerülhessen összeg leutalásra, amelyet vagy szerződéssel, vagy megállapodás 
keretében, vagy számla alapján ki tudunk fizetni. Itt a kérelemben, vannak olyan kifizetetlen 
összegekre utalások, amelyeknek nem látom, hogy az lefedhető. Az is világosan látszik, 
hogyha a képviselő-testület nem fog most segítséget nyújtani az egyesület működéséhez és 
nem próbáljuk segíteni, hogy elsősorban a beruházás lezárulhasson és a tényleges kifizetések 
megtörténjenek, akkor gyakorlatilag ellehetetlenül ez az egész történet. Ami még a nagyobb 
probléma, és erre kellene átmeneti megoldást találnunk, hogy gyakorlatilag azzal, hogy a 
beruházás műszaki átadás-átvétele megtörtént, ettől kezdve az épületnek az innen felmerülő 
rezsiköltségeinek a fizetése az az egyesületre hárul, hiszen a kivitelező levonult, és nyilván 
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nem fogja fűteni,világítani tovább az épületet. Előzetesen aljegyző Hölggyel, illetve jegyző 
Úrral nem tudtunk konzultálni, hogy azt szeretném, ha ez elfogadható törvényesen, hogy jelen 
pillanatban ha a képviselő-testület meghozná ezt a döntést, de a határozatra tekintettel meg 
kellene várnunk a hivatalos bejegyzést, hogy az üvegzseb törvénynek megfeleljünk és 2013-ra 
vonatkozóan - az 1/12-es finanszírozás keretében tudok-e utalni annyi pénzt, hogy ki tudják 
fizetni a villanyt, illetve tüzelőt vásárolni, hogy az épületnek a fűtése mehessen. Én ezzel 
szeretném felvezetni ezt a kérelmet. Jegyző Úr jelzi, hogy ez nem megoldható. Miért? 
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Ha jól értettem mégis akarunk támogatást adni, csak tizenharmad részben annak, aki még 
nincs átvezetve a bíróságon.  
 
Nagy Sándor 
Nekem most technikailag az a problémám, hogy a bírósági átvezetés minimum 30 napot vesz 
igénybe. Viszont addigra szét fog fagyni az egész rendszer az épületen belül. Erre nem találok 
most jelen pillanatban megoldást. A határozat-tervezet szerintem teljesen korrektül lefedi, 
hogy hogyan lehet kezelni a kérelemrészét, de ebből a határozat-tervezetből pénz január 
közepétől hamarabb nem lesz. Valamikor január közepén jegyezheti be és lesz képviseleti 
jogosultsága az új vezetésnek. Kérem, hogy tegyék meg a javaslatokat, jussunk valamilyen 
döntésre.  
 
Szilágyi Péter 
Megint egy olyan döntési helyzet előtt van a képviselő-testület, és én ezért nem szeretem az 
ilyen „vegyes vágottakat”, hogy van egy olyan sportegyesület, aminek azt gondolom, hogy 
nem is igen van bevétele, mert nem hiszem, hogy lenne. És akkor Ők bele mernek vágni egy 
hitelfelvételbe, ami nem kevés pénz, és az önkormányzatnak kellett fedezetet biztosítani 
hozzá. S akkor itt van megint egy olyan döntés előttünk, aminek önkormányzati 
képviselőként, -aki felelősen akar gazdálkodni- én azt mondom, talán senki sem támogathatja. 
Itt megint kemény pénzről van szó, amit biztosítani kell. Ugyanakkor ez az épület valamilyen 
szinten elkészült és nyilván nem lenne szabad hagyni, hogy –most gyakorlatilag még át sincs 
adva és már elkezd amortizálódni. Nevetséges az egész. De, mégis azt gondolom, hogy 
valakik felelőtlenül döntöttek itt is, mert kérdésként fogalmazom meg, hogy pld, a tervezői 
munkadíj ennél a pályázatnál nem volt? Nem építhető be, azt a pályázat nem finanszírozza, 
vagy nem finanszírozza a hirdetési díjat?  Én úgy tudom, hogy néhány százalék kifejezetten 
erre a célra használható fel csak. Felelős önkormányzati képviselőként hogyan fogom én ezt 
majd a lakosság részéről – hogy „gyerekek ti fizettek mindenféle adót” és ti meg itt néhány 
embernek a szórakozását támogatjátok, mert szeretnek egy páran futballozni Újfehértón.  A 
kérdésem azt, hogy a tervezői munkadíj, hirdetési díj és egyebek nincs benne a pályázati 
kiírásban, hogy nem lehet finanszírozni az elnyert pénzből?  
 
Leveleki József 
Nekem azzal van problémám, hogy amikor beálltunk e mögé a projekt mögé, hogy a hitelhez 
hozzájusson ez a beruházás, akkor a képviselő-testület feltételül szabta, hogy folyamatosan 
figyelemmel kíséri, belelát mindenfajta lépésbe, főleg pénzügyi lépésbe ennek a kivitelezése 
kapcsán. Akkor a hivatal részéről miért nem észleltük ezt a problémát, hogy egyik napról a 
másikra előáll egy ilyen helyzet, amikor igazából nem tud a testület- igazából én nem tudok 
korrekt döntést hozni ebben. Illetve fogok hozni, de egyszerűen nem értem, hogy miért most 
szembesülünk ezzel a hirtelen helyzettel? Szerintem ez előrelátható lett volna abban az 
esetben, ha ez tényleg így történt volna, hogyha odafigyeltünk ennek a folyamatnak a végig 
vitelénél? Van nem így van? Vagy akkor mit néztünk?  
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Tamás Lászlóné 
Annyit szeretnék ehhez a napirendhez szólni, hogy aki 40 milliós beruházást hoz Újfehértóra, 
azt nem nevezhetjük felelőtlennek. Az, hogy az önkormányzatnak a 40 millió forintnak a 3 %-
át hozzá kell tenni, ez felelőtlenség? A 3 % az önkormányzat részéről nem lehet gond.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A kérelem első részében van megfogalmazva, hogy 3 millió forint működési támogatást 
kapott az egyesület. Odaadtuk-e ezt a 3 milliót erre az évre? Az van ideírva, hogyha jól 
gazdálkodunk, akkor elegendő.  
 
Nagy Sándor 
A hárommillió forint teljes egészében leutalásra került egy korábbi döntésnek megfelelően 
olyan sorrendet figyelembe véve, hogy az egyesületnek az Újfehértourral szemben a 
szállítással kapcsolatos tartozási minden esetben kompenzálásra kerültek. Tehát az az összeg 
közvetlenül az Újfehértour számlájára került átutalásra, illetve a maradék összegből fizette az 
egyesület a felvett 12 millió forintos hitelnek az esedékes kamatait. Ez a pénz elfogyott. 
Nyilván ebből is adódik az, hogy ilyen jellegű ki nem fizetett történetek vannak az 
egyesületnél. Erzsikének azt tudom mondani, hogy én személy szerint nem azt mondom, hogy 
felelőtlen volt a döntés - nem azért, mert én is támogattam és segítettem, hogy ez  a beruházás 
megvalósuljon, mert ez egy komoly értéket képvisel. Az egy másik kérdés, hogy az egyesület 
milyen szinten és hogy tudta megoldani ennek a megvalósulását. De ez egy külön téma, ettől 
függetlenül nem mindegy, hogy van egy 40 millió forintos beruházás, és akkor esélyünk lenne 
valamilyen szinten a sportpályának olyan szintű rendbetétele, hogy legalább a  
„templomkerületi bajnokságban való részvétel feltételeit biztosítja. Leveleki képviselő úrnak 
válaszolom, hogy a döntés arról szólt, hogy a beruházást kíséri figyelemmel az 
önkormányzat- erről is szólnak a tájékoztatók, amik folyamatosan bejöttek, hogy amennyiben 
felvett hitelt az egyesület, az a beruházással kapcsolatosan került kifizetésre. Én a gondot 
abban látom, hogy miután a döntés egyrészt a pénzintézet részéről úgy szólt, hogy maximum 
22 millió forint az a hitelkeret, amit megnyit és amennyiben ez visszafizetésre került, és akkor 
újabb 22 milliós keret megnyílásával tudja lefedezni a beruházást az egyesület. Megtörtént az 
a baki, hogy az első esetben csak 12 millió párszázezer forintot hívott le az egyesület, ennek a 
visszafizetése talán-talán most a napokban meg kellene, hogy történjen, augusztus elején 
került benyújtásra, hiánypótlás és elvileg utalás alatt van az összeg. Ez eddig rendbe is van, ez 
az összeg megérkezik. És van egy majdnem 30 millió forintos végszámla, amit ki kellene 
fizetni. De én úgy gondolom, hogy ez legyen az egyesület, meg a kivitelező dolga, hogy 
hogyan fogják lerendezni. Abban meg mindenféleképpen segítséget kell nyújtani, hogy a 
fennálló és igénybe vett hitel után a kamatokat valamilyen formában külön kezeljük az 
egyesületi támogatástól, hiszen ebből adódnak az egyéb kifizetetlen dolgai, hogy nem azokat 
fizette, ami az egyesület normál működésénél kell, hanem minden hónapban 110-140 ezer 
forint között volt az az összeg, amelyet augusztus óta kamatra kellett, hogy fizessen az 
egyesület. Még egyszer mondom, hogy a döntés arról szólt, hogy magát a beruházást követjük 
nyomon és látjuk hogy mi van benne. Az egyesület működésénél pedig ami már korábban 
hoztunk határozatot az Újfehértourral kapcsolatos elszámolást előre kell hozni – volt egy 
ilyen megállapodás, ahol elnök Úr minden esetben aláírta a kompenzációt és csak a 
különbözetet utaltuk, hiszen tavaly pedig az volt a problémánk, hogy egy közel 1 milliós 
szállítással kapcsolatos tartozás halmozódott fel az egyesület részéről. Ha megtetszenek nézni 
a határozat-tervezetet, nyilván én nem véletlenül javasoltam azt, hogy csak abban az esetben, 
ha ez megfelelően alá van dokumentálva- hiszen itt most már az ÁHT és Üvegzsebtörvény 
alapján az úgy nem megy, hogy csak úgy odaadja a támogatást a képviselő-testület és azt 
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követően pedig nem látszik, hogy hogyan tud elszámolni vele.  
 
Leveleki József 
Itt már a kamatok fedezetére kér augusztustól! Összegszerűen meg is jelöli, havonta. Ez azért 
szerves része az attrakciónak szerintem.  
 
Nagy Sándor 
Én ezért mondom, hogy erre a részére nem tudok mit mondani, nincs itt Laci. Erre 
vonatkozóan, hogy melyik kamat van kifizetve. Ami a tegnapi jegyzőkönyvben van- és akkor 
most azt hadd mondjam már- hogy a tegnap esti közgyűlési jegyzőkönyvből  mondom a 
számokat: az elnök Úr úgy tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Szabolcs Takarékszövetkezetnek 
két havi kamata, ami 271 ezer forint, amely fennáll tartozásként, tehát a korábbi kérelem 
ennyiben módosult.  
 
Leveleki József 
Tehát most nem tudom, hogy ki, kinek és mennyivel tartozik?  
 
Tamás Lászlóné 
Aki otthon építkezett az nagyon jól tudja, hogy egy építkezés mennyi időbe, energiába, plusz 
kiadásba kerül, ami a tervezéskor nem merült fel. Most ez a kivitelezés befejeződik, a holnapi 
nap átadásra kerül 100 %-os készültségben. Most itt jönnek olyan dolgok, hogy felelőtlenül 
pályáztak. Szeretném én látni azt az embert, aki társadalmi munkában, ingyen ennyit tett a 
városért. És itt akkor még azt mondjuk, hogy felelőtlen volt. Hát én nem is tudom, hogy 
milyen hozzáállás ez? Meg kellene köszönni, nem az, hogy felelőtlen volt. Itt van egy 
negyvenmilliós épület.  
 
Szilágyi Péter 
Nem tudom miről beszél, mert itt egyik képviselő részéről sem hangzott el név, aztán, hogy 
kit kellene most körbe csókolgatnunk emiatt a beruházás miatt- nevezd már meg légy szíves, 
mert nem tudom el sem képzelni, mert senki nem vádolt személy szerint senkit. Itt csupán 
arról van szó, hogy jelentkezett egy dolog, ami előre véleményem szerint látható lett volna és 
akkor ide újabb adóforintot kell rakni, amit én nem gondolom, hogy helyes. A kérdéseimre 
nem kaptam választ, hogy a pályázati kiírásban miért nem számolhatók el azok a dolgok, 
hogy a tervező munkadíja- hát a tervezéssel kezdődik az egész beruházás, akkor most nem 
értem, hogy miért nem lehet elszámolni a pályázati pénzből? Vagy a hirdetési díj? Ott van, 
azokat a táblákat látjuk, mert egy pályázatnál megkövetelik, hogy mennyit kell költeni a 
hirdetésre. Rosszul tudom? És akkor most ez miért kell külön. Vagy milyen hirdetési díjról 
van szó?  
 
Nagy Sándor 
Ez nem a nyilvánossághoz kapcsolódó hirdetésről van szó, hanem a közbeszerzésnek vannak 
költségei – ha jól tudom, a pályázat csak a tervezési költséget tartalmazta, illetve a 
közbeszerzés lebonyolítás egy részét már nem tartalmazta. Tehát akkor a nyertes pályázat, 
ami megítélésre került az a kivitelezésre vonatkozó összeget, illetve a tervezési költséget 
tartalmazta. A közbeszerzési döntőbizottság, ha pontosítást kér, vagy valami hiánypótlást ír 
elő, ez annyiszor 80 ezer forint a közzétételi díj pld.  a mi  esetünkben is. Ahhoz, hogy 
megkapja az építési engedélyt, ahhoz pedig az kell, miután közúthoz csatlakozik, hogy 
Közlekedés Felügyeleti díjat kell fizetni utána ami szintén nem volt része a pályázatnak.  
Tisztelt Képviselő-társaim! 
Valamilyen javaslattal élnünk kellene. Nem arról kell most döntenünk, hogy odaadjuk-e a 
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közbeszerzési pénzt, arról kell döntenünk, hogy itt van a felszólító levél, hogy két napon belül 
a villanyt kikapcsolják 21 ezer forint miatt. Nyilván ezt meg kellene nézni, hogy ez most az 
építés időszakában merült fel, mert ha annak az időszakában merült fel, akkor nem az 
egyesületet terheli, hiszen mindaddig amíg a munkaterületen az építtető jelen van, addig a 
közüzemi számlák fizetése az Ő dolga. De attól is nagyobb probléma, hogyha kikapcsolják az 
áramot, akkor már nem kell tüzelő, mert a kazán olyan, hogy csak azzal működhet. Legalább 
erre a részére kellene valamilyen megoldást találnunk. Én azt nem fogom magamra vállalni 
polgármesterként, hogy utána pedig hűtlen kezelés miatt meggyanúsítsanak, hogy olyan 
helyzetet teremtett az önkormányzat, hogy szándékos kárt okozott. Azt kérdezem jegyző Úr, 
hogyha a tegnapi nappal lemondott az egyesület elnöke, hogy az átmenteti időszakban- hiszen 
itt van a jegyzőkönyv, amiben döntés született az új elnök, illetve új vezetőségi tagok 
személyéről. A probléma az, hogy az elnökkel együtt az alelnök is lemondott, akinek aláírási 
jogosultsága volt. Ha az elnök lemondott, attól még működni kellene az egyesületnek, hiszen 
az átmeneti időszakban – alapszabály szerint szabályozva kellene, hogy legyen hogy akkor ki 
jogosult eljárni az egyesület nevében. Tehát nyilván a korábbi elnökkel semmiképpen nem 
köthetünk szerződést az „üvegzseb” törvény miatt.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs  
Azt kérdeztem a kolléganőtől, hogy hogyan tudnánk ennek az új elnöknek, mint 
magánembernek valamilyen támogatást adni, csak magánember után SZJA-t kell fizetni, mert 
csak így lehet. Őt, mint sportegyesület elnökeként, bejegyzés nélkül nem lehet támogatási 
szerződés aláírásánál figyelembe venni.  
 
Nagy Sándor 
Meg kellene kérdezni az ügyvéd urat, mert én meg úgy tudom, hogy a bíróság ezzel a nappal- 
a tegnapi nappal fogja bejegyezni az új elnök személyt. Egy esetben nem, ha szabálytalannak 
tartja a közgyűlését. Most feltételezzük, hogy ez teljesen rendben van. Nem azzal a nappal, 
amikor meghozza a határozatot jegyzi be, hanem a jegyzőkönyvben szereplő nappal. Én azért 
kérdezem, hogy ez nem elegendő-e arra, hogy kössünk egy egyedi megállapodást, hogy kap 
200 ezer forintot az egyesület, hogy a rezsirészét rendezze, hogy az épület működhessen és 
amikor januárban bejegyezték az új elnököt, akkor az Ő beterjesztésével már lehet tárgyalni 
és nyilván már azt fogjuk kérni, hogy akkor ez tételesen legyen kimutatva, amire konkrétan 
lehet hozni egy újabb egyedi döntést. Én nem látok most más megoldást. Jelen pillanatban 14 
tagú az egyesület, arra nem látok lehetőséget, hogy itt most a 14 tagú egyesület be fogja dobni 
ezt a 2-300 ezer forintot azért, hogy az épület fűtve, meg világítva legyen.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs  
Van ott egy bérbe adható helyiség, aminek komoly értéke van, azt nem tudják most nem 
tudják megelőlegezni valaki által, aki ki fogja venni?  
 
Nagy Sándor 
Érvényesen nem köthet bérleti szerződést, mert nincs használatba vételi engedélye. 
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs  
De valakinek már vannak tervei oda, és akkor nem tudná megelőlegezni? Neveket is 
hallottam és összegeket is.  
 
Nagy Sándor 
Még egyszer mondom, hogy nem köthet érvényesen, mert nincs használatba vételi engedélye 
az épületnek. Aki úgy gondolja, hogy ki akarja venni az meg szerződés nélkül nem fog 
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előleget adni.  
Én az eredeti határozatomat visszavonom. Kérem, hogy erről formáljon véleményt jegyző Úr, 
hogy a tegnap esti  jegyzőkönyv alapján a képviselő-testület egyszeri 200 ezer forintos 
támogatásban részesíti az egyesületet a működtetést illetően. Azért vontam vissza a határozati 
javaslatot, mert nem éli túl az épület, ha a bejegyzésig várunk.  
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Hogy kár ne keletkezzen az épületben- néztem a kérelmet is, és mi van akkor, ha a működési 
kiadást megemeljük 3 millió 200 ezer forintra erre az évre. Mi van akkor? Szerintem járható 
és az egyesület elköltheti.  
 
Nagy Sándor 
Ebben a formában azért nem járható, mert ugyanott vagyunk, mint amit én mondtam, hogy a 
korábbi elnök személye miatt nem nyújthatunk támogatást. 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
Akkor vállaljuk át, fizessük ki.  
 
Nagy Sándor 
Megállapodás van arra vonatkozóan, hogy az egyesületnek utána 5 éves működtetési 
kötelezettsége van. Te nem vállalhatod át, ezt csak áttételesen tudom átvállalni.  
 
Leveleki József 
Kárenyhítés keretében nincs lehetősége semmihez sem nyúlni?  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Gondolkodunk, hogy mit tehetünk.  
 
Nagy Sándor 
A problémának egy része akkut. Én most nem a beruházáshoz kapcsolódóan akarom a 
dolgokat rendezni. A bank fog várni addig a kamatra mire megkapja a pénzt és újból 
folyósításra kerül a pénz. Az a javaslatom, hogy addig, amíg ennek a megoldásával 
kapcsolatosan az ügyvéd úrral egyeztet, addig függesszük fel a napirendet. És toljuk el a 
költségvetési rendeletet is. Ki az, aki elfogadja azt, hogy utoljára hagyjuk a sportegyesület 
támogatását és a költségvetési rendelet módosításáról szóló naprendeket? 
 
A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendi pont változását.  
 
Suhaj István megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 12 főre változott.  
 
17. napirendi pont megtárgyalása 
17./ Előterjesztés a gyermekek napközbeni ellátásért fizetendő intézményi térítési díjakról  
       szóló  35/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
       Száma: 4-272/2012 
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester        
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi Bizottság mind a két mellékletet 3 egyhangú igen 
szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére, a Pénzügyi 
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Bizottság mind a két mellékletet 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja. A napirendi ponttal kapcsolatban szóbeli 
kiegészítésem nincs. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Leveleki József 
Amikor a P-Dusmannal szerződést kötöttünk és a bérleti díjban megegyeztünk az egy stabil az 
idők végezetéig szóló szerződés, vagy ott is érvényesül ez a dinamizmus, mármint ami az 
inflációt illeti?  
 
Puskás László elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 11 főre változott.  
 
Nagy Sándor 
Igen. Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki az 1. számú melléklet 
szerinti rendelet módosítást elfogadja?  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta és az 
alábbi rendeletet alkotta meg:  

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

30/2012. (XII. 20.)  
 

önkormányzati rendelete  
 

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

 
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §. (1) bekezdésében, (2) bekezdés 
e) pontjában, a 151.§. (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés b) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§. 
 

A gyermekek napközbeni ellátásáért  fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 35/2011. 
(XI.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1.§.-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„1.§. A Képviselő-testület az Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde,  a Lengyel 
Laura Óvoda, az Újfehértói Általános, Művészeti Iskola,  Pedagógiai Szakszolgálat és 
Szakiskola gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait valamint az Újfehértó Város 
Önkormányzata Játékvár Bölcsőde által biztosított időszakos gyermekfelügyelet és a 
bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás intézményi térítési díját az 1. melléklet szerint 
állapítja meg.” 
 

2.§. 
 
A  rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.” 
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3.§. 

 
A rendelet 2013. január 21-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
Nagy Sándor                 dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester                                                                                  j e g y z ő 
 
 
A rendeletet kihirdettem: 
 
Ú j f e h é r t ó n , 2012. december 20-án. 
 
 
         Dr. Mátyás B. Szabolcs 
           J e g y z ő
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1. melléklet a 30/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez 

 
A gyermekek napközbeni ellátásáért  fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 35/2011. 
(XI.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
A gyermekek napközbeni ellátásáért  fizetendő intézményi térítési díjak 

 
1.  A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai: 

 
1.1. Bölcsőde: 

 A B 
1 Bölcsődei étkezések Díj  
2 tízórai 50.-  Ft/nap + ÁFA 
3 ebéd   200- Ft/nap + ÁFA 
4 uzsonna   55.-  Ft/nap + ÁFA 
5 Háromszori étkezés 305.- Ft/nap + ÁFA 

 
 
1.2. Óvoda: 

 A B 
1 Óvodai étkezések Díj  
2 tízórai 50.- Ft/nap + ÁFA 
3 ebéd   190.- Ft/nap + ÁFA 
4 uzsonna 50.- Ft/nap + ÁFA 
5 Háromszori étkezés 290.- Ft/nap + ÁFA 

 
1.3. Általános Iskola: 

 A B 
1 Iskolai étkezések Díj  
2 tízórai 65.- Ft/nap + ÁFA 
3 ebéd   215.- Ft/nap + ÁFA 
4 uzsonna 65.- Ft/nap + ÁFA 
5 Háromszori étkezés 345.- Ft/nap + ÁFA 
6 menza 215.- Ft/nap + ÁFA 
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Nagy Sándor 
Ki az, aki az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
 

215/2012.(XII. 20.) számú 
 

határozata 
 

szerződésmódosítás jóváhagyásáról 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
az önkormányzat tulajdonát képező főzőkonyha üzemeltetésére a P. Dussmann Kft. –vel 
(1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.), 2011. január 20.-án  aláírt szerződés módosítását a 
melléklet szerint jóváhagyja. 
 
