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Száma: 5-2/2013.   

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2013. január 21-én de. 7, 30 órai kezdettel a 
Polgármesteri Hivatal - Tanácskozóterem (4244 Újfehértó, Szent István út 10. fsz. 8. sz.) 
helyiségében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Banka Attila, Elek László, Leveleki József, Puskás 
László, Szilágyi Péter, Szűcs 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 
 
Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. 
 
Nagy Sándor 
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 8 fő jelen van, így a képviselő-testület 
h a t á r o z a t k é p e s.   
 
A meghívóban szereplő napirendet javasolom megtárgyalásra. A napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  Ha nincs ki az, aki a meghívóban szereplő 
napirendi pontot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi napirendet állapította 
meg: 
 

Napirendi javaslat 
 

1./Előterjesztés ingatlanrész megvásárlására 
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Száma: 4-5/2013.   
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1./Előterjesztés ingatlanrész megvásárlására 
    (Írásbeli előterjesztés alapján) 
    Száma: 4-5/2013.   
    Előadó: Nagy Sándor polgármester 

 
Nagy Sándor 
Az előterjesztéshez kiosztással megkapták a változási vázrajzot. Az előterjesztésben leírtuk a 
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fontosabb mozzanatokat. A lényeg az, hogy a változási vázrajzot követően 1 588 m2 már, és 
azért nem írtuk be még a határozati javaslatba, mert meg kellett várni, hogy pontosan mennyi 
lesz az a m2, amit meg kell vásárolni. A rajzon látszik, hogy a Bocskai útnál kezdődően 
folyamatosan van 5 db ilyen nagyságrendű telek. Ott a helyi építési szabályzatunk szerint 
egyébként 800 m2 a minimális teleknagyság, amelynek meg kell lenni, hogy építési telek 
maradhasson. Itt most a visszamaradó  terület nagysága ettől magasabb 876 m2 . Az 
előterjesztésben is leírtuk, hogy a szerződéskötésnek a feltétele, hogy 1450 m2 lenne az a 
területnagyság, amire szükség lenne, nyilván itt most a terület fekvése miatt nem lehet azt 
megtenni, hogy a kertnek a végét visszahagyjuk, mert akkor mát nem lett volna meg az 1450 
m2 sem, illetve olyan formátumban nem lehet olyan telket kialakítani, hiszen nem lenne 
megközelíthető. Itt is azért egy lépésben van a telekmegosztás és a telekegyesítés, csak így 
fogja a Földhivatal jóváhagyni, hiszen egyébként nem megközelíthető a leválasztásra kerülő 
terület. A tulajdonossal, hiszen egy tulajdonosa van- több alkalommal folytattunk 
megbeszélést, én úgy gondolom, hogy az a vételár, amiben sikerült megalkudni vele, az 
figyelembe véve az újfehértói piaci viszonyokat, egy reálisnak mondható ár. A napirendi 
ponttal kapcsoltban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Szilágyi Péter 
A közreműködő szervezet feltételként szabta ennek a területnek a megvásárlását, miért kellett 
ezt megvenni? 
 
Nagy Sándor 
A hatályos óvodaépítési szabályzat megszabja a külső udvarrésznek a nagyságát – gyerek/m2-
ben. A pályázat benyújtásánál már tudvalevő volt, hogy nem lesz elegendő ez a terület, 
nyilván addig, amíg nem dőlt el a terület sorsa, hogy azt a területet addig megvásároljuk. 
Előzetesen úgy nyilatkoztunk, hogy vagy vásárlással, vagy kisajátítással kívánjuk megvenni, 
amennyiben a pályázat eredményesen szerepel. Hiszen a mostani óvodai csoportlétszámtól 
egy óvodai csoporttal több fog működni ezen a területen. Illetve megnövelték a területet, azt 
tudom, hogy a belső óvodai foglalkoztatóknál 50 %-kal növelték meg, illetve a külső területet 
is.  
 
Szilágyi Péter 
A közreműködő szervezet konkrétan ezt a telket kérte, mert a szomszédos telek mellett van? 
 
Nagy Sándor 
A közreműködő szervezet nem konkrétan ezt a telket- a pályázatban én jelöltem meg ezt a 
területet, hiszen a többi mind lakóingatlan. Egy egységes osztóvonalat javasoltak elfogadni. 
Befelé nem lehetne menni mert helyi védelem alatt van a Százházi rész.  
 
Szilágyi Péter 
Felhívom a polgármester Úr, és a képviselő-testület figyelmét, hogy amikor eladunk, akkor is 
minimum ezt az árat vegyük figyelembe, mert most 1.600.-Ft-tal  - meg egy kicsit drágábban 
veszünk, amikor meg eladtunk akkor meg 1.000.-Ft volt m2-re- tavaly volt, a Dorogi úton.  
 
Nagy Sándor 
Ez 2.518 .Ft/m2 pontosan.  
 
Szilágyi Péter 
Amikor eladtunk, akkor én javasoltam, hogy dupla legyen. „Így kell üzletelni egy 
önkormányzatnak, hogy drágán veszünk és olcsón eladunk.”  



 3 

Nagy Sándor 
A két ügylet nem ugyanaz.  
 
Tóth János 
A szülők már nagyon várják.  
 
Nagy Sándor 
Azt tudjátok, hogy az iskolaépület részbe lévő három óvodai csoportszoba az csak addig 
működik, amíg ki nem hív egy statikust, és be kell csukatni, mert életveszélyes. Ha egyéb 
nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot a kiegészítéssel együtt 
elfogadja?  
 
A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
 

9/2013. (I. 21.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
 

Ingatlanrész megvásárlásáról 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ az önkormányzat által, az „ÉAOP- 4.1.1/A-11-2012-0001” számon benyújtott, „Újfehértó, 
Bocskai u-i Napsugár óvoda épületének rekonstrukciója és bővítése” című nyertes pályázat – 
közreműködő szervezet által előírt - feltételének  teljesítése érdekében 
az Aranyosné Pataki Gabriella, - az ingatlan-nyilvántartás szerint - 4244. Újfehértó, 
Damjanich u. 48. szám alatti lakos 1/1 tulajdonában álló, Újfehértó, belterület, 1013/2 hrsz-ú, 
kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megjelölésű, 2464 m2 területű – a valóságban, a 4244. 
Újfehértó, Szent I. u. 116. szám alatti ingatlanból 1 588 m2 területű ingatlanrészt megvásárol,  
4.000 000 Ft, azaz Négymillió forint vételárért. Az Újfehértó, belterület 1013/2 hrsz-ú 
ingatlan megosztásának a költségeit az önkormányzat biztosítja. 
 
2./ felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés előkészítésére és aláírására, az 
ingatlanmegosztással valamint a megvásárolt ingatlanrész és az önkormányzat tulajdonában 
álló, Újfehértó, belterület 1007 hrsz-ú, kivett óvoda megjelölésű, a valóságban a 4244. 
Újfehértó, Bocskai u. 2. szám alatti ingatlan telekalakításával kapcsolatos intézkedések 
megtételére, a tárgyban keletkező dokumentumok aláírására. 
 
3./ az ingatlanrész vételével, a ingatlanmegosztással és a telekalakítással kapcsolatos kiadások 
fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetésében betervezi.  
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
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Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester Úr a 
rendkívüli nyilvános ülést 7 óra 50 perckor bezárta.  
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 

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


