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J E G Y Z Õ K Ö N Y V 
 

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2013. november 27-én du. 17 órai kezdettel 
a Művelődési Központ Színháztermében (4244 Újfehértó, Főt tér 3. sz.) megtartott 
közmeghallgatásról.  
 
Jelen van: Nagy Sándor polgármester, Banka Attila, Budainé Veres Ágnes, Elek László,  
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 
 
Meghívottként jelen van: Jelenléti ív szerint 
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető 
 
Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. 
 
Nagy Sándor 
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 10 fő jelen van, így a képviselő-
testület h a t á r o z a t k é p e s.   
 
A közmeghallgatás Újfehértó Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló módosított 1/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelete, V. Fejezet 30. §. 
alapján került meghirdetésre. A közmeghallgatásra szóló meghívót Képviselő-társaim írásban 
megkapták. A lakosság a helyben szokásos módon, illetve a társhatóságok, társszervek 30 
nappal korábban megkapták. Külön köszöntöm azoknak a szerveknek, cégeknek a vezetőit, 
akik elfogadták a meghívást és lehetőséget adnak arra, hogy a jelenlévő lakosok – akár 
kérdéseket tehessenek fel az irányukba.  
 
Az idevonatkozó szabálynak megfelelően a képviselő-testület köteles a közmeghallgatás 
idején is a határozatképességet fenntartani. Formálisan ugyanúgy el kell fogadni a napirendi 
javaslatot. A közmeghallgatást a polgármester vezeti, a felszólalások időtartama 5 perc lehet, 
ugyanazon egyszeri ismételt felszólalás időtartama a 2 percet nem haladhatja meg. Az idő 
túllépése miatt a polgármester megvonhatja a szót a felszólalótól. A közmeghallgatáson 
elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal kell válaszolni. A  megválaszolatlanul maradt 
kérdést, kezdeményezést, javaslatot a tárgy szerint illetékes bizottság, a polgármester vagy a 
jegyző a testület által meghatározott határidőig megvizsgálja, annak eredményéről, legfeljebb 
15 napon belül az érintettet írásban, a  testületet pedig a következő ülésén tájékoztatja. A 
közmeghallgatáson elhangzott, nem a képviselő-testület és szerveit érintő feladat - és 
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hatáskörbe tartozó kérdéseket, észrevételeket 3 napon belül továbbítani kell a hatáskörrel 
rendelkező illetékes szervhez. A közmeghallgatásról külön jegyzőkönyv készül.  
 
Ki az, aki a közmeghallgatás napirendjét elfogadja?  
 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot 10 igen  egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi napirendet állapította meg:  
 

Napirendi javaslat 
 
1./ Tájékozató a Nyíregyháza Rendőrkapitányság - Újfehértói Rendőrőrs munkájáról 
     (Szóbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Dr. Illés László rendőr-alezredes 
 
2./ Tájékozató Újfehértó Város vagyonáról és annak működtetéséről 
     (Szóbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
3./ Lakossági közérdekű bejelentések, javaslatok, kérdések 
 
1./ Tájékozató a Nyíregyháza Rendőrkapitányság - Újfehértói Rendőrőrs munkájáról 
     (Szóbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Dr. Illés László rendőr-alezredes 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1./ Tájékozató a Nyíregyháza Rendőrkapitányság - Újfehértói Rendőrőrs munkájáról 
     (Szóbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Dr. Illés László rendőr-alezredes 
 
Dr. Illés László rendőr-alezredes 
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületet, valamint a közmeghallgatáson megjelent helyi 
lakosokat, megjelenteket!  
 
Egy rövid tájékoztatást szeretnék adni Újfehértó Város területén működő Újfehértó Rendőrőrs 
jelenlegi helyzetéről, állapotáról, a bűnügyi szempontból releváns adatokról.  
 