2./ felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
 
       

                 Határidő: 2013. január 20. 
        Felelős: polgármester 

  
 

Melléklet a 215/2012. (XII. 20.) számú határozathoz  
 

Szerződésmódosítás 
 

mely létrejött egyrészről: 
Újfehértó Város Önkormányzata 
székhelye: 4244. Újfehértó, Szent István út 10. 
képviseli: Nagy Sándor polgármester 
törzsszáma: 732473 
adóigazgatási azonosító száma: 15732475-2-15 
bankszámlaszáma: 6880013-11039141 
statisztikai számjele: 15732475-8411-321-15 
 (továbbiakban: Megrendelő) 

 
másrészről 
 P. Dussmann Kft.  
(1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.), 
adószám: …………………………... 
bankszámla szám: ………………… 
képviseli: ………………………….. 
(továbbiakban: Vállalkozó) között. 
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az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1. Szerződő felek 2011. január 20.-án Szerződést kötöttek Megrendelő tulajdonát képező 
főzőkonyha üzemeltetésével gyermek, diák és felnőtt étkezés biztosítására az oktatási-
nevelési intézményekben, meghatározott adagszámban. 
 
2. Szerződő felek rögzítik, hogy a 2011. január 20.-án kelt Szerződés 6. pontja 
értelmében a szolgáltatási díjakat 2013. január 21-től, közös megegyezéssel, az alábbiak 
szerint módosítják: 
 

2013. 

  
Nyersanyagnorma 
NettóFt/adag Rezsi Ft/adag Eladási ár Nettó Ft/adag 

Bölcsőde 
Reggeli 50 25 75 
Ebéd 200 117 317 
uzsonna 55 30 85 
Összesen 305 172 477 

Óvoda 
Reggeli 50 77 127 
Ebéd 190 171 361 
uzsonna 50 77 127 

Összesen 290 325 615 
Iskolás 

Reggeli 65 82 147 
Ebéd 215 192 407 
uzsonna 65 82 147 
Összesen 345 356 701 
    
 

3. Jelen Szerződésmódosítás a 2011. január 20-án kelt Szerződéssel együtt érvényes.  
 
4. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 

maradnak hatályban. 
 

5. A szerződő felek a jelen Szerződésmódosítást, - amely 4 példányban készült - mint 
akaratukkal megegyezőt, helybenhagyólag írják alá. 

 
Újfehértó 2012…….. 
 
 
 
Újfehértó Város Önkormányzata                                                   P. Dussmann Kft 

                Megrendelő                  Vállalkozó 
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18. napirendi pont megtárgyalása 
18./ Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló  
      11/2005. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításról 
      Száma: 4-275/2012 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester   
 
Nagy Sándor 
Szóbeli kiegészítésem nincs a napirendi ponttal kapcsolatban. Az előterjesztést tárgyalta az 
Ügyrendi Bizottság mind a két mellékletet 3 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. A Pénzügyi Bizottság mind a két 
mellékletet 3 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-
testület részére. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha 
nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki az 1. számú melléklet szerinti rendelet 
módosítást elfogadja?  
 
A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta 
meg:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

31/2012. (XII. 20.)  
 

önkormányzati rendelete  
 

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 
11/2005.(V.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
 

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. 
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. §. 
 
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 11/2005.(V.25.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 3. §. (1) bekezdése a következő d) ponttal 
egészül ki: 
 
„(Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások a bérbeadás jellege szerint) 
d.) szolgálati lakások” 

2. §. 
 
A rendelet 3.§.a (2) és a (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő  (1) bekezdésben meghatározott lakásokat az 
1.melléklet  tartalmazza. 
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(3) Az 1. mellékletben meghatározott önkormányzati bérlakást csak lakás céljára lehet 
hasznosítani, illetve használni.” 
 

3. §. 
 

A rendelet 4. §. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3)  A hirdetményt 5 munkanapra a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján -  sikertelen 
pályázati eljárás vagy érvénytelen pályázat esetén ismételten 5 munkanapra - közszemlére kell 
tenni. Ha a pályázati eljárás a második alkalommal is sikertelen volt, a hirdetményt mindaddig 
közszemlére kell tenni, míg arra az első érvényes pályázat benyújtásra nem kerül.” 
 

4. §. 
 
A rendelet 5. §. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
(A pályázó által a hirdetményre vonatkozóan tett ajánlatnak tartalmaznia kell: ) 
 
„b) az ajánlott lakbér összegét és az előzetesen vállalt egyösszegű befizetésre vonatkozó 
ajánlatot, ami minimum 3 havi, maximum 5 évi lakbérnek megfelelő összeg lehet.”    

 
5. §. 

 
A rendelet a következő 9/A §-al egészül ki: 
 

„9/A § 
„(1) Önkormányzati lakás szolgálati lakásként annak a 35 életévét be nem töltött főiskolai 
vagy egyetemi végzettséget igazoló diplomás munkavállalónak adható bérbe, aki  

a) Újfehértó Város Önkormányzatánál vagy Újfehértó Város közigazgatási területén 
működő költségvetési szervnél közszolgálati, köztisztviselői, közalkalmazotti 
jogviszonnyal rendelkezik vagy munkaviszonyban áll, vagy Újfehértó Város 
Önkormányzata által kötelezően biztosítandó feladat ellátására az önkormányzattal 
kötött szerződéssel rendelkezik, 

b) a kérelmező, házastársa, élettársa, vagy a vele közös háztartásban élő gyermeke – 
Újfehértó Város közigazgatási területén - lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik,  

c) közhitelesen igazolja, hogy minimum havi 10. 000 Ft/fő lakáscélú megtakarítással 
rendelkezik a bérleti jogviszony hatálya alatt.  

d) a kiadások fedezésére biztosítékként előzetesen 50. 000 Ft óvadékot fizet meg 
Újfehértó Város Önkormányzata számlájára. 

 
 (2) Nem adható bérbe szolgálati lakás annak, akivel szemben jogerős fegyelmi vagy büntető 
ítélet van hatályban. 
(3)A szolgálati lakások bérletére érkezett pályázatokat a Pénzügyi Bizottság véleményezi, a 
beérkezett pályázatokról a Polgármester dönt.  
(4) A szolgálati lakásra vonatkozó bérleti jogviszony legfeljebb öt éves időtartamig, vagy 
a jogviszony fennállásáig tart. „ 
 

6. §. 
 
A rendelet 1. melléklettel egészül ki az 1. melléklet szerint 
 

7. §. 
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Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
Nagy Sándor        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyző 
 
A rendeletet kihirdettem: 
 
Ú j f e h é r t ó n , 2012. december 20-án. 
 
 
         Dr. Mátyás B. Szabolcs 
           J e g y z ő  
 

Melléklet a 31/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez 
 
 

Önkormányzati tulajdonban lévő lakások 
 
1. költségalapon, piaci feltételekkel bérbe adható lakások: 
 
 A B 
1 Bérlakás helye db 
2 4244. Újfehértó, Vasvári P. u. 1. 55 
 
 
2. Szociális rászorultság alapján bérbe adható lakások: 
 
 A B 
1 Bérlakás helye db 
2 4244. Újfehértó, Böszörményi út 24. 1 
3 4244. Újfehértó, Szent István út 54 3 
 
 
3. Szükséglakások: 
 A B 
1 Bérlakás helye db 
2 4244. Újfehértó, Szent István út 54 1 
 
 
4. Szolgálati lakások: 
 A B 
1 Bérlakás helye db 
2 4244. Újfehértó, Böszörményi u. 13. 2 
 

 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a 2.  számú melléklet szerinti rendelet-módosítást elfogadja?  
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A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta 
meg:  
 

 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

32/2012. (XII. 20.)  
 

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 
rendeli el: 
 

1.§. 
 
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjainak megállapításáról szóló 10/2005. 
(V.25.) önkormányzati rendelet 2.§-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
(7) Az Újfehértó, Böszörményi út 13. szám alatti szolgálati lakások havi bérleti díja: – a 
bérlemények kialakítására Újfehértó Város Önkormányzata által benyújtott pályázatban 
vállalt kötelezettségre tekintettel – 0 forint. 
 

2.§. 
 

Ez a rendelet 2013. január 21-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
Nagy Sándor        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyző 

 
19. napirendi pont megtárgyalása 
19./ Előterjesztés költségvetési szervek alapító okiratainak módosításáról 
       Száma: 4-274/2012.  
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Puskás László megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 12 főre változott.  
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi Bizottság, mind a két mellékletet 3 egyhangú igen 
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szavazattal megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére azzal, hogy a 
bölcsődére vonatkozóan az 1.5. pontjában : 889109 Gyermekek napközbeni ellátásához 
kapcsolódó egyéb szolgáltatások (időszakos gyermekfelügyelet, játszóház, baba-mama 
klub) kiegészül. Ennyi kiegészítésem van az előterjesztéshez. A napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. 
Ki az, aki az 1. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 
216 /2012.(XII. 20.) számú 

 
h a t á r o z a t a 

 
A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratána k módosításáról 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ A Zajti Ferenc Kulturális Központ Központ 93/2012. (V.31.) számú határozattal elfogadott 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja,  
 
1.1/ Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„4./Az intézmény telephelye: 4244. Újfehértó, Fő tér 3.” 
 
1.2/Az alapító okirat 16. pont b) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(16./ A feladat ellátását szolgáló vagyon:) 
 
b) 4244. Újfehértó, Fő tér 3. (Újfehértó, belterület 3 hrsz.) alatt található ingatlan leltár szerint 
átadott része. 
 
2./ A Zajti Ferenc Kulturális Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a melléklet 
szerint jóváhagyja. 
 
3./ felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozattal elfogadott módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot a jogszabályban meghatározott határidőben továbbítsa  a 
MÁK részére, a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés végett. 
 

Felelős: polgármester 
      Határid ő: azonnal 
 

Melléklet a 216/2012. (XII. 17.) számú határozathoz 
 

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár  
Alapító Okirata  

 
1./ Az intézmény neve: Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és 
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Könyvtár 
 
2./ Rövidített neve: Zajti Ferenc Kulturális Központ 
 
3./ Székhelye: 4244. Újfehértó, Egészségház u. 2. 
 
14./Az intézmény telephelye: 4244. Újfehértó, Fő tér 3. 
 
5/ Alapításának ideje: 2012. szeptember 01. 
 
6/ A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat száma:   
 
Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének   93/2012. (V.31.) számú határozata 
 
7./ Intézmény jogelődje: 
            Név, székhely                                                       Alapító neve 
 
Újfehértói Általános Művelődési                                  Újfehértó Város Önkormányzata 
Központ     
4244. Újfehértó, Debreceni u. 10. 
   
8./ Az alapító, fenntartó neve, székhelye: 
 
Újfehértó Város Önkormányzat  
4244 Újfehértó, Szent István u.10. 
 
9./ Az  irányító, felügyeleti szerv neve és székhelye:  
 
Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
4244 Újfehértó, Szent István u.10. 
 
10./ Működési köre: Újfehértó Város közigazgatási területe 
 
11./ Az intézmény jogállása:   önálló jogi személy 
 
12./ Az intézmény gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv 
 
13/ Az intézmény szakágazat szerinti besorolása: 910100   Könyvtári, levéltári 
tevékenység 
 
14./  Az intézmény közfeladata, alaptevékenysége 
 
Az intézmény közfeladata: 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló  
1997. évi CXL. törvény szerinti muzeális (helytörténeti gyűjtemény), nyilvános könyvtári  és 
közművelődési tevékenység ellátása.  
 
Az intézmény alaptevékenysége:  

                                                           
1 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének …/…(…) számú határozata. 



 45

 
a) az alapfeladat rendszerhez illeszkedő rendezvények szervezése és bonyolítása 
b) a lakossági igényekhez igazodó, azoknak megfelelő szórakoztató és rekreációs 

kezdeményezések: műsorszolgáltatás, találkozók, fesztiválok, kiállítások szervezése 
c) művészeti- művelődési csoportok, közösségek támogatása, befogadása 
d) a lakosság élet- és munkaképességének növelését célzó képzések, tanfolyamok 

szervezése 
e) Helytörténeti kutató- és publikációs tevékenység 
f) A település múltjával kapcsolatos tárgyi emlékek, dokumentumok gyűjtése, 

megőrzése, tudományos feldolgozása, kiállításokon való bemutatása 
g) Könyvtári tevékenység 

 
Szakfeladat szerinti besorolás:  
811000 Építményüzemeltetés 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
89044 Közfoglalkoztatás  
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás  
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
91012 Könyvtári tevékenység 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás 
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek 

15./ Az intézmény által ellátható vállalkozási tevékenység: nincs. 

16./ A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Az intézmény használatában levő önkormányzati tulajdonban lévő vagyon, az alábbiak 
szerint: 
a./ Újfehértó, belterület, 2001/1. hrsz. alatt található,  1620 m2 területű, 4244. Újfehértó, 
Egészségház u. 2. szám alatt található, kizárólagos önkormányzati tulajdonban levő ingatlan 
leltár szerint átadott része, 
2b/ 4244. Újfehértó, Fő tér 3. (Újfehértó, belterület 3 hrsz.) alatt található ingatlan leltár 
szerint átadott része. 
c. / a leltár szerinti ingóvagyon: 
- érték szerinti és mennyiségi nyilvántartások alapján. 
 
17./ A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 
Az Újfehértó Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok 
                                                           
2 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének …/…(…) számú határozata. 
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gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. 
 
 
18./  Az intézmény gazdálkodási jogköre:  
Önállóan működő, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes 
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, 
- az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el, 
- Újfehértó Város Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala és az intézmény közötti 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét külön megállapodás rögzíti. 
 
19./ Vezetőjének megbízási rendje: 
- az intézmény vezetőjét a vonatkozó jogszabályok alapján előírt nyilvános pályázati 
eljárással Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki 5 év időtartamra. 
 
20./ Az intézmény képviseletére jogosult:  intézményvezető 
 
21./ Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
Közalkalmazotti jogviszony 
Az intézmény foglalkoztatottjaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény valamint egyéb vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Záradék: 
Jelen  Alapító okiratot Újfehértó Város Képviselő-testülete a 93/2012. (V.31.) számú 
határozatával, az alapító okirat módosítását 217/2012. (XII. 20.) számú határozatával hagyta 
jóvá.  
 
Újfehértó, 2012. december  
 
Nagy Sándor        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyző 
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki 2. számú mellékletet a kiegészítéssel együtt elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

217 /2012.(XII. 20.) számú 
h a t á r o z a t a 

 
Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde 

alapító okiratának módosításáról 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ Az Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde 123/2009. (IV.23.) számú 
határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja,  
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1.1./ Az alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„4./ Az alapító, fenntartó neve, székhelye: 
 
Újfehértó Város Önkormányzat  
4244 Újfehértó, Szent István u.10. 
 
Az  irányító, felügyeleti szerv neve és székhelye:  
 
Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
4244 Újfehértó, Szent István u.10.” 
 
1.2./Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
7. Az intézmény közfeladata: 
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti 
Gyermekek napközbeni ellátása ( bölcsőde). 
 
1.3./Az alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
8./ Az intézmény gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv 
 
1.4./Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
9./ Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 52 fő 
 
1.5./Az alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
11./ Az intézmény alaptevékenysége:  
 
Gyermekek napközbeni ellátása ( bölcsőde): A családban élő gyermekek életkorának 
megfelelő nappali  felügyelete, gondozása, nevelése, foglalkoztatása és étkeztetése azon 
gyermekek számára, akiknek szülei, gondozói munkavégzésük, képzésben való  részvételük, 
vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról  nem  tudnak  gondoskodni.  
Időszakos gyermekfelügyelet biztosítása. 
 
811000 Építményüzemeltetés 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
89044 Közfoglalkoztatás  
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás  
 
889101 Bölcsődei ellátás 
 
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások (időszakos 
gyermekfelügyelet, játszóház, baba-mama klub) 
 
1.6./Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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12./ Az intézmény által ellátható vállalkozási tevékenység: nincs. 

1.7./Az alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
15./  Az intézmény gazdálkodási jogköre:  
Önállóan működő, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes 
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, 
- az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el, 
- Újfehértó Város Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala és az intézmény közötti 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét külön megállapodás rögzíti. 
 
1.8./Az alapító okirat 18. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
18./ Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
Közalkalmazotti jogviszony 
Az intézmény foglalkoztatottjaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény valamint egyéb vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
2./ Az Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát a melléklet szerint jóváhagyja. 
 
3./ felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozattal elfogadott módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot a jogszabályban meghatározott határidőben továbbítsa a 
MÁK részére, a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés végett. 
 

Felelős: polgármester 
      Határid ő: azonnal 

 
Melléklet a 217 /2012.(XII. 20.) számú határozathoz 

 
Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde 

- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - 
Alapító Okirata 

 
1./ Az intézmény neve: Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde 
 
2./ Székhely: 4244. Újfehértó, Bartók Béla u. 5. 
 
3.1/ Alapítás ideje: 1953 
 Az intézmény működését jelen alapító okirat alapján 2009. április 23. napjától végzi, 
tevékenysége jogfolytonosan kapcsolódik ezen alapító okirat jóváhagyása előtt végzett 
feladataihoz. 

33.2/ A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat száma:   
Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének  101/1992 (X.29.) számú határozata 
 
44./ Az alapító, fenntartó neve, székhelye: 

                                                           
3 Kiegészítette: Újfehértó Város Képviselő-testületének 234/2009. (IX. 22.) számú határozata 
4 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének …/2012. (…...) számú határozata 
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Újfehértó Város Önkormányzat  
4244 Újfehértó, Szent István u.10. 
 
Az  irányító, felügyeleti szerv neve és székhelye:  
 
Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
4244 Újfehértó, Szent István u.10. 
 
5./  Működési terület: Újfehértó Város közigazgatási területe 
 
6./ Az intézmény jogállása:   önálló jogi személy 
 
57./  Az intézmény közfeladata: 
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti 
Gyermekek napközbeni ellátása ( bölcsőde) 
 
68./ Az intézmény gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv 
 
 
79./ Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 52 fő 
 
10./ Az intézmény szakágazat szerinti besorolása: 889110 Bölcsődei ellátás 
TEAOR: 8891 
 
811./ Az intézmény alaptevékenysége:  
Gyermekek napközbeni ellátása ( bölcsőde): A családban élő gyermekek életkorának 
megfelelő nappali  felügyelete, gondozása, nevelése, foglalkoztatása és étkeztetése azon 
gyermekek számára, akiknek szülei, gondozói munkavégzésük, képzésben való  részvételük, 
vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról  nem  tudnak  gondoskodni.  
Időszakos gyermekfelügyelet biztosítása. 
 
811000 Építményüzemeltetés 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
89044 Közfoglalkoztatás  
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás  
 
889101 Bölcsődei ellátás 
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások (időszakos 
gyermekfelügyelet, játszóház, baba-mama klub) 
 
912./ Az intézmény által ellátható vállalkozási tevékenység: nincs. 

13./ A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
                                                           
5 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének …/2012. (…...) számú határozata 
6 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének …/2012. (…...) számú határozata 
7 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének …/2012. (…...) számú határozata 
8 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének …/2012. (…...) számú határozata 
9 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének …/2012. (…...) számú határozata 
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Az intézmény használatában levő önkormányzati tulajdonban lévő vagyon, az alábbiak 
szerint: 
a./ Újfehértó, belterület, 225/1. hrsz. alatt található 3134 m2 területű, 4244.  Újfehértó, Bartók 
Béla u. 5. szám alatti, kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő korlátozottan 
forgalomképes ingatlan, 
b./ a leltár szerinti ingóvagyon: 
- érték szerinti és mennyiségi nyilvántartások alapján. 
 
14./ A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 
Az Újfehértó Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. 
 
1015./  Az intézmény gazdálkodási jogköre:  
Önállóan működő, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes 
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, 
- az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el, 
- Újfehértó Város Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala és az intézmény közötti 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét külön megállapodás rögzíti. 
 
16./ Vezetőjének kinevezési rendje: 
- az intézmény vezetőjét a vonatkozó jogszabályok alapján előírt nyilvános pályázati 
eljárással Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki 5 év időtartamra. 
 
17./ Az intézmény képviseletére jogosult:  intézményvezető 
 
1118./ Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
Közalkalmazotti jogviszony 
Az intézmény foglalkoztatottjaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény valamint egyéb vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Záradék: 
Jelen  Alapító okiratot Újfehértó Város Képviselő-testülete az  123/2009.(IV.23.) számú 
határozatával hagyta jóvá, amely 2009. április 23. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a  
Képviselő-testület a131/2006. (VIII.10.) számú határozatát visszavonja. 
 
Újfehértó, 2009. április 23. 
 
Jelen Alapító okirat Újfehértó Város Képviselő-testülete  123/2009.(IV.23.) számú 
határozatával elfogadott alapító okirat és a 200/2009. (VII.24.) számú,  a 234/2009. (IX.22.) 
számú valamint a 218/2012.(XII. 20.) számú határozatban megfogalmazott módosításokkal 
egységes szerkezetbe fogalt - szövegét tartalmazza. 
 
Újfehértó, 2012. december 
 
Nagy Sándor       dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyző 

                                                           
10 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének …/2012. (…...) számú határozata 
 
11 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének …/2012. (…...) számú határozata 
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20. napirendi pont megtárgyalása 
20./ Előterjesztés Mikro-körzeti megállapodás módosításáról 
       Száma: 4-270/2012 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi Bizottság, 3 egyhangú igen szavazattal megtárgyalásra 
és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. A napirendi ponthoz szóbeli 
kiegészítésem nincs. Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

218 /2012.(XII. 20.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti 
megállapodás módosításáról 

 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ az Újfehértó Város Önkormányzata és Érpatak Község Önkormányzata között 2011. 
december 20. napján aláírt Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó 
Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás módosítását a melléklet szerint 
jóváhagyja. 
 
2./ felhatalmazza a polgármestert a mellékelt megállapodás aláírására. 
 

Felelős: polgármester 
      Határid ő: azonnal 
 
 

Melléklet a 218/2012. (XII. 20.) számú határozathoz 
 

Megállapodás 
 

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti 

megállapodás módosításáról 

 
mely létrejött egyrészről: 
Újfehértó Város Önkormányzata 
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székhelye: 4244. Újfehértó, Szent István út 10. 
képviseli: Nagy Sándor polgármester 
törzsszáma: 732473 
adóigazgatási azonosító száma: 15732475-2-15 
bankszámlaszáma: 6880013-11039141 
statisztikai számjele: 15732475-8411-321-15 
 
másrészről  
Érpatak Község Önkormányzata 
székhelye: 4245. Érpatak, Béke u. 28. 
képviseli: Orosz Mihály Zoltán  polgármester 
törzsszáma:  
adóigazgatási azonosító száma:  
bankszámlaszáma:  
statisztikai számjele:  
együtt: szerződő felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1./ Szerződő felek megállapítják, hogy Újfehértó Város Önkormányzata  és Érpatak Község 
Önkormányzata  önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, 
kölcsönös előnyök és arányos teherviselés alapján az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó- 
háziorvosi- Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás létrehozásáról 
2011. december 20. napján mikrokörzeti megállapodást írtak alá. 
 
2./ A Szerződő felek a mikrokörzeti megállapodást – közös megegyezéssel -  az alábbiak 
szerint módosítják: 
 

A mikrokörzeti megállapodás III. Fejezet 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

„ 4) A társulás 2012. január 01. napjától 2013. december 31. napjáig tartó időtartamra jön 
létre.” 
 
3./ A mikrokörzeti megállapodás egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
4./ Jelen megállapodás a szerződés aláírásának napján lép hatályba. 
 
5./ Jelen megállapodást, - amely 5 eredeti példányban készült, - a felek elolvasták, 
értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 
 
Újfehértó, 2012. december  
 
 
      Nagy Sándor                                             Orosz Mihály Zoltán 
Újfehértó Város Önkormányzata                              Érpatak Község Önkormányzata 
 
21. napirendi pont megtárgyalása 
21./ Előterjesztés a Nyírségvíz Zrt-vel kötendő vagyonkezelési szerződések jóváhagyásáról 
       Száma: 4-269/2012. 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
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Az előterjesztést tárgyalta az Ügyrendi Bizottság, 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodással megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére, a  
Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  megtárgyalásra 
és elfogadásra javasolja. A napirendi ponttal kapcsolatban kiosztással megkapták az 
egyeztetett vagyonkezelői szerződést mind az ivóvíz, mind a szennyvíz vonatkozásában. 
Szóbeli kiegészítésem nincs. 
 
Köszöntöm Szabó Istvánnét a Nyírségvíz Zrt vezérigazgató helyettesét.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Leveleki József 
A kérdésem, hogy a IV. fejezet, a vagyonkezeléshez kapcsolódó jogok és kötelezettségek 11. 
pontjában a szennyvíz vonatkozásában- mit jelent az, hogy „a vagyonkezelő a hatályos 
jogszabályokban meghatározott feltételek szerint jogosult a víziközművel a víziközmű-
szolgáltatáson kívüli vállalkozási tevékenységet is folytatni, feltéve hogy az nem veszélyezteti 
a víziközmű-szolgáltatás folyamatos és biztonságos ellátását, …, ? Ez mit jelent? 
 
 
Szabó Istvánné  
Ez azt jelenti, hogy a cég a szabadkapacitásai  terhére, vagy olyan vízi- munkákat, amire nincs 
kizárólagos jogosultsága, de szakmailag indokolt, hogy Ő végezze ezeket el,  ezek jellemzően 
építésszerelési munkálatok pld, ivóvíz bekötések, amit más is elvégezhet, de csak a mi 
szakfelügyeletünk mellett, de ez vállalkozás, nem vízszolgáltatás. Vagy a laboratórium szabad 
kapacitása terhére, más külső megbízására is végzünk laboratóriumi  vizsgálatokat. Erről van 
szó, ezek mind a cég teljes bevételéből 4 %-nál többet nem tesznek ki, tehát a főprofil az 
alaptevékenység a víz- és a csatorna.  
 
Nagy Sándor 
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a kiosztott határozati javaslatot 
elfogadja?  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
219 /2012. (XII. 20.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
NYÍRSÉGVÍZ Zrt-vel kötend ő vagyonkezelési szerződések jóváhagyásáról 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET  
 

1. Megállapítja, hogy a „Nemzeti vagyonról” szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2012. 
január 1. napjával hatályba lépő rendelkezései felhatalmazzák az önkormányzat 
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képviselő-testületét arra, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon 
tekintetében: az állam, és a helyi önkormányzat, együtt 100%-os tulajdonában álló 
gazdálkodó szervezettel, az önkormányzati közfeladat ellátásához kapcsolódva, - 
versenyeztetés nélkül - vagyonkezelési szerződést kössön. 

 
2. Az 1. pontban írt törvényi felhatalmazással élve, 2013 január 1. naptól kezdődően, 

határozatlan időtartamra az Újfehértó Város Önkormányzatának tulajdonába kerülő, az 
önkormányzat tulajdonában már meglévő, valamint az Európai Uniós támogatással 
később megvalósuló ivóvíz és szennyvíz közművek vagyonkezelőjéül a 
NYÍRSÉGVÍZ Zrt-t jelöli ki. A vagyonkezelői kijelölés ingyenes. A vagyonkezelő az 
Önkormányzat, mint ellátásért felelős részére használati díj címén vagyonkezelői díjat 
fizet, melynek összegét évente, a társaság közgyűlése határozza meg. 

 
3. a szennyvízelvezetés- és tisztításról szóló 1. számú melléklet szerinti valamint az       

ivóvízellátásra vonatkozó 2. számú melléklet szerinti vagyonkezelési szerződéseket 
jóváhagyja. 

 
4. Tudomásul veszi, hogy a 3. pontban megjelölt vagyonkezelési szerződések 1. számú 

mellékletei, - amely a vagyonkezelésbe adásra kerülő közművek tételes megnevezését, 
mennyiségét és értékét tartalmazza - csak az átadási vagyonleltár elfogadását követően 
fog elkészülni. 

 
5. Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletét képező 

vagyonkezelési szerződés aláírására azzal, hogy a vagyonkezelési szerződések 1. 
számú mellékleteit, - annak elkészültét követően - jóváhagyás végett vissza kell hozni 
a képviselő testület elé. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester  

 
 

 
1. számú melléklet a 219/2012.(XII. 20.) számú határozathoz 

 
 

VAGYONKEZELÉSI SZERZ ŐDÉS 
SZENNYVÍZELVEZETÉS- ÉS TISZTÍTÁS 

 
 
amely létrejött egyrészről Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent István út 
10., statisztikai számjele: 15732475-8411-321-15, adószáma: 15732475-2-15, képviseletében: 
Nagy Sándor polgármester és dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző), mint az ellátásért felelős  
vagyonkezelésbe adó, (a továbbiakban: vagyonkezelésbe adó tulajdonos) 
 
másrészről a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt  
(4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. sz., statisztikai számjele: 11492809-3600-114-15 
cégjegyzékszáma:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg.: 15-10-
040209 adószáma: 11492809-2-15, képviseletében: Móricz István vezérigazgató), mint 
vagyonkezelő, (a továbbiakban: vagyonkezelő, a továbbiakban együtt: felek) 
 
között, a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel: 
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I. Preambulum 

 
A „Nemzeti vagyonról” szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2012. január 1. napjával hatályba 
lépő rendelkezései felhatalmazzák az önkormányzat képviselő-testületét, hogy a helyi 
önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében: az állam, és a helyi 
önkormányzat, együtt 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel, az önkormányzati 
közfeladat ellátásához kapcsolódva, - versenyeztetés nélkül - vagyonkezelési szerződést 
kössön. 
„A víziközmű-szolgáltatásról” szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezik a víziközmű-
szolgáltatással kapcsolatos alapvető jogokról és kötelezettségekről. 
A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló, és az önkormányzati vagyonnal 
kapcsolatos rendelkezések tekintetében 2012. január 1-jén hatályba lépő 2011. évi 
CLXXXIX. törvény alapján végezetül: a vagyonkezelői jog átadása nem érinti az 
önkormányzati közfeladatok ellátásának kötelezettségét. A vagyonkezelői jog átadása az 
önkormányzati feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítása, a vagyon állagának és 
értékének megőrzése, védelme, továbbá értékének növelése érdekében történhet. 
 
A felek megállapítják, hogy a vagyonkezelő a vagyonkezelésbe adó, az állam és települési 
önkormányzatok tulajdonában álló zártkörűen működő részvénytársaság. A társaság 
valamennyi részvénye állami, illetve Önkormányzati tulajdonban van, ennek megfelelően 
eleget tesz a Nemzeti vagyonról szóló törvény 3. §. 1. bek. ag.) pontja szerinti átláthatósági 
feltételnek. 
 

II.  A szerződés célja 
 
1. A jelen szerződést a felek azzal a céllal kötik meg egymással, hogy a vagyonkezelő 
ezáltal gondoskodjon a vagyonkezelésbe adó tulajdonos víziközmű vagyonával való 
szakszerű gazdálkodásról, és a víziközművek működtetéséről. 
 
2. A jelen szerződés szerinti vagyontárgyakat a vagyonkezelésbe adó tulajdonos 
a „Nemzeti vagyonról” szóló törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 
(továbbiakban Ötv.), valamint a Víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény  
(a továbbiakban Vksztv.), és a Számvitelről szóló törvény (továbbiakban Sztv.) előírásai 
alapján a Vagyonkezelő vagyonkezelésébe adja, - a Vagyonkezelő pedig vagyonkezelésbe 
veszi - az alábbi feltételek szerint: 
 
 

III.  A szerződés tárgya 
  
3. Újfehértó Város Önkormányzata, mint az ellátásért felelős önkormányzat a Nyírségvíz 
Zrt –vel megállapodást kötött a tulajdonába kerülő ivóvíz közmű tulajdonjogának 
átszállásával kapcsolatos teendőkről, a tulajdonjog gyakorlásával, a közművek további 
üzemeltetésével, valamint a felek között létrehozandó szerződéses kapcsolatrendszerrel 
összefüggő kérdéskörök előzetes rendezéséről. A szerződést a képviselő testület a 
172/2012.(X.30.) számú határozatával hagyta jóvá. 
A szerződés tárgyát képezi a vagyonkezelésbe adó tulajdonába 2013. január 1-el átháramló és 
az ezt megelőzően tulajdonába került és vagyonkezelésbe adott víziközmű vagyon kezelése, a 
vagyonkezelésbe adott közművekkel való rendeltetésszerű gazdálkodás, és a víziközművek 
működtetése. Nem tárgya a szerződésnek 
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a vagyonkezelő tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő rendszerfüggetlen közművek, 
melyek beszerzéséről, felújításáról, pótlásáról a vagyonkezelő maga gondoskodik. 
 
4. A jelen szerződéssel vagyonkezelésbe adott: 
közmű jellegű vagyontárgyak tételes megnevezését, mennyiségét, és értékét a szerződés 
elválaszthatatlan melléklete tartalmazza. 
A felek tudomásul veszik, hogy a vagyonkezelési szerződés végleges melléklete, - amely a 
vagyonkezelésbe adásra kerülő közművek tételes megnevezését, mennyiségét, és értékét 
tartalmazza - az átadási vagyonleltár elfogadását követően kerül csatolásra. 
 
5. A fenti, 4. pont szerinti vagyontárgyak vagyonkezelésbe adása a vagyonkezelésbe adó 
tulajdonos nyilvántartási adatai szerinti értéken történik.  
 
6. A közművek Vksztv. által elrendelt vagyonértékeléséről a tulajdonos gondoskodik 
megállapodás szerinti ütemezésben, de legkésőbb 2015. december 31-ig.  
A vagyonkezelő a közmű leltár felvételében és a vagyonértékelés előkészítésében 
közreműködik. A vagyonértékelés költsége a közmű használati díjából származó bevételből 
(vagyonkezelési díj) finanszírozható.  
 
7. A jelen szerződés tárgyát képezik továbbá a jelen szerződés érvényességi ideje alatt 
a vagyonkezelésbe adó tulajdonos tulajdonába kerülő közművek is. Amennyiben 
a vagyonkezelésbe adó általi beruházáshoz a tulajdonos az Európai Unió pénzügyi 
támogatását igénybe veszi, a támogatás felhasználásának szabályairól szóló rendeleteket is 
alkalmazni kell. 
A vagyonkezelésbe adó tulajdonába kerülő vagyontárgyak körével és értékével azok 
vagyonkezelésbe adásakor a szerződés mellékletét ki kell egészíteni.  
 
A jelen szerződés aláírását követően, a vagyonkezelésbe adó tulajdonos vagy más személy, 
szervezet beruházásában megvalósuló, átvételre kerülő, és üzembe lépő víziközmű 
rendszerbővítések, illetve új víziközmű rendszerek vagyonkezelésbe adását 
a jelen szerződés mellékletének további módosításával a vagyonkezelésbe adó tulajdonos 
kezdeményezi. A leltár szerinti vagyonkezelésbe adásról a szerződő felek külön 
jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben a jegyzőkönyvben kell rögzíteni az átadott eszközök, 
művek átadáskori állapotával, üzemképességével, és értékével kapcsolatos adatokat.   
 
8. A közművek üzemeltetése során a teljesen elhasználódott és/vagy feleslegessé vált 
vagyontárgyakról a Vagyonkezelő írásban tájékoztatja a vagyonkezelésbe adó tulajdonost. A 
tájékoztatás tartalmazza a hasznosításra vonatkozó javaslatot is.  
A vagyonkezelésbe adó tulajdonos a tájékoztatást követő 30 napon belül - illetve amennyiben 
a vagyontárgy megszerzéséről való döntés a közgyűlés, képviselő-testület, vagy a bizottság 
hatáskörébe tartozik, annak soron következő ülését követő 8 napon belül - értesítheti a 
Vagyonkezelőt, amennyiben a felesleges vagyontárgyra igényt tart. Ezt követően a 
Vagyonkezelő a felesleges vagyontárgyakkal kapcsolatos eljárást lefolytatja, beleértve a 
vagyontárgy selejtezését, hasznosítását vagy a Tulajdonos részére – igény esetén – 
visszaszolgáltatását is. 
Amennyiben a felesleges vagyontárgy maradványértékkel rendelkezik, és a hasznosítás nem 
eredményez bevételt, illetve az esetleges bevétel kevesebb a maradványértéknél, 
a Vagyonkezelő jogosult a maradványértéket könyveiből kivezetni,  
és a vagyonkezeléssel kapcsolatos kötelezettségét csökkenteni. 
Amennyiben a hasznosítás bevétele meghaladja a felesleges vagyontárgy könyv szerinti 
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maradványértékét, a többletet a Vagyonkezelő a vagyonkezelt eszközök felújítására, pótlására 
fordítja. 
A kötelezettségek változásáról a Vagyonkezelő értesíti a Tulajdonost, és kezdeményezi a 
szerződés mellékletének módosítását. 
 

IV.  A vagyonkezeléshez kapcsolódó jogok és kötelezettségek 
  
9. A Vagyonkezelő e szerződés alapján jogosult a település tulajdonában álló 
víziközművek működtetésére, és ennek során azok birtoklására, használatára  
és a hasznok szedésére.  
 
10. Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonkezelő a vagyonkezelésbe adott eszközök 
a település közigazgatási területén elsősorban a következő kötelezően ellátandó 
önkormányzati közfeladat biztosítására használja fel: 
• a szennyvízelvezető közhálózatba bekötött ingatlanokon keletkező szennyvizek 
elvezetése és tisztítása a szennyvízelvezető- és tisztító művek teljesítő képességének határáig. 
 
11. A Vagyonkezelőt – ha jogszabály másként nem rendelkezik – megilletik a tulajdonos 
jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti 
könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy a vagyont nem 
idegenítheti el, továbbá használati joggal, szolgalommal vagy más dologi joggal nem 
terhelheti meg, biztosítékul nem adhatja, valamint a vagyonkezelői jogot harmadik személyre 
- a törvényben foglalt kivétellel - nem ruházhatja át és nem terhelheti meg. (A rendelkezési 
jog kizárása). 
A vagyonkezelő a hatályos jogszabályokban meghatározott feltételek szerint jogosult  
a víziközművel a víziközmű-szolgáltatáson kívüli vállalkozási tevékenységet is folytatni, 
feltéve hogy az nem veszélyezteti a víziközmű-szolgáltatás folyamatos  
és biztonságos ellátását, továbbá nem okoz a víziközműben állagromlást.  
 
12. A Vagyonkezelő vállalja, hogy  
 
• a vagyonkezelésébe vett vagyonnal rendeltetésszerűen gazdálkodik, az általában 
elvárható gondossággal úgy, hogy a vagyonkezelésében lévő közművekkel ellátott területen 
ez által biztosított legyen a keletkezett szennyvizek kezelése,   
• a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök 
elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben gondoskodik és e célokra  
az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képez, 
• a víziközmű működtetését biztonságosan, hatékonyan és megbízhatóan, 
a környezetvédelmi követelmények, valamint az ellátásbiztonság figyelembevételével végzi, 
• a víziközmű-fejlesztéseket a hatályos jogszabályok és a felek által meghatározott 
terjedelemben időben úgy végzi el, hogy az általa üzemeltetett víziközmű-rendszer  
a víziközmű-szolgáltatási ágazatok vonatkozásában hosszú távon is ki tudja elégíteni az 
ésszerű igényeket, valamint gondoskodik az ezek elvégzéséhez szükséges készletekről és 
tartalékokról, 
• üzletszabályzatot dolgoz ki, amely tartalmazza a víziközmű-szolgáltató által 
a felhasználók részére nyújtott víziközmű-szolgáltatások általános műszaki, kereskedelmi, 
elszámolási és fizetési szerződési feltételeit és azt jóváhagyásra benyújtja a Magyar Energia 
Hivatalhoz. (a továbbiakban: Hivatal)  
 
13. A képviselő-testület rendeletében határozza meg a vagyonkezelői jog megszerzésének, 
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gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait.   
 
14. A felek megállapodnak, hogy a vagyonkezelő a vagyonkezelésbe adónak 
vagyonkezelési díjat fizet. Felek megállapodnak továbbá, hogy külön megállapodás alapján 
vagyonkezelő vagyonkezelési díj előleget fizet. 
 
Ha a vagyonkezelő a tulajdonos részére az Európai Unió támogatásával megvalósuló közmű 
beruházáshoz finanszírozási szerződés alapján vagyonkezelési díj előleget nyújt, a 
vagyonkezelési díj megállapításánál és elszámolásánál az előleg összegét is figyelembe kell 
venni. 
 
A vagyonkezelési díjról és az azt terhelő általános forgalmi adóról az átadó negyedévenként, a 
negyedévet követő hónap 5-ig számlát állít ki és azt megküldi  
a vagyonkezelőnek. Felek a számlát, amennyiben lehetséges – figyelembe véve a már 
megfizetett vagyonkezelési díj előleget – beszámítással rendezik.  
 

V. A vagyonkezelés keretében végzett közszolgáltatás részletes feltételei 
 
15. Vagyonkezelő a közszolgáltatás teljes időtartama alatt gondoskodni köteles 
a közszolgáltatás - hatályos jogszabályokban előírt - szakmai és személyi feltételeinek 
biztosításáról. 
 
16. A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos elvárások, jogok és kötelezettségek  
 
16.1. A vagyonkezelésbe adó tulajdonos kötelezettségei:  
• a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátása érdekében a Vagyonkezelő számára 
szükséges információk és adatok szolgáltatása,  
• a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb víziközmű-üzemeltetési 
tevékenységek összehangolásának elősegítése,  
• a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítése,  
• kizárólagos jog biztosítása a Vagyonkezelő részére az önkormányzati tulajdonban 
lévő, - és a közszolgáltatás ellátásához szükséges - vagyontárgyak használatára, és 
hasznosítására. 
• a víziközművek elhelyezéséhez szükséges, szolgalmi jogi megállapodások megkötése 
 
16.2. A Vagyonkezelő általános kötelezettségei a közszolgáltatással kapcsolatban: 
 
16.2.1. A Vagyonkezelő köteles a meghatározott közszolgáltatás: 
• folyamatos és teljes körű ellátására,  
• teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés 
biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember foglalkoztatására,  
• a Vagyonkezelésbe adó tulajdonában lévő közművekre vonatkozóan folyamatos, 
biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges karbantartások elvégzésére, 
a realizált bevétel erejéig. 
 
16.2.2. A Vagyonkezelő a közszolgáltatás elősegítése érdekében különösen 
az alábbi feladatokat köteles ellátni, vagy más vállalkozással elvégeztetni, 
a vonatkozó ágazati jogszabályok betartásával. 
 
16.2.2.1. A felhasználókkal kötendő, a közszolgáltatás igénybevételére irányuló közüzemi 
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szerződések kezelése, ezen belül a közüzemi szerződések:  
• megkötése 
• nyilvántartása  
• módosítása 
• megszüntetése  
 
16.2.2.2.    Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, ezen belül:  
• ügyfelek tájékoztatása 
• ügyfélbejelentések kezelése 
• ügyfélpanaszok kivizsgálása és kezelése 
• számlareklamációk kezelése  
• személyes ügyfélszolgálat működtetése  
• telefonos ügyfélszolgálat működtetése  
• ügyeleti rendszer működtetése 
• internetes honlap működtetése  
 
16.3. A Vagyonkezelő ágazat-specifikus kötelezettségei  
• a szennyvíz tisztítására vonatkozó előírások megtartása a tisztító technológia 
teljesítőképességének határáig  
• szennyvízkezelés esetén a keletkező rácsszemét és szennyvíziszap szakszerű 
elhelyezésével kapcsolatos előírások megtartása 
• a közszolgáltatással kapcsolatos, meghatározott adattartalmú nyilvántartások vezetése 
és adatszolgáltatások teljesítése, az ügyfélszolgálat, ügyfélpanaszok, bejelentések kezelésének 
részletes szabályai szerint 
 
16.4. A közszolgáltatás teljesítése alóli mentesülés szabályai:  
Részben vagy egészben mentesül a Vagyonkezelő a közszolgálat teljesítése alól,  
• ha azt elháríthatatlan külső körülmény meggátolja. 
 

VI.  Beruházások kezelése 
 
17. A vagyonkezelésbe vett eszközök után a Vagyonkezelő a saját amortizációs politikája 
szerinti mértékű értékcsökkenést számol el.   
 
18.A Vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyon után elszámolt értékcsökkenés alapján 
képződött, a díjbevételben megtérülő forrást a kezelt vagyon pótlására, felújítására fordítja.  
 
A beruházások forrását képezi továbbá a településen a Vksztv előírásai szerint 
a tulajdonos javára beszedett közműfejlesztési hozzájárulás is. A hozzájárulás felhasználását, 
az évenkénti elszámolást a vagyonkezelő a hatályos jogszabályok betartásával végzi. 
 