2013-ban – éppen úgy Újfehértó tekintetében, mint a Kapitányság tekintetében is- egy 
összbűncselekmény számbeli csökkenés volt kimutatható eddig az őrs területén. Ha nem is 
nézem azt, hogy mekkora az összbűncselekménybeli csökkenés, azzal azonban el tudok 
dicsekedni, hogy a tavalyi évhez képest az első 10 hónap statisztikai adatait figyelembe véve 
– az őrs tavaly 27 %- körüli felderítési mutatót produkált. Jelenleg ez majdnem 30 %-kal 
növekedett - 57 % körüli. Ebben még nincsenek benne azok az eredményes felderítések, 
amelyek a tavalyi év és az éveleje kerékpárlopásoknak a felderítéséhez kapcsolhatók. A 
Rendőrőrssel kapcsolatosan – csak csendben tudom megjegyezni, hogy az a jó, ha nem kell 
rájuk néznem, nincs kirívó nagy eset, akár fegyelmi vonatkozásban, akár nagy bűncselekmény 
vonatkozásában. El tudom mondani, hogy szép csendben mindenki teszi a dolgát és hozzák az 
eredményeket. Azokat a változásokat, feladatokat, akár központilag, akár kapitányságilag, 
vagy a megyében a Főkapitány Úr által meghatároztunk a rendészeti munkában, 
maradéktalanul teljesítik az őrs dolgozói. Valahogy próbálok afelé tendálni, hogy –mivel nagy 
városról, egy jelentős településről van szó, ami az illetékességi területünkön található- úgy 



 3 

anyagi, technikai eszközben, mint személyi állományban az őrs ne szenvedjen csorbát. Ez 
jelen pillanatban azt jelenti, hogy 1 fő járőrhiány van az őrsön, de ennek pótlására az 
intézkedések megtörténtek. Én úgy tudom, hogy már a személy is ki van nézve, beadta az 
áthelyezési kérelmét és nagyon várjuk, hogy mikor engedélyezi a Főkapitány Úr, hogy - egy 
határrendészeti kirendeltség állományában dolgozó kollégáról van szó- mikor jöhet hozzánk, 
és akkor el tudom mondani Újfehértóról azt a ritka jelzőt, hogy 100 % állománytábla 
feltöltöttséggel működik, ami évek óta nem volt ilyen, ez egy nagyon várt állapot.  
 