19. A vagyonkezelésbe adó tulajdonos jogosult a tárgyévet megelőző év augusztus 31-ig, 
e szerződés aláírásának évében tárgyév december 31-ig az általa szükségesnek ítélt pótló 
beruházásokra és felújításokra javaslatot tenni, a beruházások tervét véleményezni. 
 
20. A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe adó tulajdonos által átadott közművek pótló 
beruházásaira és felújításaira, fejlesztéseire a Vksztv előírásai szerint évente tervet készít. A 
terv tartalmazza a tervezett elszámolandó és a díjbevételben megtérülő értékcsökkenés 
összegét, a tervezett pótló beruházások és felújítások, fejlesztések megnevezését, összegét 
összesen, valamint ezek különbözetét is.  
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A vagyonkezelésbe adó tulajdonos jogosult a beruházási tervet véleményezni. Amennyiben 
felek a beruházási terv egyeztetése során nem jutnak egyetértésre a terv tartalmát illetően, a 
tulajdonos jogosult véleményeltérését írásban csatolni a Hivatalnak küldendő tervhez, mely a 
Hivatal által kerül jóváhagyásra 
Amennyiben a tárgyévben elszámolt és a közmű díjakban megtérült értékcsökkenés összege 
meghaladja a tárgyévi beruházások és felújítások összegét, a különbözetként jelentkező 
összeg, mint tartalék a következő évek beruházásaira és felújításaira szolgál. A tartalék 
összegének a Vagyonkezelő bankszámláin, illetve az állam által garantált értékpapírban kell 
rendelkezésre állnia. A Vagyonkezelő a tartalék rendelkezésre állását bankszámla kivonattal 
és értékpapír letéti igazolással igazolja a tulajdonosi ellenőrzés során. 
A felek megállapodnak abban, hogy a Vagyonkezelő hosszabb időszakot tekintve,  
(de legalább a vagyonelemre jellemző amortizációs időszakonként) gondoskodik 
az amortizációs forrásképződés és forrásfelhasználás egyensúlyáról. 
  
21. A beruházási, a felújítási, a fejlesztési, valamint a karbantartási munkák fogalmi 
meghatározását a Vagyonkezelő vonatkozó szabályzata tartalmazza. A fenti 
meghatározásokat tartalmazó szabályok esetleges változásáról a Vagyonkezelő 
a vagyonkezelésbe adó tulajdonost tájékoztatja. 
  

VII.  Közm űvekkel kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok 
  
22. A Vagyonkezelő a saját mérlegében eszközként mutatja ki az általa vagyonkezelt,  
- és az önkormányzati törzsvagyon részét képező - eszközöket is, a hosszú lejáratú 
kötelezettségeivel szemben. 
 
23. A Vagyonkezelő a vagyonkezelésébe vett vagyont a Számviteli törvény előírásai, 
valamint a saját Számviteli Politikájában, és belső szabályzataiban meghatározott módon 
elkülönítve tartja nyilván. A nyilvántartás tételesen tartalmazza a vagyonkezelt eszközök 
könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenés összegét, az azokban 
bekövetkezett változásokat. Az Ötv. törvény 109. § (7) bekezdése alapján a vagyonkezelő a 
vagyonkezelésébe vett vagyon használatából, működtetéséből származó bevételeit, illetve 
közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani oly módon, hogy az a 
saját vagyonnal folytatott vállalkozási tevékenységéből származó bevételeitől, költségeitől és 
ráfordításaitól egyértelműen elhatárolható legyen. 
 
24. A vagyonkezelő a vagyonkezelésében lévő közművekkel végzett tevékenységei 
bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.  
 
25. A Vagyonkezelő a kezelt vagyon állapotának tárgyévi változásairól, valamint 
a vagyonkezelésbe vett vagyon után elszámolt és a bevételekben megtérülő értékcsökkenés 
összegéről, és annak felhasználásáról valamint a megfizetett vagyonkezelői díjról évente 
egyszer a tárgyévet követő év február 15-ig 
a vagyonkezelésbe adó tulajdonos felé információt szolgáltat. 
 
26. A vagyonkezelésbe adó tulajdonos jogosult a vagyonkezelésbe adott vagyont 
ellenőrizni. Az ellenőrzés során és az ellenőrzés érdekében minden nyilvános, 
a közművagyonra és a vagyonkezelésre, annak eredményességére vonatkozó adatba, okiratba 
betekinthet, arról adatszolgáltatást kérhet. A vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles 
tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető minden közérdekből nyilvános adat, valamint – az 
információs önrendelkezési jogról  
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és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit nem sértő – az 
önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat 
bemutatására. 
 
27. A víziközmű vagyon leltározását a Vagyonkezelő végzi a vonatkozó szabályzata 
alapján. A leltározás ütemezéséről a vagyonkezelésbe adó tulajdonost tájékoztatja, akinek 
képviselője jogosult a leltározásban részt venni, azt ellenőrizni.  
 
28. A Vagyonkezelő a vagyonkezelt vagyon nyilvántartási összértékében bekövetkezett - 
5%-os mértéket meghaladó – csökkenésről (pl. elemi kár, stb.), annak tudomására jutásakor 
írásban tájékoztatja a vagyonkezelésbe adó tulajdonost. Amennyiben 
a Vagyonkezelő részéről szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartás tapasztalható, a 
vagyonkezelésbe adó tulajdonos jogosult a jelen szerződés 36. pontja szerint eljárni.  
 

VIII. Kapcsolódó jogok és kötelezettségek 
 
29.  A vagyonkezelésbe adó tulajdonos a Vagyonkezelő részére a víziközművek 
működtetésére nézve mind a jelenleg meglévő és átadásra kerülő, mind a jövőben megépülő 
és átadásra kerülő víziközművek vonatkozásában kizárólagos jogot biztosít 
a jelen szerződés időbeli hatálya alatt. A Vagyonkezelő a víziközművek működtetésének jogát 
másnak el nem idegenítheti, gyakorlását át nem engedheti, nem pénzbeli hozzájárulásként 
más gazdálkodó szervezetbe nem viheti, más hasonló jogügyletben nem hasznosíthatja, és 
meg nem terhelheti.  
 
A víziközmű-működtetés meghatározott részének kiszervezéséhez a víziközmű-
szolgáltatásról szóló törvényben és a végrehajtására kiadandó kormányrendeletben előírt 
engedély, illetve tájékoztatási kötelezettség szükséges. A harmadik személytől víziközmű 
működtetése érdekében igénybe vett szolgáltatás körébe tartozó tevékenység esetében a 
vagyonkezelő úgy felel a jogszabályokban vagy hatósági határozatban meghatározott 
kötelezettségei teljesítéséért, mintha az adott tevékenységet maga végezte volna.  
 
Vagyonkezelő köteles a vagyonkezelésbe kapott vagyonnal mérhetően eredményes 
gazdálkodást folytatni. Vagyonkezelő az eredményes gazdálkodás érdekében biztosítja a 
hatékony működés feltételeit.  

 
IX. Kártérítési felelősség 

 
30. A Vagyonkezelő a kezelt vagyonra vagyonbiztosítást köt.  
A vagyonkezelésbe vett eszközökben bekövetkezett káresemények után, a biztosító által 
megfizetett kártérítés a Vagyonkezelőt illeti, amelynek összegét a vagyonkezelő 
a megrongálódott vagyontárgy helyreállítására fordítja. 
 
31. A szerződés időtartama alatt a vagyonkezelésbe vett eszközök elpusztulása, vagy 
megrongálódása folytán bekövetkező olyan károkért, amelyek a vagyonkezelő felróható 
magatartására vezethetők vissza, a Vagyonkezelő a vagyonkezelésbe adó tulajdonos felé a 
Ptk. szerződéses károkozásra vonatkozó rendelkezései szerint tartozik kártérítési 
felelősséggel. 
 
32. A vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak működtetése során harmadik személynek 
jogellenesen okozott károkért a Vagyonkezelő a Ptk. szerződésen kívüli károkozásra 
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vonatkozó rendelkezései szerint felel. Ezen károk megtérítése végett a Vagyonkezelő 
felelősségbiztosítási szerződést köt. 
 
33. Vagyonkezelő felelőssége a vagyonkezelt eszközök vonatkozásában addig a szintig 
terjed, amíg az eszközök megújításához szükséges anyagi források a hatósági árakban benne 
foglaltatnak.  
 

X. A szerződés időbeni hatálya 
  
34. A vagyonkezelői jog a jelen szerződés aláírásával, 2009. január 1. napjától áll fenn  
és a szerződés határozatlan időtartamra szól.  
 

XI. A szerződés megszűnése 
 

35. A vagyonkezelői jog megszűnik:  
• a szerződésnek a vagyonkezelésbe adó tulajdonos, vagy a Vagyonkezelő részéről 
történő, rendes felmondásával. A szerződést nyolc hónap felmondási idővel, 
a gazdasági év végére lehet felmondani. 
• rendkívüli felmondással,  
• a Vagyonkezelő jogutód nélküli megszűnésével 
• az adott vagyontárgyra vonatkozóan a vagyontárgy megsemmisülésével.  
 
36. A vagyonkezelésbe adó tulajdonos a határozatlan idejű vagyonkezelési szerződést 
rendkívüli felmondással akkor szüntetheti meg, ha  
• a vagyonkezelő a számára jogszabályban előírt adó-, illeték-, vám- vagy 
társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségen kívüli kötelezettségét megszegi, vagy a 
vagyonkezelési szerződésben előírt kötelezettségét súlyosan megszegi; 
• a vagyonkezelő a vele szemben a vagyonkezelési szerződés megkötését megelőzően 
megindult csőd- vagy felszámolási eljárásról a tulajdonost nem tájékoztatta, vagy 
a vagyonkezelővel szemben a vagyonkezelési szerződés hatályának időtartama alatt csőd- 
vagy felszámolási eljárás indul; 
• a vagyonkezelő adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több 
mint hat hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott; 
• a vagyonkezelő a vagyonkezelésbe kapott eszközöket nem a jelen vagyonkezelési 
szerződésben foglaltak szerint kezeli, így különösen akkor, ha a vagyonkezelő 
a jelen szerződés szerinti feladatait 5 (öt) munkanapon túl nem teljesíti, vagy ha 
a tulajdonosi ellenőrzés során a vagyonkezelő tevékenységében súlyos hiányosság 
mutatkozik. 
 
37. A vagyonkezelésbe adó a vagyonkezelővel megkötött vagyonkezelői szerződést azon 
közművekre vonatkozóan, amely közművek Európai Uniós támogatással  
és a vagyonkezelő anyagi szerepvállalásával jöttek létre, a képviselő testület a 
89/2012.(V.31.)számú határozatával jóváhagyott és a 2012.06. 11 keltezésű finanszírozási 
szerződésbe foglalt, az ott meghatározattak alapján mondhatja fel. 
Amennyiben rendkívüli felmondásra kerül sor, úgy a szerződés megszűnésével egyidejűleg a 
vagyonkezelésbe adó egyösszegben köteles megfizetni 
a vagyonkezelőnek azt az összeget, amelyet a vagyonkezelő az Önkormányzat tulajdonába 
került közművek megépítése céljából az Önkormányzatnak megelőlegezett. 
Az Önkormányzat által fizetendő összeg csökken az - uniós támogatással 
és a vagyonkezelő pénzügyi szerepvállalásával - megvalósult közművek üzemeltetése során, a 
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vagyonkezelő által beszedett díjakból már megtérült résszel. 
 

XII. Elszámolás a vagyonnal 
  
38. A szerződés megszűnése esetén a felek kötelesek elszámolni egymással a kezelt 
vagyonnal, és a kezelt vagyonnak a vagyonkezelésbe adás időpontjában fennálló állapotához 
(értékéhez) viszonyítottan bekövetkezett különbözetével is.  
 
39. A Vagyonkezelő a vagyonkezelői jog megszűnését követő 6 hónapon belül köteles 
elszámolni a tartalékként megképzett - de a vagyonkezelési jog megszűnése időpontjáig még 
fel nem használt - amortizáció összegével.  
A Vagyonkezelő által előre finanszírozott - de a díjban a vagyonkezelői jog megszűnése 
időpontjáig még meg nem térült - pótlási és felújítási munkák értékét a vagyonkezelésbe adó 
tulajdonos köteles a Vagyonkezelő részére a vagyonkezelői jog megszűnését követő 6 
hónapon belül megtéríteni. 
 
40. Mindkét fél vállalja, hogy a követelések késedelmes megfizetése esetén, a késedelem 
idejére, a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizet a másik fél 
részére a tartozás teljes összege után. 
 

XIII. Jogviták rendezése 
  
41. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében egymással szorosan 
együttműködnek Az esetleges vitás kérdéseiket egymás között elsősorban tárgyalásos úton 
rendezik, amelynek során megkísérlik az egyezségkötést. Amennyiben a felek között nem jön 
létre egyezség, úgy a felek az igényüket bíróságon érvényesíthetik. Felek az esetleges jogviták 
rendezésére az értékhatártól függően a Nyíregyházi Városi Bíróság vagy a Nyíregyházi 
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
42. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a „Nemzeti vagyonról” szóló 
törvény, a Ptk,  a „Víziközmű-szolgáltatásról” szóló törvény, és a „Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 
43. A jelen vagyonkezelési szerződés aláírását követően aláírásra kerül annak külön íven 
szerkesztett azon kiegészítése, amely megfelel a vagyonkezelésbe adott ingatlanok feletti 
vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséhez szükséges alaki és 
tartalmi követelményeknek. 
 

XIV. Egyéb rendelkezések 
 
44. Vagyonkezelő kijelenti, hogy részéről a vagyonkezelési szerződés megkötését kizáró 
körülmény nem áll fenn, továbbá lejárt adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék 
tartozása nincs és nem áll csőd, felszámolás vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt.  
 
45. A Vagyonkezelő a vagyonkezelésbe adó tulajdonost azonnal írásban tájékoztatja, 
amennyiben tartósan, több mint 6 hónapja lejárttá vált adó-, illeték-, vám- vagy 
társadalombiztosítási járulék tartozása keletkezik és csőd, felszámolási vagy végelszámolási 
eljárás indult ellene. 
 
Ezen szerződés 2013. január 1-jén lép hatályba. A szerződés érvényességének, illetve 
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hatályba lépésének feltétele a település képviselő-testületének jóváhagyó határozata. 
 
Jelen vagyonkezelési szerződés tartalmazza a 2009. január 5-én a Felek között létrejött 
vagyonkezelési szerződésnek a hatályos törvényeknek megfelelően módosított, és kiegészített 
rendelkezéseit. 
 
Ez a szerződés 2013. január 1-én lép hatályba. E szerződés hatályba lépésével egyidejüleg a 
2009. január 5-én kelt vagyonkezelési szerződés hatályát veszti. 
 
Felek tudomással bírnak arról, hogy a Vksztv felhatalmazó rendelkezései alapján 
az üzemeltetési szerződések kötelező tartalmi elemeit Kormányrendelet fogja meghatározni. 
Amennyiben a később megjelenő Kormányrendelet a szerződésben jelenleg nem szabályozott 
tartalomról rendelkezne, e szerződést felek a jogszabálynak megfelelően kiegészítik, illetve 
módosítják. 
 
Szerződő felek ezt az okiratot, mint akaratukkal megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 
 
Nyíregyháza, 2012. 
           ..........................................................
 ........................................................... 
 
 Újfehértó Város Önkormányzata NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 
 képviseletében: képviseletében: 
               
                    Nagy Sándor        dr.  Mátyás B. Szabolcs Móricz István 
                     polgármester                     jegyző vezérigazgató 
…………………………….. 
Pénzügyi ellenjegyző 
Kálmáchey Éva 

 
2. számú melléklet a 219/2012. (XII. 20.) számú határozathoz 

 
VAGYONKEZELÉSI SZERZ ŐDÉS 

IVÓVÍZELLÁTÁS 
 
amely létrejött egyrészről Újfehértó Város Önkormányzata (4244 Újfehértó, Szent István út 
10., statisztikai számjele: 15732475-8411-321-15, adószáma: 15732475-2-15, képviseletében: 
Nagy Sándor polgármester és dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző), mint az ellátásért felelős  
vagyonkezelésbe adó, (a továbbiakban: vagyonkezelésbe adó tulajdonos) 
 
másrészről a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt  
(4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. sz., statisztikai számjele: 11492809-3600-114-15 
cégjegyzékszáma:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg.: 15-10-
040209 adószáma: 11492809-2-15, képviseletében: Móricz István  vezérigazgató), mint 
vagyonkezelő, (a továbbiakban: vagyonkezelő, a továbbiakban együtt: felek) 
 
között, a mai napon, az alább megjelölt helyen és a következő feltételekkel: 
 

I. Preambulum 
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A „Nemzeti vagyonról” szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2012. január 1. napjával hatályba 
lépő rendelkezései felhatalmazzák az önkormányzat képviselő-testületét, hogy a helyi 
önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében: az állam, és a helyi 
önkormányzat, együtt 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezettel, az önkormányzati 
közfeladat ellátásához kapcsolódva, - versenyeztetés nélkül - vagyonkezelési szerződést 
kössön. 
„A víziközmű-szolgáltatásról” szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezik a víziközmű- 
-szolgáltatással kapcsolatos alapvető jogokról és kötelezettségekről. 
A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló, és az önkormányzati vagyonnal 
kapcsolatos rendelkezések tekintetében 2012. január 1-jén hatályba lépő 2011. évi 
CLXXXIX. törvény alapján végezetül: a vagyonkezelői jog átadása nem érinti  
az önkormányzati közfeladatok ellátásának kötelezettségét. A vagyonkezelői jog átadása  
az önkormányzati feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítása, a vagyon állagának  
és értékének megőrzése, védelme, továbbá értékének növelése érdekében történhet. 
 
A felek megállapítják, hogy a vagyonkezelő a vagyonkezelésbe adó tulajdonos, az állam 
és települési önkormányzatok tulajdonában álló zártkörűen működő részvénytársaság.  
A társaság valamennyi részvénye állami, illetve Önkormányzati tulajdonban van, ennek 
megfelelően eleget tesz a Nemzeti vagyonról szóló törvény 3. §. 1. bek. ag.) pontja szerinti 
átláthatósági feltételnek. 
 

II.  A szerződés célja 
 
1. A jelen szerződést a felek azzal a céllal kötik meg egymással, hogy a vagyonkezelő 
ezáltal gondoskodjon a vagyonkezelésbe adó tulajdonos víziközmű vagyonával való 
szakszerű gazdálkodásról, és a víziközművek működtetéséről. 
 
2. A jelen szerződés szerinti vagyontárgyakat a vagyonkezelésbe adó tulajdonos 
a „Nemzeti vagyonról” szóló törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 
(továbbiakban Ötv.), valamint a Víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 
(a továbbiakban Vksztv.), és a Számvitelről szóló törvény (továbbiakban Sztv.) előírásai 
alapján a vagyonkezelésbe adó tulajdonos vagyonkezelésbe adja, -  
a Vagyonkezelő pedig vagyonkezelésébe veszi - az alábbi feltételek szerint: 
 

III.  A szerződés tárgya 
  
3. Újfehértó Város Önkormányzata, mint az ellátásért felelős önkormányzat a Nyírségvíz 
Zrt –vel megállapodást kötött a tulajdonába kerülő ivóvíz közmű tulajdonjogának 
átszállásával kapcsolatos teendőkről, a tulajdonjog gyakorlásával, a közművek további 
üzemeltetésével, valamint a felek között létrehozandó szerződéses kapcsolatrendszerrel 
összefüggő kérdéskörök előzetes rendezéséről. A szerződést a képviselő testület a 
171/2012.(X.30.) számú határozatával hagyta jóvá. 
A szerződés tárgyát képezi a vagyonkezelésbe adó tulajdonos tulajdonába 2013. január 1-el 
átháramló víziközmű vagyon kezelése, a vagyonkezelésbe adott közművekkel való 
rendeltetésszerű gazdálkodás, és a víziközművek működtetése. Nem tárgya a szerződésnek a 
vagyonkezelő tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő rendszerfüggetlen közművek, 
melyek beszerzéséről, felújításáról, pótlásáról  
a vagyonkezelő maga gondoskodik. 
 
4. A jelen szerződéssel vagyonkezelésbe adott közmű jellegű vagyontárgyak tételes 
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megnevezését, mennyiségét, és értékét a szerződés 1. sz. elválaszthatatlan melléklete 
tartalmazza. 
A felek tudomásul veszik, hogy a hogy a vagyonkezelési szerződés 1. sz. melléklete, - amely 
a vagyonkezelésbe adásra kerülő közművek tételes megnevezését, mennyiségét, és értékét 
tartalmazza - csak az átadási vagyonleltár elfogadását követően fog elkészülni. 
 
5. A fenti, 4. pont szerinti vagyontárgyak vagyonkezelésbe adása a vagyonkezelésbe adó 
tulajdonos nyilvántartási adatai szerinti értéken történik.  
 
6. A közművek Vksztv. által elrendelt vagyonértékeléséről a vagyonkezelésbe adó 
tulajdonos gondoskodik megállapodás szerinti ütemezésben, de legkésőbb 2015. december 
31-ig. A vagyonkezelő a közmű leltár felvételében és a vagyonértékelés előkészítésében 
közreműködik. A vagyonértékelés költsége a közmű használati díjából (vagyonkezelési díj) 
származó bevételből finanszírozható.  
 
7. A jelen szerződés tárgyát képezik továbbá a jelen szerződés érvényességi ideje alatt 
a vagyonkezelésbe adó tulajdonos tulajdonába kerülő közművek is. Amennyiben 
a vagyonkezelésbe adó tulajdonos általi beruházáshoz a tulajdonos az Európai Unió pénzügyi 
támogatását igénybe veszi, a támogatás felhasználásának szabályairól szóló rendeleteket is 
alkalmazni kell. 
A vagyonkezelésbe adó tulajdonos tulajdonába kerülő vagyontárgyak körével 
és értékével azok vagyonkezelésbe adásakor a szerződés 1. sz. mellékletét ki kell egészíteni.  
 
A jelen szerződés aláírását követően, a vagyonkezelésbe adó tulajdonos vagy más személy, 
szervezet beruházásában megvalósuló, átvételre kerülő, és üzembe lépő víziközmű 
rendszerbővítések, illetve új víziközmű rendszerek vagyonkezelésbe adását 
a jelen szerződés mellékletének további módosításával a vagyonkezelésbe adó tulajdonos 
kezdeményezi. A leltár szerinti vagyonkezelésbe adásról a szerződő felek külön 
jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben a jegyzőkönyvben kell rögzíteni az átadott eszközök, 
művek átadáskori állapotával, üzemképességével, és értékével kapcsolatos adatokat.   
 
8. A közművek üzemeltetése során a teljesen elhasználódott és/vagy feleslegessé vált 
vagyontárgyakról a Vagyonkezelő írásban tájékoztatja a vagyonkezelésbe adó tulajdonost. A 
tájékoztatás tartalmazza a hasznosításra vonatkozó javaslatot is.  
A vagyonkezelésbe adó tulajdonos a tájékoztatást követő 30 napon belül - illetve amennyiben 
a vagyontárgy megszerzéséről való döntés a közgyűlés, képviselő-testület, vagy a bizottság 
hatáskörébe tartozik, annak soron következő ülését követő  
8 napon belül - értesítheti a Vagyonkezelőt, amennyiben a felesleges vagyontárgyra igényt 
tart. Ezt követően a Vagyonkezelő a felesleges vagyontárgyakkal kapcsolatos eljárást 
lefolytatja, beleértve a vagyontárgy selejtezését, hasznosítását vagy  
a Tulajdonos részére – igény esetén – visszaszolgáltatását is. 
Amennyiben a felesleges vagyontárgy maradványértékkel rendelkezik,  
és a hasznosítás nem eredményez bevételt, illetve az esetleges bevétel kevesebb  
a maradványértéknél, a Vagyonkezelő jogosult a maradványértéket könyveiből kivezetni, és a 
vagyonkezeléssel kapcsolatos kötelezettségét csökkenteni. 
Amennyiben a hasznosítás bevétele meghaladja a felesleges vagyontárgy könyv szerinti 
maradványértékét, a többletet a Vagyonkezelő a vagyonkezelt eszközök felújítására, pótlására 
fordítja. 
A kötelezettségek változásáról a Vagyonkezelő értesíti a Tulajdonost,  
és kezdeményezi a szerződés 1. sz. mellékletének módosítását. 
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IV.  A vagyonkezeléshez kapcsolódó jogok és kötelezettségek 

  
9. A Vagyonkezelő e szerződés alapján jogosult a település tulajdonában álló 
víziközművek működtetésére, és ennek során azok birtoklására, használatára 
és a hasznok szedésére.  
 
10. Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonkezelő a 4. pont szerinti vagyoni kört  
a település közigazgatási területén elsősorban a következő kötelezően ellátandó 
önkormányzati közfeladat biztosítására használja fel: 
• közműves ivóvíz-szolgáltatás végzése, a víziközművek teljesítőképességének erejéig. 
 
11. A Vagyonkezelőt – ha jogszabály másként nem rendelkezik – megilletik a tulajdonos 
jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei – ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti 
könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is – azzal, hogy  
a vagyont nem idegenítheti el, továbbá használati joggal, szolgalommal vagy más dologi 
joggal nem terhelheti meg, biztosítékul nem adhatja, valamint a vagyonkezelői jogot 
harmadik személyre - a törvényben foglalt kivétellel - nem ruházhatja át és nem terhelheti 
meg. (A rendelkezési jog kizárása). 
A vagyonkezelő a hatályos jogszabályokban meghatározott feltételek szerint jogosult  
a víziközművel a víziközmű-szolgáltatáson kívüli vállalkozási tevékenységet is folytatni, 
feltéve hogy az nem veszélyezteti a víziközmű-szolgáltatás folyamatos  
és biztonságos ellátását, továbbá nem okoz a víziközműben állagromlást.  
 
12. A Vagyonkezelő vállalja, hogy  
 
• a vagyonkezelésébe vett vagyonnal rendeltetésszerűen gazdálkodik, az általában 
elvárható gondossággal úgy, hogy a vagyonkezelésében lévő közművekkel ellátott területen 
ez által biztosított legyen az egészséges ivóvíz-ellátás, és a keletkezett szennyvizek kezelése,   
• a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök 
elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben gondoskodik és e célokra  
az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képez, 
• a víziközmű működtetését biztonságosan, hatékonyan és megbízhatóan,  
a környezetvédelmi követelmények, valamint az ellátásbiztonság figyelembevételével végzi, 
• a víziközmű-fejlesztéseket a hatályos jogszabályok és a felek által meghatározott 
terjedelemben időben úgy végzi el, hogy az általa üzemeltetett víziközmű-rendszer  
a víziközmű-szolgáltatási ágazatok vonatkozásában hosszú távon is ki tudja elégíteni az 
ésszerű igényeket, valamint gondoskodik az ezek elvégzéséhez szükséges készletekről és 
tartalékokról, 
• üzletszabályzatot dolgoz ki, amely tartalmazza a víziközmű-szolgáltató által  
a felhasználók részére nyújtott víziközmű-szolgáltatások általános műszaki, kereskedelmi, 
elszámolási és fizetési szerződési feltételeit és azt jóváhagyásra benyújtja a Magyar Energia 
Hivatalhoz. (a továbbiakban: Hivatal)  
 
13. A képviselő-testület rendeletében határozza meg a vagyonkezelői jog megszerzésének, 
gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait.   
 
14. A felek megállapodnak, hogy vagyonkezelő a vagyonkezelésbe adó tulajdonosnak 
(ellátásért felelősnek) vagyonkezelési díjat fizet.   
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Felek a vagyonkezelési díjat a részvénytársaság közgyűlése által elfogadott éves üzleti 
tervben jóváhagyott összegben állapítják meg, figyelembe véve a vagyonkezelési díj terhére 
elszámolandó kötelezettségeket is. A vagyonkezelési díjat a vagyonkezelésbe adó tulajdonos 
évente, általános forgalmi adóval növelten az elszámolási időszak utolsó munkanapjával 
számlázza a vagyonkezelő felé. 
 
15. Ha a vagyonkezelő a tulajdonos részére az Európai Unió támogatásával megvalósuló 
közmű beruházáshoz finanszírozási szerződés alapján vagyonkezelési díj előleget nyújt, a 
vagyonkezelési díj megállapításánál és elszámolásánál az előleg összegét is figyelembe kell 
venni. 
 

V. A vagyonkezelés keretében végzett közszolgáltatás részletes feltételei 
 
16. Vagyonkezelő a közszolgáltatás teljes időtartama alatt gondoskodni köteles  
a közszolgáltatás - hatályos jogszabályokban előírt - szakmai és személyi feltételeinek 
biztosításáról. 
 
17. A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos elvárások, jogok és kötelezettségek  
 
17.1. A vagyonkezelésbe adó tulajdonos kötelezettségei:  
• a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátása érdekében a Vagyonkezelő számára 
szükséges információk és adatok szolgáltatása,  
• a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb víziközmű-üzemeltetési 
tevékenységek összehangolásának elősegítése,  
• a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítése,  
• kizárólagos jog biztosítása a Vagyonkezelő részére az önkormányzati tulajdonban 
lévő, - és a közszolgáltatás ellátásához szükséges - vagyontárgyak használatára, és 
hasznosítására. 
• a víziközművek elhelyezéséhez szükséges, szolgalmi jogi megállapodások megkötése 
 
17.2. A Vagyonkezelő általános kötelezettségei a közszolgáltatással kapcsolatban: 
 
17.2.1. A Vagyonkezelő köteles a meghatározott közszolgáltatás: 
• folyamatos és teljes körű ellátására,  
• teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés 
biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember foglalkoztatására,  
• a Vagyonkezelésbe adó tulajdonában lévő közművekre vonatkozóan folyamatos, 
biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges karbantartások elvégzésére,  
a realizált bevétel erejéig. 
 
17.2.2. A Vagyonkezelő a közszolgáltatás elősegítése érdekében különösen  
az alábbi feladatokat köteles ellátni, vagy más vállalkozással elvégeztetni,  
a vonatkozó ágazati jogszabályok betartásával. 
 
17.2.2.1.  A felhasználókkal kötendő, a közszolgáltatás igénybevételére irányuló közüzemi 
szerződések kezelése, ezen belül a közüzemi szerződések:  
• megkötése 
• nyilvántartása  
• módosítása 
• megszüntetése  



 69

 
17.2.2.2.    Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, ezen belül:  
• ügyfelek tájékoztatása 
• ügyfélbejelentések kezelése 
• ügyfélpanaszok kivizsgálása és kezelése 
• számlareklamációk kezelése  
• személyes ügyfélszolgálat működtetése  
• telefonos ügyfélszolgálat működtetése  
• ügyeleti rendszer működtetése 
• internetes honlap működtetése  
 
17.3. A Vagyonkezelő ágazat-specifikus kötelezettségei  
• a vezetékes ivóvíz minőségével kapcsolatos szabványok, előírások megtartása  
a technológia teljesítőképességének határáig 
• a közszolgáltatással kapcsolatos, meghatározott adattartalmú nyilvántartások vezetése 
és adatszolgáltatások teljesítése, az ügyfélszolgálat, ügyfélpanaszok, bejelentések kezelésének 
részletes szabályai szerint 
 
17.4. A közszolgáltatás teljesítése alóli mentesülés szabályai:  
Részben vagy egészben mentesül a Vagyonkezelő a közszolgálat teljesítése alól,  
• ha azt elháríthatatlan külső körülmény meggátolja, vagy  
 

VI.  Beruházások kezelése 
 
18. A vagyonkezelésbe vett eszközök után a Vagyonkezelő a saját amortizációs politikája 
szerinti mértékű értékcsökkenést számol el.   
 
19. A Vagyonkezelő a vagyonkezelésbe vett vagyon után elszámolt értékcsökkenés 
alapján képződött, a díjbevételben megtérülő forrást a kezelt vagyon pótlására, felújítására 
fordítja.  
 
A beruházások forrását képezi továbbá a településen a Vksztv előírásai szerint  
a tulajdonos javára beszedett közműfejlesztési hozzájárulás is. A hozzájárulás felhasználását, 
az évenkénti elszámolást a vagyonkezelő a hatályos jogszabályok betartásával végzi. 
 
20. A vagyonkezelésbe adó tulajdonos jogosult a tárgyévet megelőző év augusztus 31-ig, 
e szerződés aláírásának évében tárgyév december 31-ig az általa szükségesnek ítélt pótló 
beruházásokra és felújításokra javaslatot tenni, a beruházások tervét véleményezni. 
 
21. A vagyonkezelő a vagyonkezelésbe adó tulajdonos által átadott közművek pótló 
beruházásaira és felújításaira, fejlesztéseire a Vksztv előírásai szerint évente tervet készít. A 
terv tartalmazza a tervezett elszámolandó és a díjbevételben megtérülő értékcsökkenés 
összegét, a tervezett pótló beruházások és felújítások, fejlesztések megnevezését, összegét 
összesen, valamint ezek különbözetét is.  
A vagyonkezelésbe adó tulajdonos jogosult a beruházási tervet véleményezni. Amennyiben 
felek a beruházási terv egyeztetése során nem jutnak egyetértésre a terv tartalmát illetően, a 
tulajdonos jogosult véleményeltérését írásban csatolni az Energia Hivatalnak küldendő 
tervhez, mely az Energia Hivatal által kerül jóváhagyásra 
Amennyiben a tárgyévben elszámolt és a közmű díjakban megtérült értékcsökkenés összege 
meghaladja a tárgyévi beruházások és felújítások összegét, a különbözetként jelentkező 
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összeg, mint tartalék a következő évek beruházásaira és felújításaira szolgál. A tartalék 
összegének a Vagyonkezelő bankszámláin, illetve az állam által garantált értékpapírban kell 
rendelkezésre állnia. A Vagyonkezelő a tartalék rendelkezésre állását bankszámla kivonattal 
és értékpapír letéti igazolással igazolja  
a tulajdonosi ellenőrzés során. 
A felek megállapodnak abban, hogy a Vagyonkezelő hosszabb időszakot tekintve, 
(de legalább a vagyonelemre jellemző amortizációs időszakonként) gondoskodik  
az amortizációs forrásképződés és forrásfelhasználás egyensúlyáról. 
  
22. A beruházási, a felújítási, a fejlesztési, valamint a karbantartási munkák fogalmi 
meghatározását a Vagyonkezelő vonatkozó szabályzata tartalmazza. A fenti 
meghatározásokat tartalmazó szabályok esetleges változásáról a Vagyonkezelő 
a vagyonkezelésbe adó tulajdonost tájékoztatja. 
  

VII.  Közm űvekkel kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok 
  
23. A Vagyonkezelő a saját mérlegében eszközként mutatja ki az általa vagyonkezelt, - és 
az önkormányzati törzsvagyon részét képező - eszközöket is, a hosszú lejáratú 
kötelezettségeivel szemben. 
 
24. A Vagyonkezelő a vagyonkezelésébe vett vagyont a Számviteli törvény előírásai, 
valamint a saját Számviteli Politikájában, és belső szabályzataiban meghatározott módon 
elkülönítve tartja nyilván. A nyilvántartás tételesen tartalmazza a vagyonkezelt eszközök 
könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt értékcsökkenés összegét, az azokban 
bekövetkezett változásokat. 
Az Ötv. 109.§ (7) bekezdése alapján a vagyonkezelő a vagyonkezelésébe vett vagyon 
használatából, működtetéséből származó bevételeit, illetve közvetlen költségeit és 
ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani oly módon, hogy az a saját vagyonnal 
folytatott vállalkozási tevékenységéből származó bevételeitől, költségeitől és ráfordításaitól 
egyértelműen elhatárolható legyen. 
 
25. A vagyonkezelő a vagyonkezelésében lévő közművekkel végzett tevékenységei 
bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.  
 
26. A Vagyonkezelő a kezelt vagyon állapotának tárgyévi változásairól, valamint 
a vagyonkezelésbe vett vagyon után elszámolt és a bevételekben megtérülő értékcsökkenés 
összegéről, és annak felhasználásáról valamint a megfizetett vagyonkezelői díjról évente 
egyszer a tárgyévet követő év február 15-ig  
a vagyonkezelésbe adó tulajdonos felé információt szolgáltat. 
 
27. A vagyonkezelésbe adó tulajdonos jogosult a vagyonkezelésbe adott vagyont 
ellenőrizni. Az ellenőrzés során és az ellenőrzés érdekében minden nyilvános, 
a közművagyonra és a vagyonkezelésre, annak eredményességére vonatkozó adatba, okiratba 
betekinthet, arról adatszolgáltatást kérhet. A vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles 
tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető minden közérdekből nyilvános adat, valamint – az 
információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit nem sértő – az 
önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására  
és okirat bemutatására. 
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28. A víziközmű vagyon leltározását a Vagyonkezelő végzi a vonatkozó szabályzata 
alapján. A leltározás ütemezéséről a vagyonkezelésbe adó tulajdonost tájékoztatja, akinek 
képviselője jogosult a leltározásban részt venni, azt ellenőrizni.  
 
29. A Vagyonkezelő a vagyonkezelt vagyon nyilvántartási összértékében bekövetkezett - 
5%-os mértéket meghaladó – csökkenésről (pl. elemi kár, stb.), annak tudomására jutásakor 
írásban tájékoztatja a vagyonkezelésbe adó tulajdonost. Amennyiben 
a Vagyonkezelő részéről szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartás tapasztalható, a 
vagyonkezelésbe adó tulajdonos jogosult a jelen szerződés 32. pontja szerint eljárni.  
 

VIII.Kapcsolódó jogok és kötelezettségek 
 
30.  A vagyonkezelésbe adó tulajdonos a Vagyonkezelő részére a víziközművek 
működtetésére nézve mind a jelenleg meglévő és átadásra kerülő, mind a jövőben megépülő 
és átadásra kerülő víziközművek vonatkozásában kizárólagos jogot biztosít  
a jelen szerződés időbeli hatálya alatt. A Vagyonkezelő a víziközművek működtetésének jogát 
másnak el nem idegenítheti, gyakorlását át nem engedheti, nem pénzbeli hozzájárulásként 
más gazdálkodó szervezetbe nem viheti, más hasonló jogügyletben nem hasznosíthatja, és 
meg nem terhelheti.  
 
A víziközmű-működtetés meghatározott részének kiszervezéséhez a víziközmű-
szolgáltatásról szóló törvényben és a végrehajtására kiadandó kormányrendeletben előírt 
engedély, illetve tájékoztatási kötelezettség szükséges. A harmadik személytől víziközmű 
működtetése érdekében igénybe vett szolgáltatás körébe tartozó tevékenység esetében a 
vagyonkezelő úgy felel a jogszabályokban vagy hatósági határozatban meghatározott 
kötelezettségei teljesítéséért, mintha az adott tevékenységet maga végezte volna.  
 
Vagyonkezelő köteles a vagyonkezelésbe kapott vagyonnal mérhetően eredményes 
gazdálkodást folytatni. Vagyonkezelő az eredményes gazdálkodás érdekében biztosítja a 
hatékony működés feltételeit.  
 

IX. Kártérítési felelősség 
 

31. A Vagyonkezelő a kezelt vagyonra elleni vagyonbiztosítást köt.  
A vagyonkezelésbe vett eszközökben bekövetkezett káresemények után, a biztosító által 
megfizetett kártérítés a Vagyonkezelőt illeti, amelynek összegét a vagyonkezelő 
a megrongálódott vagyontárgy helyreállítására fordítja. 
 
32. A szerződés időtartama alatt a vagyonkezelésbe vett eszközök elpusztulása, vagy 
megrongálódása folytán bekövetkező olyan károkért, amelyek a vagyonkezelő felróható 
magatartására vezethetők vissza, a Vagyonkezelő a vagyonkezelésbe adó tulajdonos felé a 
Ptk. szerződéses károkozásra vonatkozó rendelkezései szerint tartozik kártérítési 
felelősséggel. 
 
33. A vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak működtetése során harmadik személynek 
jogellenesen okozott károkért a Vagyonkezelő a Ptk. szerződésen kívüli károkozásra 
vonatkozó rendelkezései szerint felel. Ezen károk megtérítése végett a Vagyonkezelő 
felelősségbiztosítási szerződést köt. 
 
34. Vagyonkezelő felelőssége a vagyonkezelt eszközök vonatkozásában addig a szintig 
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terjed, amíg az eszközök megújításához szükséges anyagi források a hatósági árakban benne 
foglaltatnak.  
 

X. A szerződés időbeni hatálya 
  
35. A vagyonkezelői jog a jelen szerződés aláírásával, 2013. január 1. napjától áll fenn 
és a szerződés határozatlan időtartamra szól.  
 

XI. A szerződés megszűnése 
  
36. A vagyonkezelői jog megszűnik:  
• a szerződésnek a vagyonkezelésbe adó tulajdonos, vagy a Vagyonkezelő részéről 
történő, rendes felmondásával. A szerződést nyolc hónap felmondási idővel, 
a gazdasági év végére lehet felmondani. 
• rendkívüli felmondással,  
• a Vagyonkezelő jogutód nélküli megszűnésével 
• az adott vagyontárgyra vonatkozóan a vagyontárgy megsemmisülésével.  
 
37. A vagyonkezelésbe adó tulajdonos a határozatlan idejű vagyonkezelési szerződést 
rendkívüli felmondással akkor szüntetheti meg, ha  
• a vagyonkezelő a számára jogszabályban előírt adó-, illeték-, vám- vagy 
társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettségén kívüli kötelezettségét megszegi, vagy a 
vagyonkezelési szerződésben előírt kötelezettségét súlyosan megszegi; 
• a vagyonkezelő a vele szemben a vagyonkezelési szerződés megkötését megelőzően 
megindult csőd- vagy felszámolási eljárásról a tulajdonost nem tájékoztatta, vagy a 
vagyonkezelővel szemben a vagyonkezelési szerződés hatályának időtartama alatt csőd- vagy 
felszámolási eljárás indul; 
• a vagyonkezelő adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több 
mint hat hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott; 
• a vagyonkezelő a 4. pont szerinti vagyoni kört nem a jelen vagyonkezelési 
szerződésben foglaltak szerint kezeli, így különösen akkor, ha a vagyonkezelő 
a jelen szerződés szerinti feladatait 5 (öt) munkanapon túl nem teljesíti, vagy ha  
a tulajdonosi ellenőrzés során a vagyonkezelő tevékenységében súlyos hiányosság 
mutatkozik. 
 
38. A vagyonkezelésbe adó a vagyonkezelővel megkötött vagyonkezelői szerződést azon 
közművekre vonatkozóan, amely közművek Európai Uniós támogatással 
és a vagyonkezelő anyagi szerepvállalásával jöttek létre, a képviselő testület a 89/2012.(V. 
31.) számú határozatával jóváhagyott és a 2012. 06. 11 keltezésű finanszírozási szerződésbe 
foglalt, az ott meghatározattak alapján mondhatja fel. 
Amennyiben rendkívüli felmondásra kerül sor, úgy a szerződés megszűnésével egyidejűleg a 
vagyonkezelésbe adó egyösszegben köteles megfizetni 
a vagyonkezelőnek azt az összeget, amelyet a vagyonkezelő az Önkormányzat tulajdonába 
került közművek megépítése céljából az Önkormányzatnak megelőlegezett. 
Az Önkormányzat által fizetendő összeg csökken az - uniós támogatással 
és a vagyonkezelő pénzügyi szerepvállalásával - megvalósult közművek üzemeltetése során, a 
vagyonkezelő által beszedett víz-és csatornadíjakból már megtérült résszel. 
 

XII. Elszámolás a vagyonnal 
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39. A szerződés megszűnése esetén a felek kötelesek elszámolni egymással a kezelt 
vagyonnal, és a kezelt vagyonnak a vagyonkezelésbe adás időpontjában fennálló állapotához 
(értékéhez) viszonyítottan bekövetkezett különbözetével is.  
 
40. A Vagyonkezelő a vagyonkezelői jog megszűnését követő 6 hónapon belül köteles 
elszámolni a tartalékként megképzett - de a vagyonkezelési jog megszűnése időpontjáig még 
fel nem használt - amortizáció összegével.  
A Vagyonkezelő által előre finanszírozott - de a díjban a vagyonkezelői jog megszűnése 
időpontjáig még meg nem térült - pótlási és felújítási munkák értékét  
a vagyonkezelésbe adó tulajdonos köteles a Vagyonkezelő részére a vagyonkezelői jog 
megszűnését követő 6 hónapon belül megtéríteni. 
 
41. Mindkét fél vállalja, hogy a követelések késedelmes megfizetése esetén, a késedelem 
idejére, a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizet a másik fél 
részére a tartozás teljes összege után. 
 

XIII. Jogviták rendezése 
  
42. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében egymással szorosan 
együttműködnek Az esetleges vitás kérdéseiket egymás között elsősorban tárgyalásos úton 
rendezik, amelynek során megkísérlik az egyezségkötést. Amennyiben a felek között nem jön 
létre egyezség, úgy a felek az igényüket bíróságon érvényesíthetik. Felek az esetleges jogviták 
rendezésére az értékhatártól függően a Nyíregyházi Városi Bíróság vagy a Nyíregyházi 
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
43. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a „Nemzeti vagyonról” szóló 
törvény, a Ptk,  a „Víziközmű-szolgáltatásról” szóló törvény, és a „Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 
44. A jelen vagyonkezelési szerződés aláírását követően aláírásra kerül annak külön íven 
szerkesztett azon kiegészítése, amely megfelel a vagyonkezelésbe adott ingatlanok feletti 
vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséhez szükséges alaki és 
tartalmi követelményeknek. 
 