Az elmúlt héten mérték fel Nyíregyháza tekintetében pld. a gépjármű ellátottsági adatokat. 
Kikérték a véleményemet, hogy hogyan lehetne hatékonyabban ellátni a feladatokat. Amikor 
az új gépjárművek a tavasszal elosztásra kerültek, azon a véleményen voltam, hogy minden 
őrsre legalább egy új állandó fényjelzéssel ellátott szolgálati gépkocsit juttassunk. Újfehértón 
egy új Opel Astra teljesít szolgálatot. Gondolom - ezt  remél sokat látják a közterületen. 
Illetve van egy civil-ügyintéző kocsijuk van. De én erre leírtam, hogy szeretném a 
közeljövőben lecserélni egy új ügyintéző kocsira. Továbbá a terület mezőgazdasági jellegéből 
adódóan egy terepjáró gépkocsi idesorolását szeretném még mindenképpen a jövő évben 
elérni. Ezek azok a fejlesztések, amelyeket mindenképpen úgy látok, hogy szükség van. Az 
állomány, amely szívvel-lélekkel dolgozik a város közbiztonságárét, közrendjéért meg is 
érdemli, hiszen nagyon jó eredményeket produkáltak ebben az évben. A bűncselekmények 
összetételét tekintve nem más a helyzet itt sem, mint más őrseimen. Alapvetően a személy 
elleni és a vagyonelleni deliktumok dominálnak, vagyis a testi sértések, a garázdaságok, 
zaklatások itt is éppúgy jelen vannak, mint más településen, de mindenhol a dominanciát a 
vagyon elleni bűncselekmények, ezen belül a lopások és a betöréses lopások jellemzik. Ezt 
már többször tárgyaltuk polgármester Úrral, illetve őrsparancsnok Asszonnyal, hogy a város 
egy sajátos helyzetben van, hiszen egy nagy főút kereszteződésében van, megyehatárhoz 
közel, más nagyvárosokhoz viszonylag közel van, Közel van Nyíregyháza, Érpatak is. Ezt a 
gyakorlati élet bebizonyította, hogy a portyázások azért meglehetősen gyakoriak a 
településen. Innen-onnan be-be csapódnak emberek, tehát ezt a fajta bűnüldöző szemléletet 
kellett elsajátítani a  kollégáknak, ami a folyamatos igazoltatások, ellenőrzések és a szűrő 
munka kapcsán van, sajnos muszáj megnézni, hogy kik mozognak a területen. Egy terület 
közbiztonságának biztosítására két irányvonal alakul ki egy önkormányzat részéről. Vagy 
erősíti a polgárőrséget és akkor egy aktív, jól működő nagy létszámú polgárőrségi szervezetet 
alakít ki magának és ezt támogatja. Vagy alkalmazza a technikát, térfigyelő kamerákat épít ki. 
A térfigyelő kamerákat, egyrészt kicsit modernebbnek tartom, másrészt ez a megoldás 
annyiban talán jobb, hogyha nem is tettenérés szempontjából tud nekünk nagyon sokat 
segíteni. A térfigyelő kamera azért jó, mert a területen mozgó járműveket, személyeket, 
nagyon jól meg lehet vele figyelni. Akár még bizonyító ereje is van, hogy igen, ott járt valaki 
– nem messze a bűncselekmény helyszínétől. Számtalan esetben alkalmaztuk ezt Nyíregyháza 
belvárosában, az érkerti Rendőrőrsön, és nagyon jók az eredményeink, tapasztalataink. Van 
olyan persze, hogy tettenérés van és a kamerát kezelő személy látja, hogy bűncselekmény 
történik és küldi a járőrt a helyszínre. De alapvetően nem ez lenne a cél, hanem a főcél, hogy 
egy megfigyelt területen, akinek nincs semmi takargatnivalója, az minden további nélkül 
nagyobb biztonságban tud közlekedni, nagyobb biztonságban tud megjelenni. Én nagyon 
remélem, hogy ez az új térfigyelő rendszer itt is  be fogja váltani a reményeket és további 
bűncselekményszámról nem tudok majd beszámolni.  
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Nagy Sándor 
Köszönöm szépen. 
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Tájékozató Újfehértó Város vagyonáról és annak működtetéséről 
     (Szóbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
2013. ezen időszakában ezen időszakáig egy jelentős átrendeződés ment végbe az 
önkormányzat esetében a részesedések és a vagyonelemek között. Viszont ennek az 
eredménye az, hogy több mint 81 millió forinttal összességében nőtt az önkormányzat 
vagyona. Ez nem tartalmazza azokat a fejlesztéseket, amelyek ebben az évben valósultak 
meg, amelyek aktiválására ha sor kerül, akkor továbbnöveli a vagyonelemeket. 2012-ig 
visszanyúlva az elmúlt időszakban vagyonelemet az önkormányzat képviselő-testülete nem 
értékesített, kisebb területek, pár-százezer forintos területek értékesítésére került sor és inkább 
olyan eszközök értékesítésére került sor, amire nem volt szüksége az önkormányzatnak. Az 
elmúlt időszakban olyan fejlesztések indultak, indulnak el és fognak elindulni a közeljövőben- 
hiszen éppen a mai képviselő-testületi ülésen döntöttünk 6 közbeszerzési eljárás 
megindításáról, amely nem csak a város vagyonában, hanem a város arculatában is jelentős 
változást fog mutatni. Még ebben az évben elindul a művelődési háznak, a volt kollégium 
épületének a rendőrség épületének, a Görög Katolikus Templom épületének, a Római 
Katolikus Templom, a Református Templom felújítása. A hagyományos városi 
zöldségpiacnak egy jelentősebb felújítása, illetve itt a Fő térhez kapcsolódó közel 1000 m 
járdaszakasz megújítása és a Fő térhez kapcsolódó két parkolónak a megújítása. Ha ezek a 
fejlesztések megvalósulnak és kivesszük belőle az egyházi, illetve a rendőrség épületet, akkor 
is egy újabb 250 millió forintos vagyongyarapodást fog jelenteni. És természetesen jövőre, ha 
befejeződik a szennyvízhálózat -az magában csak közel 1,5 milliárd forinttal fogja 
megnövelni az önkormányzat vagyonát.  
 