XIV. Egyéb rendelkezések 
 
45. Vagyonkezelő kijelenti, hogy részéről a vagyonkezelési szerződés megkötését kizáró 
körülmény nem áll fenn, továbbá lejárt adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék 
tartozása nincs és nem áll csőd, felszámolás vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt.  
 
46. A Vagyonkezelő a vagyonkezelésbe adó tulajdonost azonnal írásban tájékoztatja, 
amennyiben tartósan, több mint 6 hónapja lejárttá vált adó-, illeték-, vám- vagy 
társadalombiztosítási járulék tartozása keletkezik és csőd, felszámolási vagy végelszámolási 
eljárás indult ellene. 
 
Ezen szerződés érvényességének, illetve hatályba lépésének feltétele a település képviselő-
testületének jóváhagyó határozata. 
 
Jelen vagyonkezelési szerződés a felek között korábban fennálló üzemeltetési jogviszonynak 
és a Vksztv-nek megfelelő olyan üzemeltetési szerződés, amely átveszi a felek között 
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korábban létrejött közszolgáltatási szerződésnek a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó 
rendelkezéseit is. E szerződés hatályba lépésével emiatt a közszolgáltatási szerződés 
megszűnik. 
 
Felek tudomással bírnak arról, hogy a Vksztv felhatalmazó rendelkezései alapján az 
üzemeltetési szerződések kötelező tartalmi elemeit Kormányrendelet fogja meghatározni. 
Amennyiben a később megjelenő Kormányrendelet a szerződésben jelenleg nem szabályozott 
tartalomról rendelkezne, e szerződést felek a jogszabálynak megfelelően kiegészítik, illetve 
módosítják. 
 
Szerződő felek ezt az okiratot, mint akaratukkal megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 
 
Nyíregyháza, 2012. december 20. 
 
 
          .......................................................... ........................................................... 
 
  Újfehértó Város Önkormányzata NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 
 képviseletében: képviseletében: 
               
                    Nagy Sándor           dr. Mátyás B. Szabolcs  Móricz István 
                   polgármester                       jegyző   vezérigazgató 
 
 
 
…………………………….. 
pénzügyi ellenjegyző 
Kálmánchey Éva 
 
22. napirendi pont megtárgyalása 
22./ Előterjesztés „Újfehértó városban a települési folyékonyhulladék kezelési közszolgáltatás  
       ellátása” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás megindításáról 
       Száma: 4-271/2012.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
 A korábban kiírt pályázat alapján a három felkért ajánlattevő közül egy nyújtott be ajánlatot.  
Bíráló Bizottság tárgyalta, a határozati javaslatot és rendelet-tervezetet kiosztással megkapták. 
Az SZMSZ szerint ebben a témában névszerinti szavazást kell tartanunk, jegyző Úr felolvassa 
a képviselők nevét és határozott igennel, nemmel, vagy tartózkodással kifejezik 
véleményüket, azt követően jegyző Úr összesíti a szavazás eredményét, és rendelkezésemre 
bocsátva ki fogom hirdetni a szavazás eredményét. A naprendi ponttal kapcsolatban van-e 
kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Gyermánné Szabó Katalin 
A díjakat illetően ez az előző évi díj, vagy emelés van-e benne? Mert ez nem derül ki az 
előterjesztésből.  
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Nagy Sándor 
A díjemelés két részből áll,  a szennyvíz fogadás és kezelési díjat egy 5-5,2 %-kal tervezi 
megemelni ez nem tartozik abba a hatósági ár-megállapítási körbe, amit a víziközmű 
egyébként szabályoz, ez az RT-nek a megállapítása, illetve a szolgáltató egyébként már 
kezdeményezte és 2012-re vonatkozóan  is szeretett volna már díjemelést kérni, az 
üzemanyag áremelés miatt. A korábban hatályos törvény erre nem tett lehetőséget. Átlagosan 
egy 7 %-os – a szerződés ezen részére vonatkozóan - díjemelési javaslatot takar. Ha egyéb 
nincs. A napirendi pont vitáját lezárom. Megkérem jegyző Urat, hogy bonyolítsa le a 
szavazást.   
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs  
Előolvassa a képviselők nevét,  
 

1. Nagy Sándor     igen 
2. Banka Attila             igen                  
3. Budainé Veres Ágnes   igen 
4. Elek László      igen                                        
5. Gyermánné Szabó Katalin   igen           
6. Leveleki József                                             nem                     
7. Puskás László                                               igen              
8. Suhaj István                igen           
9. Szilágyi Péter                                                tartózkodom                
10. Szűcs Lászlóné                                             igen 
11. Tamás Lászlóné                                           igen              
12. Tóth János     igen 

 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
10 igen szavazat, 1 ellen szavazat, 1 tartózkodás  
 
Nagy Sándor 
A képviselő-testület a közbeszerzési eljárás lezárásaként 10 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett eredményesnek nyilvánította és elfogadta a pályázó 
ajánlatát. És az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

220 /2012.(XII. 20.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

„Újfehértó városban a települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatás ellátása” 
tárgyú a Kbt. 122. § (7) bek. a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli, 

tárgyalásos  közbeszerzési eljárás eredményérő l  
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
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2./ Molnár Mihály egyéni vállalkozó (4244 Újfehértó, Farkasnyári utca 107.) ajánlatát 
érvényesnek nyilvánítja, és ajánlattevőt nyertesnek hirdeti ki a következők szerint: 

 
      -A folyékony hulladék egységnyi térfogatának szolgáltatási (szippantási) díja   
       azon településrészek esetén, ahol az ingatlanok előtt a vezetékes szennyvízhálózat   
       nincs kiépítve: nettó 1079  Ft/m3 
 
      -A folyékony hulladék egységnyi térfogatának szolgáltatási (szippantási) díja  
      azon településrészek esetén, ahol az ingatlanok előtt a vezetékes szennyvízhálózat  
      kiépített: nettó 1634 Ft/m3.  
 

Határid ő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Nagy Sándor 
Ki az, aki az előterjesztéshez kapcsolódó rendelet módosítást elfogadja?  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 
rendeletet alkotta meg:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

33/2012. (XII. 20.)  
 

önkormányzati rendelete  
 

 
A hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló  

9/2007. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény 23. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésben meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§. 
 

„A hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló 9/2007. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.” 
  

2.§. 
 

A rendelet 2013. január 21-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 
 
 
 
 
 
Nagy Sándor        dr. Mátyás B. Szabolcs 
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polgármester         jegyző 
 
 
 
 
  

Melléklet a 33/2012. (XII. 20.)önkormányzati rendelethez 
 
A hulladékkezelési közszolgáltatásról és a köztisztaságról szóló 9/2007. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
  
„(1) Újfehértó Város Képviselő-testülete a települési folyékony hulladék gyűjtésének, 
szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen  való  lerakásának   és   ártalmatlanításának 
legmagasabb díját az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
a) Azon településrészek esetén, ahol az ingatlanok előtt a vezetékes  szennyvízhálózat nincs 
kiépítve, a szolgáltatás díja 1079 Ft/m3+ÁFA. 

 
b) Azon településrészek esetén, ahol az ingatlanok előtt a vezetékes szennyvízhálózat  
kiépített, a szolgáltatás díja 1634 Ft/m3+ÁFA.” 
 
23. napirendi pont megtárgyalása 
23./Előterjesztés az Újfehértói ÁMK Helytörténeti Gyűjteményben történt szakfelügyeleti    
 vizsgálat megállapításától szóló 122/2012. (VII. 25.) számú határozat módosításáról 
(Szóbeli előterjesztés alapján, határozati javaslat kiosztással) 
 Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztést tárgyalta a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, 2 egyhangú igen szavazattal 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolta. Arról van szó, hogy a múzeum felújítási munkálatai 
miatt nem fejeződött be az a levéltározási tevékenység, amit a szakmai ellenőrzés kapcsán 
előírtak. Erre a képviselő-testület 2012. december 31-ét szabta határidőül az intézményvezetés 
számára.  Azt kezdeményezte az intézményvezető Asszony, hogy 2013. június 30-áig 
kerüljön meghosszabbításra. Erre tennék javaslatot a határozat-tervezet szerint. A napirendi 
ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Szilágyi Péter 
Mivel most elhúzódni látszik a leltározás, akkor korábban nem is volt ilyen leltár a 
múzeumban?  
 
Nagy Sándor 
Amikor tárgyaltuk tavaly évközepén ezt a szakmai jelentést, az azt tartalmazta, hogy nem volt 
teljeskörű leltára. Legalábbis az a fajta leltár, ami a szakmai elvárás szerint megfelelő. Nem 
volt és ezért nagyon nagy munka, hiszen minden egyes tárgyat, amely jelen pillanatban- és a 
fényképektől az utolsó szekérküllőig ott van- egyedi leltárazonosítóval be kell vezetni a 
legújabbfajta leltárkönyvbe, aminek a beszerzése némi fennakadást okozott az elmúlt 
időszakban. Ha egyéb nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki elfogadja a határozati 
javaslatot?  
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A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
221 /2012.(XII. 20.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
az Újfehértói ÁMK Helytörténeti Gy űjteményben történt  

szakfelügyeleti vizsgálat megállapításairól szóló 122/2012. (VII. 25.) számú határozat 
módosításáról 

 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ az Újfehértói ÁMK Helytörténeti Gyűjteményben történt szakfelügyeleti vizsgálat 
megállapításairól szóló 122/2012. (VII.25.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A határozat 2./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„2./ felhívja a jelentéssel érintett intézmény vezetőjét, hogy a jelentésben megfogalmazott 
hiányosságokat legkésőbb 2013. június 30. napjáig szüntesse meg, illetve az intézmény a 
tevékenységét a megállapítások figyelembe vételével végezze.” 

 
 

                                  Határidő: 2013. június 30., folyamatos 
                              Felelős: polgármester, intézményvezető 

 
24. napirendi pont megtárgyalása 
24./Előterjesztés a jegyző által létesített közszolgálati jogviszonyhoz való hozzájárulásról 
      (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester  
 
Nagy Sándor 
Szóbeli kiegészítésem nincs az anyaghoz. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati 
javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

222 /2012.(XII. 20.) számú 
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h a t á r o z a t a  
 

„a jegyző által létesített további közszolgálati jogviszonyhoz való hozzájárulásról” 
 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 

1. hozzájárul ahhoz,  hogy Újfehértó Város Jegyzője, dr. Mátyás B. Szabolcs Érpatak 
Község jegyzőjének helyettesítése céljából, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 251. §-ra tekintettel további egy, határozott idejű – a mellékelt 
megállapodás szerinti - közszolgálati jogviszonyt létesítsen 2013. január 1. napjától - 
a közös hivatal felállásáig - 2013. március 31. napjáig. 

 
2. felhatalmazza a polgármestert a - jegyző helyettesítésére vonatkozó - megállapodás 

aláírására. 
 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős:    Polgármester 

 
 

Melléklet a 222/2012. (XII. 20.) számú határozathoz 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 

Mely létrejött Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli: Nagy 
Sándor polgármester), Érpatak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli: 
Orosz Mihály Zoltán polgármester) a továbbiakban: Megállapodó Felek, valamint dr. 
Mátyás B. Szabolcs jegyző ( a továbbiakban: Jegyző) között, Érpatak Község 
Önkormányzata jegyzői feladatainak ellátására. 
 

1. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Jegyző 2013. január 1. napjától - a közös hivatal felállásáig - 2013. március 31. 
napjáig a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 251. §-ra 
tekintettel jegyző helyettesítése céljából további egy közszolgálati jogviszonyt 
létesítsen.  

 
Érpatak Község Önkormányzatánál a Jegyző munkaideje kedd és csütörtöki 
napokon 10.00 órától 14.00 óráig tart. 
 
Érpatak Község Önkormányzatánál a Jegyző csütörtöki napokon 10.00 órától 14.00 
óráig tart ügyfélfogadást.  
 

2. Abban az esetben, ha a Megállapodó Felek közül valamelyik az 1. ponttól eltérő 
időpontban igényli a Jegyző közreműködését, illetve ügyfélfogadását, az érintett 
polgármesternek az erre vonatkozó igényét írásban legalább 5 nappal megelőzően 
közölni kell a másik fél önkormányzatával és a Jegyzővel. Amennyiben a 
polgármesterek a kérelemről nem tudnak megegyezni, akkor a Jegyző a 
megállapodás 1. pontja alapján látja el feladatát. 
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3. A Megállapodó Felek önkormányzatai zavartalan működése érdekében a 
polgármesterek szóban előzetesen egyeztetik a képviselő-testületek üléseinek 
időpontját. 

 
4. A helyettesítő Jegyző illetménye és juttatásai Érpatak Község Önkormányzatának 

2013. évi költségvetését terheli. 
 
5. A Megállapodó Felek rögzítik, hogy a Jegyző másik önkormányzatnál végzett 

munkájához utasítást nem adhatnak, arról információt nem kérhetnek. 
 

6. A Jegyző fölött a munkáltatói jogokat az érintett önkormányzat képviselő-testülete, 
az egyéb munkáltatói jogokat az érintett önkormányzat polgármesterei gyakorolják. 
A Jegyző szabadságát Újfehértó Város Önkormányzatának polgármestere 
engedélyezi, melyet előzetesen egyeztet Érpatak Község Önkormányzata 
polgármesterével. 

 
7. A megállapodás 2013. január hó 1. napján lép hatályba és 2013. év március 31. 

napján hatályát veszti. 
 
Újfehértó  2012. december ….. nap 
 

polgármester polgármester jegyző 
 
Suhaj István elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 11 főre változott.  
 
25. napirendi pont megtárgyalása 
25./Előterjesztés  az Újfehértó Sportegyesület támogatásáról  
      Száma: 4-280/2012.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján, kiosztással) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester  
 
Nagy Sándor 
Akkor visszatérve a felfüggesztett napirendre  - egyeztetve a jogi vitákat, az alábbi határozati 
javaslat született, amit jegyző Úr fog ismertetni.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Mivel rendkívüli helyzetről van szó, ezért :  
 
A képviselő-testület átvállalja teljesítését az Újfehértó Sportegyesület lejárt esedékességű 
közüzemi számláinak maximum 200 ezer forint keret erejéig azzal a feltétellel, hogy a 
sportegyesület 2013. évi önkormányzati működési támogatásából ezt a támogatási összeget 
levonja. Ez a lényege.  
 
Nagy Sándor 
Az, hogy világos legyen, hogy mennyi lesz a jövő évi támogatás összege, az majd a 
költségvetési rendelet kapcsán kiderül. De ezt mindenképpen rendezni kell.   
 
Puskás László 
Egyrészt szerintem az, hogy csak a közüzemi számlákról van szó, az nem fogja megoldani a 
problémát. Mert közüzemi számlája csak villanyszámla van. A fűtéssel nem fog számlát 
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kapni, hiszen pellet fűtés van. Ahhoz pelletet kell vásárolni. Én azt akartam javasolni, amikor 
előzőleg felfüggesztettük a napirendet- beszéltem az újonnan megválasztott elnökkel, hogy 
igazából, ha az a javaslat születik meg, amit eredetileg beterjesztett polgármester Úr,  az első 
pontját kivéve, amelyben az értékben csak 200 ezer forintot határozunk meg és 
meghatározzuk, hogy az épület működésével kapcsolatos kiadások fedezetére, azzal a 
feltétellel, ami benne van a második pontban, hogy csak akkor írhatja alá a támogatási 
szerződést, ha a cégbíróság átjegyezte az új elnököt. Akkor van egyfajta garancia az 
egyesületnek, hogy januárban, amikor átvezetésre kerül, akkor meg fogja kapni ezt a 200 ezer 
forintot és  addig tud valamilyen forrást a saját tagoktól összeszedni. Azt mondta, hogy ez 
kezelhető. Én azt gondolom, hogy nem kellene annyira bonyolítani, hanem akkor az eredeti 
határozatot beterjesztve ezzel a módosítással, hogy maximum 200 ezer forintról van szó – és 
hogy az épület fenntartásával kapcsolatos költségekre.  
 
Nagy Sándor 
Akkor ez így a legjobb és akkor benne marad, hogyha a bejegyzés megtörténik a 
cégbíróságon.  
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs 
Igen, ez a legjobb. 
 
Nagy Sándor 
Még annyi módosítás, hogy akkor a 2013. évi költségvetésben fogjuk biztosítani, hiszen 
ebben az évben nem történik kifizetés. Ezzel kapcsolatban van-e még valakinek más javaslata, 
észrevétele, véleménye? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki ezekkel a 
pontosításokkal, a határozat pontos szövegezését jegyző Úrék megszerkesztik- elfogadja?  
 
A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
223 /2012.(XII. 20.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
Az Újfehértó Sportegyesület támogatásáról 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ az Újfehértó Sportegyesület részére – a 2./ pontban megfogalmazott feltétellel - 200 000.- 
forint támogatást állapít meg   – számlákkal igazolt – működési kiadások fedezésére. 
 
2./ a támogatás feltételeit az alábbiak szerint állapítja meg: az Újfehértó Sportegyesület 
Elnöke személyében bekövetkező változásra tekintettel, a támogatási szerződés aláírására és a 
támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben szabályozott összeférhetetlenségi 
szabályoknak megfelelő új Elnököt az egyesület székhelye szerint illetékes Törvényszék a 
nyilvántartásába bejegyzi. 
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3./ az 1./ pontban megállapított támogatás fedezetét a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja. 
 
4./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2./ pontban foglalt feltétel teljesülése esetén, a -
támogatási szerződést aláírja. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
26. napirendi pont megtárgyalása 
26./ Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
       szóló 5/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
       Száma: 4-273/2012. 
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester    
 
 
Suhaj István visszaérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 12 főre változott.  
 
Nagy Sándor 
Tekintettel az előző döntésünkre, egy új – pénzmaradvány felosztására vonatkozó határozati 
javaslatot kaptak most meg kiosztással. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 3 egyhangú 
igen szavazattal, az Ügyrendi Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 2 
igen szavazattal, 1 tartózkodással megtárgyalásra és elfogadásra javasolta a napirendet. A 
napirendhez kapcsolódóan két döntés lesz, az egyik a rendelet módosítás, valamint a 
pénzmaradvány felosztásával kapcsolatos határozati javaslat. A rendelet-módosítás azokat a 
korábbi döntéseket tartalmazza, amit határozat formájában meghozott a képviselő-testület. 
Azokat a pénzeket, amelyek előirányzat nélkül központosított leutalással kerültek hozzánk és 
az intézményátadás kapcsán meglévő módosításokat, hiszen egyrészt személyi juttatások 
előirányzatának zárolása, az ÁMK – Zajti szétválása kapcsán új feladatra történő 
átcsoportosítás és nyilván a Mályváskerti Tagintézmény átadása kapcsán azok amelyek 
átvezetésre kerültek. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Tamás Lászlóné 
 A személyi juttatásokat szeretném megkérdezni a Zajtinál és a bölcsődénél, hogy ott mire 
használták ezt, és az önkormányzatnál? 
 
Nagy Sándor 
Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy amikor elfogadtuk a 2012. évi költségvetést, akkor 
a könyvvizsgálói javaslattal egyetértve az intézmények által megtervezett bértömeget 10 %-
kal automatikusan lecsökkentettük. Tehát ez nem jelenti azt, hogy az engedélyezett étszámhoz 
képest többletlétszám került foglalkoztatásra. Azt sem jelenti, hogy a besorolási bértől 
eltérően kerültek bérek kifizetésre. Az ÁMK-nál azért nem tűnik ki, mert ott a Mályváskerti 
bérmozgás és a Zajtis bérmozgás miatt- az nagyrészt rendeződött, hiszen tavaly a legnagyobb 
tétel éppen ez volt. Amikor a 2012. évi költségvetési rendeletünket elfogadtuk, akkor is 
jeleztük, hogy év közben pótelőirányzatok biztosítására lesz szükség. Ez most 
nagyságrendekkel kevesebb, mint 2011-ben . Az önkormányzat esetében pedig nem tudtuk 
pontosan tervezni, hogy mennyi lesz a közcélú startmunkaprogramban foglalkoztatott 
keretlétszám és az önkormányzati szakfeladaton emiatt vannak a túllépések. Most még 
kiszóltak, hogy 1-2 hónapra tudunk hozni embereket. Tehát az engedélyezett létszámhoz 
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képest eltérés nem volt. Sőt az önkormányzat és a hivatal esetében igen kemény zárolások is 
megtörténtek az eredetihez képest. Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Először a 
határozatról döntünk. Ki az, aki a kiosztott határozati javaslatot elfogadja a pénzmaradvány 
felosztásával kapcsolatban?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
224 /2012.(XII. 20.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának felhasználásáról 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTŰLET 
 
Megállapítja, hogy az önkormányzat 2011. évi módosított pénzmaradványának összege 
148.964 e Ft, ebből már felosztásra került 39.314 e Ft. A fel nem használt pénzmaradvány 
összegével 109.650 e Ft-tal az alábbi kiadási előirányzatokat módosítja intézményi bontásban: 
 

1. Polgármesteri Hivatal kiadási oldalán az előirányzatokat növeli: 
1.1. Ellátottak pénzbeni juttatásai:    5.000 eFt 
1.2. Beruházási, felhalmozási kiadások,  
       pénzügyi befektetések előirányzata   3.500 eFt 

 
2. Játékvár Bölcsőde kiadási oldalán az előirányzatokat növeli: 

2.1. Személyi juttatások kiadási előirányzata:  2.000 eFt 
2.2. Munkaadókat terhelő járulékok:    1.000 eFt 

 
3. Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola 

kiadási oldalán az előirányzatokat növeli: 
3.1. Személyi juttatások kiadási előirányzata:  5.000 eFt 
3.2. Munkaadókat terhelő járulékok:                    2.500 eFt 
3.3. Beruházási, felhalmozási kiadások, 

pénzügyi befektetések előirányzata     2.000 eFt 
 

4. Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár kiadási 
oldalán az előirányzatokat növeli: 
4.1. Személyi juttatások kiadási előirányzata:  1.000  eFt 
4.2. Munkaadókat terhelő járulékok:        500 e Ft 
4.3. Dologi kiadások előirányzata      5.000 e Ft 

 
5. Önkormányzat kiadási oldalán: 

5.1. Személyi juttatások kiadási előirányzata:      5.000 e Ft 
5.2. Munkaadókat terhelő járulékok:                    2.500 e Ft 
5.3. Dologi kiadások előirányzata:                       5.000 e Ft 
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5.4. Beruházási, felhalmozási kiadások,  
       pénzügyi befektetések előirányzata:            15.000 e Ft 
5.5. Ellátottak juttatásai          3.000 e Ft 
5.6. Működési célú kiadás, egyéb támogatás        3.000 e Ft 
 

  6.  Önkormányzat bevételi oldalán: 
6.1 Az előző évek pénzmaradvány igénybevételének előirányzata emelkedik 109.650 e 
Ft-tal, 
6.2 Működési célú pénzügyi műveletek bevételi előirányzata csökken 48.650 e Ft-tal. 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy a 2011. évi pénzmaradvány módosítását a 2012. évi költségvetés 
módosítása során vezesse át. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Nagy Sándor 
Ki az, aki ezt figyelembe véve- a rendelet módosításban átvezetésre kerül majd ez az összeg. 
– elfogadja a rendeletmódosítást?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta 
meg:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

34/2012. (XII. 20.)  
 

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 rendelete az alábbiak szerint módosul: 
 
(1) Bevételi oldalon az „Önkormányzat költségvetési támogatása” előirányzata emelkedik: 

1. rendszeres szociális segély jogcímen 2.831 eFt-tal  
2. az időskorúak járadéka jogcímen 2.403 eFt-tal  
3. ápolási díj jogcímen 30.858 eFt-tal  
4. a normatív lakásfenntartási támogatás jogcímen10.957 eFt-tal. 
5. foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogcímen 25.739 eFt-tal 

 (2) Kiadási oldalon emelkedik  
1. Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai között  
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1.1. az Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 72.788 eFt-tal  
 
 

2. §. 
 

(1) Az „Önkormányzat költségvetési támogatása” előirányzaton belül a Központosított támogatás 
előirányzata a leutalásra került jogcímeken az alábbiak szerint emelkedik: 

1. közforgalmi közlekedési támogatás 8.016 e Ft, 
2. kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 157 e Ft. 

 
(2) Emelkednek az alábbi kiadási előirányzatok: 

1. Polgármesteri Hivatal  
1.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 157 e Ft-tal 

2. Önkormányzat 
2.1. Működési célú kiadás, egyéb támogatás 8.016 eFt-tal.  
 
 

3. §. 
 
(1) Kerékpárút építésre Eu önerő alap saját erő kiegészítésére megítélt 336 e Ft támogatás az 

önkormányzat bevételi oldalán a Központosított támogatás előirányzatát emeli, és bevételi oldalon 
csökkenti a „Fejlesztési célú pénzügyi műveletek” előirányzatát. 

 
 
 

 
4. §. 

 
(1) Bérkompenzáció jogcímen 10.503 eFt-tal, prémiuméves programban foglalkoztatottak 
illetményének kifizetéséhez nyújtott támogatás címen 5.134 e Ft-tal, integrációs rendszerben részt 
vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására, és esélyegyenlőséget szolgáló 
intézkedések támogatására utalt 3.002 e Ft-tal emelkedik bevételi oldalon az „Önkormányzat 
költségvetési támogatása”  
(2) Kiadási oldalon 
1. Polgármesteri Hivatal  

1.1. Személyi juttatások előirányzata 5.959 eFt-tal, 
1.2. Munkaadói járulékok előirányzata 1.612 eFt-tal emelkedik. 

 
2. Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola kiadási 

előirányzata: 
2.1. Személyi juttatások előirányzata 4.077 eFt-tal,  
2.2. Munkaadói járulékok előirányzata 1.100 eFt-tal emelkedik. 

 
3. Lengyel Laura Óvoda 

3.1. Személyi juttatások előirányzata 2.360 eFt-tal,  
3.2. Munkaadói járulékok előirányzata 636 e Ft-tal, 
3.3. Dologi kiadások előirányzata 1.660 e Ft-tal emelkedik. 

 
4. Játékvár Bölcsőde 

4.1. Személyi juttatások előirányzata 243 eFt-tal,  
4.2. Munkaadói járulékok előirányzata 66 e Ft-tal emelkedik. 

 
5. Önkormányzat kiadási előirányzata: 

5.1. Személyi juttatások előirányzata 385 e Ft-tal, 
5.2. Munkaadói járulékok előirányzata 104 e Ft-tal emelkedik. 
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6. Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár 

6.1. Személyi juttatások előirányzata 344 e Ft-tal, 
6.2. Munkaadói járulékok előirányzata 93 e Ft-tal emelkedik 

 
 
 

5. §.  
 
(1) Az júliusi mutatószám felmérést, és intézményátadást követően a feladatmutatóhoz kötött 

normatíva lemondása, és pótigénylése alapján, az önkormányzat költségvetési támogatása 28.030 
e Ft-tal csökken. 
 

(2) Kiadási oldalon az alábbi jogcímek csökkennek: 
 
1. Polgármesteri Hivatal  

1.1. Személyi juttatások előirányzata 588 eFt-tal, 
1.2. Munkaadói járulékok előirányzata 160 eFt-tal csökken. 

 
2. Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola kiadási 

előirányzata: 
2.1. Személyi juttatások előirányzata 8.804 eFt-tal,  
2.2. Munkaadói járulékok előirányzata 2.367 eFt-tal, 
2.3. Dologi kiadások előirányzata 8.058 e Ft-tal, 
2.4. Ellátottak juttatásai 1.800 e Ft-tal csökken. 

 
3. Lengyel Laura Óvoda 

3.1. Személyi juttatások előirányzata 2.766 eFt-tal,  
3.2. Munkaadói járulékok előirányzata 751 e Ft-tal, 
3.3. Dologi kiadások előirányzata 2.736 e Ft-tal csökken. 

 
6. §.  

 
(1) Bevételi oldalon a „Támogatás értékű bevételek” az alábbi jogcímen kapott támogatásokkal 
emelkednek:  

1. a gyermektartásdíj megelőlegezés 1.141 eFt,  
2. Iskolaalma támogatás 1.413 e Ft 
3. Iskolatej támogatása 2.049 e Ft 
4. Közcélúak foglalkoztatás támogatása 78.079 e Ft 
5. Pénzbeli ellátások támogatása 14.842 e Ft. 

 
(2) Kiadási oldalon emelkedik 
1. Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata: 

1.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.141 eFt-tal. 
 

2. Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola kiadási 
előirányzata: 
2.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.462 e Ft-tal emelkedik. 
 

3. Önkormányzat kiadási előirányzata: 
3.1. Személyi juttatások előirányzata 57.842 eFt-tal,  
3.2. Munkaadói járulékok előirányzata 8.176 e Ft-tal, 
3.3. Dologi kiadások előirányzata 6.783 e Ft-tal, 
3.4. Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata 5.278 e Ft-tal 
3.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 14.842 e Ft-tal emelkedik. 
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7. §. 
 
 
A képviselő-testület 151/2012. (IX. 25.) számú határozatában döntött az Újfehértó, Böszörmény utca 
13. sz. alatti 3232. hrsz-ú ingatlan átalakítása, felújítása szolgálati lakássá elnevezésű pályázat 
megvalósításához szükséges saját forrás biztosításáról. A határozat alapján az önkormányzat kiadási 
oldalán a „Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések” kiadási előirányzata emelkedik 
5.573 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel az „Általános tartalék” kiadási előirányzata csökken.  
 
 

8. §. 
 

A képviselő-testület 152/2012. (IX. 25.) számú határozatában döntött a Helytörténeti Gyűjtemény 
épületének felújítása elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges forrás biztosításáról. A 
határozat alapján az önkormányzat kiadási oldalán a „Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi 
befektetések” kiadási előirányzata emelkedik 1.188 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel kiadás oldalon 
csökken az „Általános tartalék” kiadási előirányzata. 
 

9.§. 
 

A képviselő – testület 153/2012. (X. 08.) számú határozatában döntött az Orvosi Rendelő tetőterében 
Ügyfélcentrum, és Járási Hivatali Kirendeltség kialakításáról. A határozat alapján az önkormányzat 
kiadási oldalán a „Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések” kiadási előirányzata 
emelkedik 4.345 e Ft-tal, és a „Dologi kiadások előirányzata” 1.233 e Ft-tal, és kiadás oldalon csökken 
az „Általános tartalék” kiadási előirányzata 5.578 e Ft-tal.  
 

10.§. 
 
A képviselő – testület 165/2012. (X. 30.) számú határozatában döntött az Orvosi Rendelő tetőterében 
Ügyfélcentrum, és Járási Hivatali Kirendeltség kialakításával kapcsolatos pótmunkákhoz szükséges 
pótelőirányzatról. A határozat alapján az önkormányzat kiadási oldalán a „Beruházási, felhalmozási 
kiadások, pénzügyi befektetések” kiadási előirányzata emelkedik 727 e Ft-tal, és ugyanezzel az 
összeggel kiadás oldalon csökken az „Általános tartalék” kiadási előirányzata.  
 
 

11.§. 
 
 

A képviselő – testület 166/2012. (X. 30.) számú határozatában döntött a Központi háziorvosi ügyelet 
eszközbeszerzéséhez szükséges pótelőirányzatról. A határozat alapján az önkormányzat kiadási 
oldalán a „Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések” kiadási előirányzata emelkedik 
630 e Ft-tal, a „Dologi kiadások” előirányzata 130 e Ft-tal, és kiadás oldalon csökken az „Általános 
tartalék” kiadási előirányzata 760 e Ft-tal. 

 
 

12. §.  
 
 

A képviselő-testület 167/2012. (X. 30.) számú határozatában döntött a Helytörténeti Gyűjtemény 
épületének felújítási pótmunkálataihoz szükséges forrás biztosításáról. A határozat alapján az 
önkormányzat kiadási oldalán a „Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések” kiadási 
előirányzata emelkedik 1.043 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel kiadás oldalon csökken az 
„Általános tartalék” kiadási előirányzata. 
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13.§. 
 
 

A képviselő-testület 168/2012. (X. 30.) számú határozatában döntött a VIII/7-2-es számú csatorna 6. 
számú átereszének átépítési munkálataihoz szükséges forrás biztosításáról. A határozat alapján az 
önkormányzat kiadási oldalán a „Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések” kiadási 
előirányzata emelkedik 4.380 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel bevételi oldalon a „Előző évek 
felhalmozási célú pénzmaradványa” bevételi előirányzata emelkedik. 

 
 

14.§. 
 
 

A képviselő-testület 176/2012. (X. 30.) számú határozatában döntött az Újfehértói Általános, 
Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola részére kiadási pótelőirányzat biztosításáról. 
A határozat alapján az Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola 
kiadási oldalán a „Dologi kiadások” előirányzata emelkedik 1.530 e Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel 
bevételi oldalon a „Előző évek működési célú pénzmaradványa” bevételi előirányzata emelkedik. 
 

15. §. 
 

 
 

A képviselő-testület 178/2012. (X. 30.) számú határozatában döntött az „Újfehértói fürtös programok 
és turisztikai attrakciók fejlesztése” című pályázathoz 2.769 e Ft, valamint „Innovatív, kísérleti 
foglalkoztatási programok szakmai támogatása Újfehértón” című pályázathoz szükséges 719 e Ft 
összegű forrás biztosításáról. A határozat alapján az önkormányzat kiadási oldalán a „Beruházási, 
felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések” kiadási előirányzata emelkedik 3.488 e Ft-tal, és 
ugyanezzel az összeggel bevételi oldalon a „Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa” bevételi 
előirányzata emelkedik 

 
16.§. 

 
A képviselő-testület 180/2012. (XI. 15.) számú határozatában döntött a Nyírség-Vidékfejlesztési 
Közhasznú Egyesület részére fizetendő tagi hozzájárulás biztosításáról. A határozat alapján az 
önkormányzat kiadási oldalán a „Dologi kiadások” előirányzata emelkedik 1.335 e Ft-tal, és 
ugyanezzel az összeggel bevételi oldalon a „Előző évek működési célú pénzmaradványa” bevételi 
előirányzata emelkedik. 

 
 

 
17.§. 

 
 

A képviselő-testület 190/2012. (XI. 28.) számú határozatában döntött a „Funkcióbővítő integrált 
települési fejlesztések” című pályázati kiíráshoz kapcsolódó tervezési feladatok elvégzéséhez 
szükséges forrás biztosításáról. A határozat alapján az önkormányzat kiadási oldalán a „Beruházási, 
felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések” kiadási előirányzata emelkedik 5.965 e Ft-tal, és 
ugyanezzel az összeggel bevételi oldalon a „Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa” bevételi 
előirányzata emelkedik 

 
 

18.§. 
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A képviselő-testület 201/2012. (XII. 10.) számú határozatában döntött az Újfehértói Mályváskerti 
Polgárőr Egyesület részére támogatás biztosításáról. A határozat alapján az önkormányzat kiadási 
oldalán a „Működési célú kiadás, egyéb támogatás” előirányzata emelkedik 100 e Ft-tal, és ugyanezzel 
az összeggel bevételi oldalon a „Előző évek működési célú pénzmaradványa” bevételi előirányzata 
emelkedik. 

 
19.§. 

 
A képviselő-testület 224/2012.(XII. 20.) számú határozatában önkormányzat 2011. évi módosított 
pénzmaradványának fel nem használt összegével 109.650 e Ft-tal az alábbi kiadási, és  bevételi 
előirányzatokat módosítja intézményi bontásban: 
 

1. Polgármesteri Hivatal kiadási oldalán az előirányzatokat növeli: 
1.1 Ellátottak pénzbeni juttatásai:    5.000 eFt 
1.2 Beruházási, felhalmozási kiadások,  

            pénzügyi befektetések előirányzata   3.500 eFt 
 

2. Játékvár Bölcsőde kiadási oldalán az előirányzatokat növeli: 
2.1 Személyi juttatások kiadási előirányzata:  2.000 eFt 
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok:   1.000 eFt 

 
3. Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola kiadási 

oldalán az előirányzatokat növeli: 
3.1 Személyi juttatások kiadási előirányzata:  5.000 eFt 
3.2 Munkaadókat terhelő járulékok:               2.500 eFt 
3.3 Beruházási, felhalmozási kiadások, 
     pénzügyi befektetések előirányzata     2.000 eFt 

 
4. Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár kiadási oldalán 

az előirányzatokat növeli: 
4.1 Személyi juttatások kiadási előirányzata:  1.000  eFt 
4.2 Munkaadókat terhelő járulékok:        500 e Ft 
4.3 Dologi kiadások előirányzata      5.000 e Ft 

 
5. Önkormányzat kiadási oldalán: 

5.1 Személyi juttatások kiadási előirányzata:       5.000 e Ft 
5.2 Munkaadókat terhelő járulékok:                     2.500 e Ft 
5.3 Dologi kiadások előirányzata:                        5.000 e Ft 
5.4 Beruházási, felhalmozási kiadások,  

            pénzügyi befektetések előirányzata:            15.000 e Ft 
5.5 Ellátottak juttatásai        3.000 e Ft 
5.6 Működési célú kiadás, egyéb támogatás           3.000 e Ft 

 
6. Önkormányzat bevételi oldalán: 

6.1 Az előző évek pénzmaradvány igénybevételének előirányzata emelkedik 109.650 e Ft-
tal, 
6.2 Működési célú pénzügyi műveletek bevételi előirányzata csökken 48.650 e Ft-tal. 

 
 

20. §. 
 

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2012. (III.01.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„3. §. 
3. A költségvetés bevételei és kiadásai 

 
A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetését  
     

a) 2.110.306 eFt. Költségvetési bevétellel 
    b) 2.235.236 eFt. Költségvetési kiadással  
    c) 124.930 eFt hiánnyal, ebből 
    ca) 64.742 e Ft működési hiánnyal 
    cb) 60.188 e Ft fejlesztési hiánnyal 
   
az 1. melléklet szerinti részletezéssel állapítja meg az alábbi bevételi forrásösszetétel 
mellett: 
 
         

a) Önkormányzati finanszírozású intézmények 
működési bevétele 
b) Közhatalmi bevételek   

147.312e Ft 
 

5.400.e Ft 
c) Önkormányzatok sajátos működési bevételei  789.329 e Ft 
d) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 47.331 e Ft 
e) Központi költségvetési támogatás 821.931 e Ft 
f) Támogatás értékű bevételek 299.003 e Ft 
g) Működési célú pénzügyi műveletek 
h) Fejlesztési célú pénzügyi műveletek 
i) Előző évek pénzmaradvány igénybevétele 

160.460 e Ft 
110.118 e Ft 
148.964 e Ft 

 
21.§. 

 
A rendelet 5.§. (1) helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„5.§. 

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

                                              
a) Személyi jellegű kiadás  670.736e Ft 
b) Munkaadói járulékok  176.439e Ft 
c) Dologi kiadás 749.462e Ft 
d) Működési célú kiadás, egyéb támogatás 106.823e Ft 
e) Beruházási, felhalmozási kiadások, pénzügyi 
befektetések 

251.036e Ft 

f) Általános tartalék 
g) Céltartalék 

1.741 e Ft 

h) Ellátottak pénzbeli juttatásai 278.999e Ft 
i) Működési célú pénzügyi műveletek 
j) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 

152.274e Ft 
142.338e Ft 

 
 

„ 
22. §. 

 
A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
A rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
A rendelet 4. melléklete helyébe a 3 melléklet lép. 
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A rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
A rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
A rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.  
A rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
A rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
 
 

23. §. 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
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1. melléklet a 34/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelethez  

 
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 

  1.1. BEVÉTELEK ezer Ft 

Sor- 
szám Bevételi jogcím 2012. évi előirányzat 

A B C 
1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 942 041 
2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) 789 329 
2.1. Helyi adók 209 000 
2.2. Illetékek   
2.3. Átengedett központi adók 553 429 
2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 3 300 
2.5. Egyéb sajátos bevételek 23 600 
2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek   
3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) 147 312 
3.1. Áru- és készletértékesítés   
3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke   
3.3. Bérleti díj 77 085 
3.4. Intézményi ellátási díjak 30 960 
3.5. Alkalmazottak térítése   
3.6. Általános forgalmi adó bevétel 29 267 
3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 1 000 
3.8. Egyéb működési célú bevétel 9 000 
4.  II. Közhatalmi bevételek 5 400 
5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) 821 931 
5.1. Normatív hozzájárulások 721 288 
5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás   
5.3. Központosított előirányzatok 72 092 
5.4. Kiegészítő támogatás   
5.5. Címzett és céltámogatások   
5.6. Egyéb támogatás ÖNHIKI 28 551 
6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 197 692 
6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) 165 609 
6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 18 244 
6.1.2. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 128 845 
6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 16 762 
6.1.4. EU támogatás   
6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 1 758 
6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) 32 083 
6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz   
6.2.2. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 5 278 
6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz   
6.2.4. EU támogatás 26 805 
6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel   
7.  V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) 47 331 
7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 47 331 
7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása   
7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel   
8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 101 311 
8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   
8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 101 311 

9.  VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése   

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) 2 110 306 
11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) 148964 
11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 92115 
11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 56849 
12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) 270 578 
12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) 160460 
12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése   
12.1.2. Hitelek felvétele 160460 
12.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése   
12.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése   
12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel   
12.1.6. Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel   
12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) 110 118 
12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése   
12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele   
12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 106 118 
12.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 4 000 
12.2.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése   
12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel   
12.2.7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel   
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 2 529848 
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2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 

1.2. KIADÁSOK 
  ezer Ft. 

Sor-szám Kiadási jogcímek 2012. évi előirányzat 

1 2 3 
1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 1 982 459 
1.1. Személyi  juttatások 670736 
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 176439 
1.3. Dologi  kiadások 749462 
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 278999 
1.5 Egyéb működési célú kiadások 106823 
1.6.  - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 150 
1.7.    - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   
1.8.    - Működési célú pénzmaradvány átadás   
1.9.    - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 45626 
1.10.    - Működési célú támogatásértékű kiadás   
1.11.    - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés   
1.12.    - Kamatkiadások 61 047 
1.13.    - Pénzforgalom nélküli kiadások   
2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) 251036 
2.1. Intézményi beruházási kiadások 42968 
2.2. Felújítások 9 452 
2.3. Lakástámogatás   
2.4. Lakásépítés   
2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 18 923 

2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 74 483 

2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 105 210 
2.8.  - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás   
2.9.  - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3 000 
2.10.  - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 101 730 
2.11.  - Pénzügyi befektetések kiadásai 480 
3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)   
4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 1 741 
4.1. Általános tartalék 1 741 
4.2. Céltartalék   
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 2235236 
6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 294 612 
6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) 152 274 
6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   
6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése   
6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése   
6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 152 274 
6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön   
6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   
6.1.7. Betét elhelyezése   
6.1.8. Egyéb   
6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) 142 338 
6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   
6.2.2. Váltó 92 166 
6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 14 550 
6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 35 622 
6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön   
6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   
6.2.7. Betét elhelyezése   
6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai   
7.  KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 2 529848 

   
1.3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 

  ezer Ft. 

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -124930 

   

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

1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/- -24 034 
1.1. Finanszírozási célú pénzügyi  műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 270578 
1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 160460 
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1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 110 118 
1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor) 294 612 
1.2.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 152 274 
1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 142 338 
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 2. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) 

     Ezer forintban 
!  

Bevételek   Kiadások   
Sor- 
szám Megnevezés 2012. évi 

előirányzat Megnevezés 2012. évi 
előirányzat 

A B C D E 

1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 789 329 Személyi juttatások 670736 

2. Intézményi működési bevételek 147 312 Munkaadókat terhelő járulék 176439 

3. Közhatalmi bevételek 5 400 Dologi kiadások 749462 

4. Támogatások, kiegészítések 811 808 Ellátottak pénzbeli juttatásai 278999 

5. Támogatásértékű bevételek 165 609 Egyéb működési célú kiadások 106823 

6. EU támogatás   Tartalékok 1 741 

7. Működési célú pénzeszközátvétel       

8. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele       

9.        

10.         

11.         

12.         

13. Költségvetési bevételek összesen: 1 919 458 Költségvetési kiadások összesen: 1 984200 

14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 92 115 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   

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

16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése   Rövid lejáratú hitelek tölresztése   

17. Hitelek felvétele 209 110 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 152 274 

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

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

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

21. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel   Betét elhelyezése   

22.     Egyéb    

23.         

24.         

25. Finanszírozási célú bevételek (16+…+24) 209 110 Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) 152 274 

26. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) 2 220683 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) 2136474 

27. Költségvetési hiány: 64742 Költségvetési többlet: ---- 

 
 
 



 96 
 
 

 3. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) 

     Ezer forintban 
!  

Bevételek   Kiadások   
Sor- 
szám 

Megnevezés 2012. évi 
előirányzat Megnevezés 2012. évi 

előirányzat 

A B C D E 

1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 47 331 Intézményi beruházási kiadások 42968 

2. Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása   Felújítások 9 452 

3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel   Lakástámogatás   

4. Címzett és céltámogatások   Lakásépítés   

5. Egyéb központi támogatás   EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai 18 923 

6. Központosított előirányzatokból támogatás 10 123 EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai 74 483 

7. Támogatásértékű bevételek 5 278 Egyéb felhalmozási célú kiadások 105 210 

8. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 101 311 Tartalékok   

9. EU-s támogatásból származó forrás 26 805     

10.         

11. Költségvetési bevételek összesen: 190 848 Költségvetési kiadások összesen: 251036 

12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. 56849 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   

13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése   Váltó 92 166 

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

15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 106 118 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 35 622 

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

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

18. Betét visszavonásából származó bevétel   Betét elhelyezése   

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

20.         

21.         

22. Finansírozási célú bev. (13+…+21) 110 118 Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 142 338 

23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 357815 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 393374 

24. Költségvetési hiány: 60188 Költségvetési többlet: ---- 
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2. melléklet a 34/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelethez  
 

  A B C D 

1 megnevezése Önkormányzat   

2    Ezer forintban ! 

3 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

4 1 2 3 4 

5     Bevételek   

6 1.   I. Önkormányzatok működési bevételei 895 052 

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

8   2.1. Helyi adók 209 000 

9   2.2. Illetékek   

10   2.3. Átengedett központi adók 553 429 

11   2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 3 300 

12   2.5. Egyéb sajátos bevételek 23 600 

13   2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek   

14 3.   I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) 105 723 

15   3.1. Áru- és készletértékesítés   

16   3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke   

17   3.3. Bérleti díj 77 085 

18   3.4. Intézményi ellátási díjak 5 000 

19   3.5. Alkalmazottak térítése   

20   3.6. Általános forgalmi adó bevétel 20 638 

21   3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek   

22   3.8. Egyéb működési célú bevétel 3 000 

23 4.   II. Közhatalmi bevételek 2 000 

24 5.   III. Támogatások,  kiegészítések (5.1.+…+5.8.) 821 931 

25   5.1. Normatív hozzájárulások 721 288 

26   5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás   

27   5.3. Központosított előirányzatok 72 092 

28   5.4. Kiegészítő támogatás   

29   5.5. Címzett és céltámogatások   

30   5.6. Egyéb támogatás, kiegészítés ÖNHIKI 28 551 

31 6.   IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 195 934 

32   6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) 163 851 

33   6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 18 244 

34   6.1.2. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 128 845 

35   6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz 16 762 

36   6.1.4. EU támogatás   

37   6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel   

38   6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) 32 083 

39   6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz   

40   6.2.2. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 5 278 

41   6.2.3. 
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett 

pénzeszköz 
  

42   6.2.4. EU támogatás 26 805 

43   6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel   

44 7.   V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) 47 331 

45   7.1. 
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 

(vagyonhasznosítás) 
47 331 

46   7.2. 
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, 

hasznosítása 
  

47   7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel   

48 8.   VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) 101 311 

49   8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   

50   8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 101 311 

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

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

2 063 559 
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53 11.   VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) 148964 

54   11.1. 
Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási 

maradványa 
92 115 

55   11.2. 
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási 

maradványa 
56 849 

56 12.   IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) 270578 

57   12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 160460 

58   12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 110 118 

59 13.   BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12) 2 483101 

60     Kiadások   

61 1.   I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 628422 

62   1.1. Személyi  juttatások 89821 

63   1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16235 

64   1.3. Dologi  kiadások 371958 

65   1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 43585 

66   1.5 Egyéb működési célú kiadások 106823 

67   1.6.  - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 150 

68   1.7.    - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   

69   1.8.    - Működési célú pénzmaradvány átadás   

70   1.9. 
   - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 

kívülre 
45626 

71   1.10.    - Működési célú támogatásértékű kiadás   

72   1.11.    - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés   

73   1.12.    - Kamatkiadások 61 047 

74   1.13.    - Pénzforgalom nélküli kiadások   

75 2.   II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) 244 476 

76   2.1. Intézményi beruházási kiadások 36 408 

77   2.2. Felújítások 9 452 

78   2.3. Lakástámogatás   

79   2.4. Lakásépítés   

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

projektek kiadásai 
18 923 

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

hozzájárulásának kiadásai 
74 483 

82   2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 105 210 

83   2.8.  - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás   

84   2.9. 
 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 

kívülre 
3 000 

85   2.10.  - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 101 730 

86   2.11.  - Pénzügyi befektetések kiadásai 480 

87 3.   III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)   

88 4.   IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 1 741 

89   4.1. Általános tartalék 1 741 

90   4.2. Céltartalék   

91 5.   V. Költségvetési szervek finanszírozása 1 313 850 

92 6.   KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 2 188 489 

93 7.   VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) 294 612 

94   7.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 152 274 

95   7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 142 338 

96 8.   KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 2 483 101 

97 

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 
  
  

2 

98 

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 
  
  

156 
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3. melléklet a 34/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelethez  

   
Polgármesteri Hivatal által ellátott 
feladatok adatai 

 

     

   1. Feladatok összesen  

  A B C D 

1 Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02 

2 Feladat megnevezése Összesen   
3    Ezer forintban ! 

4 Száma 
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 

megnevezése 
Előirányzat 

5 1 2 3 4 
6     Bevételek   

7 1.   
I. Intézményi működési bevételek 

(1.1.+…+1.8.) 
6 715 

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

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

16 2.   
II. Véglegesen átvett pénzeszközök 

(2.1.+…+2.4.) 
  

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

24 6.   
VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. 

maradványa (6.1.+6.2.) 
  

25   6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele   
26   6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele   
27 7.   VII. Önkormányzati támogatás 531003 
28 8.   BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) 541 118 
29     Kiadások   
30 1.   I. M űködési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 536 798 
31   1.1. Személyi  juttatások 191 868 

32   1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
52 168 

33   1.3. Dologi  kiadások 68 010 
34   1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 224 752 
35   1.5 Egyéb működési célú kiadások   

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

4 320 

37   2.1. Intézményi beruházási kiadások 4 320 
38   2.2. Felújítások   

39   2.5. 
EU-s forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projektek kiadásai 
  

40   2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások   
41 3.   III. Kölcsön   
42 4.   KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 541 118 

43 Éves engedélyezett létszám előirányzat 
(fő) 

    64 

44 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)       
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4. melléklet a 34/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelethez 

  A B C D 

1 Költségvetési szerv megnevezése 
Újfehértói Általános, Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és 

Szakiskola 
  

2    Ezer forintban ! 

3 Száma 
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 

megnevezése Előirányzat 

4 1 2 3 4 
5     Bevételek   

6 1.   
I. Intézményi működési bevételek 

(1.1.+…+1.8.) 
16 820 

7   1.1. Áru- és készletértékesítés   
8   1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 391 
9   1.3. Bérleti díj   

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

15 2.   
II. Véglegesen átvett pénzeszközök 

(2.1.+…+2.4.) 
1 758 

16   2.1. Támogatásértékű működési bevételek 1 758 
17   2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek   
18   2.3. EU-s forrásból származó bevételek   
19   2.4. Működési célú pénzeszközátvétel   
20 3.   III. Felhalmozási célú egyéb bevételek   
21 4.   IV. Kölcsön   

22 5.   
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. 

maradványa (5.1.+5.2.) 
  

23   5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele   

24   5.2. 
Előző évi vállalkozási maradvány 

igénybevétele   

25 6.   VI. Önkormányzati támogatás 527 162 

26 7.   
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

(1+2+3+4+5+6) 545 740 

27     Kiadások  

28 1.   
I. M űködési költségvetés kiadásai 
(1.1+…+1.5.) 543 740 

29   1.1. Személyi  juttatások 270 269 

30   1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
73 605 

31   1.3. Dologi  kiadások 189 204 
32   1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 662 
33   1.5 Egyéb működési célú kiadások   

34 2.   
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 
(2.1+…+2.4)  2 000 

35   2.1. Intézményi beruházási kiadások  2 000 
36   2.2. Felújítások   

37   2.5. 
EU-s forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projektek kiadásai 
  

38   2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások   
39 3.   III. Kölcsön   
40 4.   KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 545 740 

41 
Éves engedélyezett létszám előirányzat 
(fő) 

    109 

42 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)       
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5. melléklet a 34/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelethez 

 
  A B C D 

1 Költségvetési szerv megnevezése Lengyel Laura Óvoda   
2    Ezer forintban ! 

3 Száma 
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 

megnevezése 
Előirányzat 

4 1 2 3 4 
5     Bevételek   

6 1.   
I. Intézményi működési bevételek 

(1.1.+…+1.8.) 
14 774 

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

15 2.   
II. Véglegesen átvett pénzeszközök 

(2.1.+…+2.4.)   

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

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

22 5.   
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. 

maradványa (5.1.+5.2.) 
  

23   5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele   

24   5.2. 
Előző évi vállalkozási maradvány 

igénybevétele   

25 6.   VI. Önkormányzati támogatás 210 479 

26 7.   
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

(1+2+3+4+5+6) 
225 253 

27     Kiadások   

28 1.   
I. M űködési költségvetés kiadásai 
(1.1+…+1.5.) 225 013 

29   1.1. Személyi  juttatások 98 224 

30   1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
28 088 

31   1.3. Dologi  kiadások 98 701 
32   1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   
33   1.5 Egyéb működési célú kiadások   

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

35   2.1. Intézményi beruházási kiadások 240 
36   2.2. Felújítások   

37   2.5. 
EU-s forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projektek kiadásai 
  

38   2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások   
39 3.   III. Kölcsön   
40 4.   KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 225 253 

41 Éves engedélyezett létszám előirányzat 
(fő) 

    38 

42 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)       
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6. melléklet a 34/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelethez 

 
  A B C D 

1 Költségvetési szerv megnevezése Játékvár Bölcsőde   
2    Ezer forintban ! 

3 Száma 
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat 

megnevezése 
Előirányzat 

4 1 2 3 4 
5     Bevételek   

6 1.   
I. Intézményi működési bevételek 

(1.1.+…+1.8.) 
3 171 

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

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

15 2.   
II. Véglegesen átvett pénzeszközök 

(2.1.+…+2.4.) 
  

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

22 5.   
V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. 

maradványa (5.1.+5.2.)   

23   5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele   

24   5.2. 
Előző évi vállalkozási maradvány 

igénybevétele   

25 6.   VI. Önkormányzati támogatás 32 786 

26 7.   
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

(1+2+3+4+5+6) 
35957 

27     Kiadások   

28 1.   
I. M űködési költségvetés kiadásai 
(1.1+…+1.5.) 35 957 

29   1.1. Személyi  juttatások 17 260 

30   1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
5 108 

31   1.3. Dologi  kiadások 13 589 
32   1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   
33   1.5 Egyéb működési célú kiadások   

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

35   2.1. Intézményi beruházási kiadások   
36   2.2. Felújítások   

37   2.5. 
EU-s forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projektek kiadásai 
  

38   2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások   
39 3.   III. Kölcsön   
40 4.   KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 35 957 

41 Éves engedélyezett létszám előirányzat 
(fő) 

    9 

42 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)     1 
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7. melléklet a 34/2012. (XII. 20) önkormányzati rendelethez 

Európai uniós támogatással megvalósuló programok és  fejlesztési programok                                                           

          forintban 
A B C D E F G H I J K 

      2011 2012 

Megnevezés 
Tényleges 

költség 

Előző 
években 
kifizetett 
költség Saját erő 

Elnyert 
EU 

támogatás  

Elnyert 
hazai 

támogatás  Összesen Saját er ő 

Elnyert 
EU 

támogatás  

Elnyert 
hazai 

támogatás  Összesen  

Érték-Határ. Innovatív határon átnyúló közösségi szolgáltatási rendszer kialakítása 
HURO/01901/110/2.5.1 (devizaneme: euro) 23694416   1184783     1184783   20140253 2369379 22509632 

Európai uniós támogatással megvalósuló egyéb progra mok összesen:  23694416    1184783     1184783   20140253 2369379 22509632 
Polgármesteri Hivatal eszköz beszerzés 4 320000           4 320000     4 320000 
Lengyel Laura óvoda eszköz beszerzés 240000           240 000     240 000 
Ügyfélcentrum, Járási Hivatali Kirendeltség kialakítása 5072000           5 072 000     5 072 000 
Központi ügyelet eszközbeszerzés 630000           630 000     630 000 
VIII/7-2-es számú csatorna 6. számú áteresz építése 4380000           4 380 000     4 380 000 
Zajti Ferenc Kulturális Központ fűtéskorszerűsítése 15500000           15 500 000     15 500 000 
ÁMIPSZ Szakmai, informatikai eszközök beszerzés 2 000 000      2 000 000   2 000 000 
Saját költségvetésb ől megvalósítandó fejlesztés 32142000           32142000       32142000 

Európai uniós támogatással megvalósuló, még el nem bírált fejlesztések                       

Újfehértó belvízelvezetése II. ütem ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0036 34992983           34 992983     34 992 983 

Kodály Zoltán utca 33 szám alatt játszóház kialakítása TÁMOP-2.4.5-12/1 1016000           1 016 000     1 016 000 

Bocskai út 2. szám alatti óvoda rekonstrukciója és bővítése 10000000           10 000000     10 000 000 

Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések ÉAOP-5.1.1/D-12 8505000           8 505 000     8 505 000 

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése ÉAOP-2.1.1/A.I-12 3150000           3 150 000     3 150 000 

Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása TÁMOP-1.4.3.-12/1 1354000           1 354 000     1 354 000 

Európai uniós támogatással megvalósuló folyamatban lévő fejlesztések                     
Egészségház út 2. szám alatti ingatlan felújítása MVH 3602163           3 602 163     3 602 163 

Böszörményi út 13. szám alatti ingatlan átalakítása, felújítása, szolgálati lakások kialakítása 
céljából MVH 11127355           11 127355     11 127 355 

Újfehértó Lengyel Laura Óvoda Napsugár Tagóvoda épületére napkollektoros rendszer 
telepítése KEOP-4.2.0/A/11-2011-0155 5610700   841605 1513805   2355410   3 255 290   3 255 290 

Újfehértó Lengyel Laura Óvoda Árvácska úti Tagintézményére épületére napkollektoros 
rendszer telepítése KEOP-4.2.0/A/11-2011-0152 6156770   923515 5233255   6156770         

Újfehértó Vasvári Pál Általános Iskola épületére napkollektoros rendszer telepítése KEOP-
4.2.0/A/11-2011-0151 13280680   175000     175000 1 817 102 11 288 578   13 105 680 

Újfehértó Mályváskerti Általános Iskola épületére napkollektoros rendszer telepítése KEOP-
4.2.0/A/11-2011-0156 6702840   150000     150000 855 426 5 697 414   6 552 840 

Gyalog és kerékpárút építése II/1. ütem ÉAOP-3.1.3.-2007-0025 98956785 3333800 16705999 73520878   90226877   5 396 108   5 396 108 
Ésszerű vízgazdálkodás a vízkárok ellen Újfehértón I. ütem ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0022 253061497 11875000 15648922 224370436   240019358   1 167 139   1 167 139 

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztési programok 457516773  15208800 34445041 304638374   811808988   26 804 529   103224558  
Közmunkaprogramhoz jármű beszerzés 4450000            4 450 000    4 450 000 
Közmunkaprogramhoz eszköz beszerzés 827495            827495    827495 
Fejlesztési kiadási el őirányzat összesen 494936268 15208800 34445041 304638374   811808988 108562029 32082024   140644 053 
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   8. melléklet a 34/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez 

  A B C D 

1 Költségvetési szerv megnevezése Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár   

2    Ezer 
forintban ! 

3 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

4 1 2 3 4 

5     Bevételek   

6 1.   I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 109 
7   1.1. Áru- és készletértékesítés   
8   1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 109 
9   1.3. Bérleti díj   
10   1.4. Intézményi ellátási díjak   
11   1.5. Alkalmazottak térítése   
12   1.6. Általános forgalmi adó bevétel   
13   1.7. Osztalék, hozambevétel   
14   1.8. Kamatbevétel   
15 2.   II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)   
16   2.1. Támogatásértékű működési bevételek   
17   2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek   
18   2.3. EU-s forrásból származó bevételek   
19   2.4. Működési célú pénzeszközátvétel   
20 3.   III. Felhalmozási célú egyéb bevételek   
21 4.   IV. Kölcsön   
22 5.   V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)   
23   5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele   
24   5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele   
25 6.   VI. Önkormányzati támogatás 12 420 

26 7.   BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 12 529 

27     Kiadások   

28 1.   I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 12 529 
29   1.1. Személyi  juttatások 3 2 94 
30   1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 235 
31   1.3. Dologi  kiadások 8 000 
32   1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   
33   1.5 Egyéb működési célú kiadások   
34 2.   II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)   
35   2.1. Intézményi beruházási kiadások   
36   2.2. Felújítások   

37   2.5. 
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 

kiadásai 
  

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

40 4.   KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 12 529 

41 
Éves engedélyezett 
létszám előirányzat 
(fő) 

    4 

42 Közfoglalkoztatottak 
létszáma (fő) 

      

 
 



26. napirendi pont megtárgyalása 
26./Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
Nagy Sándor 
Azzal a közérdekű információval kezdem, hogy tájékoztatom képviselő-társaimat, hogy a 
holnapi nappal a közigazgatási szünetre tekintettel a hivatali ügyintézés szünetelni fog 2013 
január 3-áig. Az első munkanap 2013. január 3. lesz a Polgármesteri Hivatal esetében. Arról is 
szeretnék tájékoztatást adni, hogy január 2-ával megnyílik a járási hivatali kirendeltség, és a 
hozzátartozó ügyek esetében ügyintézésre már ott lesz lehetőség.  Ennek a tárgyi feltételei 
biztosítása okozott némi problémát, de lassan a végére jutunk. Arról is szeretnék tájékoztatást 
adni, hogy a  járási kirendeltség mellett természetesen változatlan formában működni fog az 
okmányiroda, és bizonyára folytatni  fogja a tevékenységét. Egy nagyon lényeges változás 
van, egy néhány napja történt nyilatkozat alapján, hiszen Navracsics Úr arról tájékoztatta a 
közvéleményt, hogy az önkormányzatok nyomásának engedve az építésigazgatási 
tevékenység I. fokú hatósági részre megmarad mindazon helyen, ahol korábban működött. 
Nyilván ez azért a bejelentésre, hogy az építésügyi – I. fokú részre megmarad, az 
önkormányzatoknál, ahol korábban működött. Nyilván ez azért januárban némi fejtörést fog 
okozni az önkormányzatoknál, hiszen az önkormányzatok engedélyezett létszámai viszont 
még úgy kerültek meghatározásra, hogy építésigazgatási tevékenység nem fog folyni az 
önkormányzatoknál.  
 
Hosszú József 
Most délután beszéltem a Megyei Építésügyi Hivatal vezetőjével és nem az önkormányzat 
alkalmazásában lesznek ezek a dolgozók, hanem egy kirendeltsége lesz a megyei hivatalnak, 
és minden 5 ezernél nagyobb lakosságú település esetén 2 emberrel lesz ilyen, de nem az 
önkormányzat dolgozói lesznek.  
 
Nagy Sándor 
Még ami fontos, hogy komoly feszültséget okozott, hogy a közhasznú dolgozók esetében nem 
került sor az eheti bérek kifizetésére központi intézkedés alapján. Egységesen az 
önkormányzattól bármilyen munkaviszonyra irányuló jogviszony keretében folyósításra 
kerülő pénzek leutalására 2013. január 5-ét követően kerül sor. Ez a MÁK legfrissebb 
információja. Ez igaz mindenkire, függetlenül attól, hogy most menetközben esetleg 
munkáltató váltásra kerül sor. Arra hivatkozik a Kincstár, hogy a budapesti központ azért nem 
engedi, hogy a leválogatások kapcsán esetleg, nehogy valamilyen csoportok bér nélkül 
maradjanak ebben az időszakban. Ebben én megértést kérek. Segítségként két dolgot 
szeretnénk megtenni, az a negyven-egynéhány közfoglalkoztatott esetében azt találtuk ki, 
hogy fizetési előleg formájában a házipénztárból 5-5 ezer forintot kapnak. Amit majd a január 
5-ei utalásnál le fogjuk venni. Valamint a segélyek folyósításával kapcsolatban a – karácsony 
3. napján meg tudjuk ejteni. Az a majdnem közel 600 személyt érintő támogatások utalására 
sor fog kerülni. Ha a számítógépes rendszer működik.  
 
Szilágyi Péter 
A JOBBIK frakció nevében szeretném megköszönni a hivatal dolgozóinak a munkáját, illetve 
szeretném megköszönni Újfehértó lakosságának, hogy fegyelmezetten adózott,  és kívánok 
nekik boldog, békés karácsonyt. És az lenne a legjobb kívánság az új esztendőre, hogy egy 
helyi adómentes új esztendőt.  
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Nagy Sándor 
Egy ügyben hivatalosan megkérem az Ügyrendi Bizottságot, hogy január elején  foglalkozzon 
a polgármesternek a felhalmozott szabadságával. Nem szeretném, ha 2014-ben kellene ezt a 
kérdéskört előhozni. Meg kellene vizsgálni és valamilyen javaslatot tenni, hogy az elmúlt 
időszakban ki nem vett szabadságnak mi legyen a sorsa. Ez Ügyrendi Bizottság hatásköre, 
kérem, hogy a január végi testületi ülésre kerüljön be.  
 
Január második hetében már rendkívüli ülés keretében fogunk néhány dolgot tárgyalni. A 
Therma sportcsarnok ügyében még azt írtam le, hogy nem kaptunk választ, most arról tudom 
tájékozatni a testületet, hogy nem fogadta el a javaslatunkat a szolgáltató. Ezért nagy  
valószínűséggel a rendkívüli ülésen zárt ülés keretében szeretnék formális döntéseket hozatni 
a testülettel, a hogyan továbbot illetően, hiszen mostmár közel 25 millió forint az az összeg,  
amit nem fizettünk ki a szolgáltató számára. Nyilván ez már olyan nagyságrend, hogy 
polgármesterként és a hivatalvezetés sem fogja bevállalni testületi döntés nélkül, hogy milyen 
döntéseket tegyünk.  
 
Hosszú József 
Hivatalosan is bejelentem, hogy 2013. január 1-jétől már nem dolgozom Újfehértón. 
Kineveztek a Tiszavasvári Járási Hivatal élére. Szeretném megköszönni mindenkinek akivel 
kapcsolatban voltam az elmúlt évek folyamán – az együtt töltött időt, a munkát. Úgy érzem, 
hogy mindenkivel próbáltam úgy szakmailag, mint emberileg jó viszonyt kialakítani és 
ápolni. Szeretném, ha ez a jövőben is így maradna. Nem szakadok el Újfehértóról. De 
szeretnék az újfehértói közéletben részt venni a továbbiakban is, erre voltak az elmúlt 
napokban kísérletek, amik nem valósultak meg, de nem szakadok el Újfehértótól. Ha 
bárkinek, bármiben tudok segíteni, nyugodtan keressenek.  
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester a 
nyilvános ülést 17 óra 15 perckor bezárta.  
 
 
  

K. m. f.  
 
 
 

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