Az önkormányzat követelésállománya - ez az, amely már lejárt követelés állomány - 
összességében: 2013. november 25-ével 140 148 ezer forint, ennek a legnagyobb tétele a 
helyi, vagy átengedett adóknak a lejárt tartozásai és a hozzákapcsolódó egyéb tételek. A 
lakbértérítési díjhátralékok, ezek lényegesen kevesebbek. Az önkormányzatnak a mai napon 
parázspénz állomány majdnem eléri a 100 millió forintot. Az önkormányzatnak 2013. január 
1-jén a hitelezők felé összességében 1.379.649.000-Ft adóssága volt. Ugyanakkor a Kormány 
döntése alapján az 5 ezer fő feletti települések 2013. június 28-ai adósságátvállalását követően 
ez az adósságállomány a pénzintézetek felé tőketartozás vonatkozásában lecsökkent 
321.447.000.-Ft-ra, hiszen 70 %-ban konszolidálta az önkormányzat adósságállományát a 
Kormány. A fennálló adósságállományból 184.319 euró van, ez egy 54.485.000.Ft. Van még 
a konyhához tartozó váltóhoz kapcsolódó 51 millió forint tartozásunk, illetve egyéb, forint 
alapú hitelek összességében 215 millió forintos nagyságrendet tesznek ki.  
 
Jelen pillanatban nincs az önkormányzatnak lejárt, 30 napon túli szállítói tartozása. Erről nem 
tudtam 2011-ben, 2012-ben ilyen szinten beszámolni. Egyébként a kifizetetlen, de le nem járt 
szállítói tartozásunk 13.117.000.Ft, de még ehhez hozzá kell adnom az uszodához, illetve 
csarnokkal kapcsolatos bennlévő számlákat, de még akkor sem éri el a 25 millió forintot a le 
nem járt szállítói tartozás. Még egy érdekesség; említettem, hogy a részesedésünkben egy 
jelentős változás van. Ez abból adódik, hogy megszületett 2012-ben a víziközmű 
szolgáltatással kapcsolatos törvény, ez alapján az önkormányzatok visszakapták – én most itt 
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víz és szennyvízhálózat és ezek működtetéséhez szükséges vagyonelemekről beszélek, ezeket 
a vagyonelemeket visszakapta az önkormányzat tulajdonba. Nyilván a tulajdonba adással 
egyidőben az a részvénycsomag, amely a Nyírségvíz Zrt-ben benn volt, az jelentősen 
lecsökkent, viszont összességében ez így magában is egy több mint 81 millió forintos 
nagyságrendet jelent, hiszen a természetben visszaadott vagyonérték az 4 millió forint 
különbséggel megegyezik a részvénycsomagunk jelenlegi értékével.  
 
Tisztelt Képviselő-társaim én ennyiben szerettem volna a vagyonnal kapcsolatos számszaki 
adatokról szólni.  
 
Végül hozzáteszem, hogy ezt a vagyonelemeket nem csak meg kell szerezni, meg kell építeni, 
hanem ezt működtetni is kell. A városvezetése igyekszik olyan struktúrát kialakítani, amely 
lehetővé teszi, hogy jógazda módjára tudjunk ezekkel a vagyonelemekkel gazdálkodni. 
Nyilván van egy sajátosság itt az alapfokú oktatási intézmények esetében, hiszen egy 
parlamenti döntés alapján maga a fenntartói feladat átkerült a KLIK-hez, ugyanakkor a 
képviselő-testület úgy döntött, hogy a működtetést továbbra is Ő kívánja elláttatni. Nyilván ez 
okoz súrlódásokat, mert nem minden esetben esik egybe a fenntartónak, illetve a 
működtetőnek az érdeke adott kérdésekben. De én úgy gondolom, hogy nagyobb súrlódások 
nélkül ezt sikerült megvalósítanunk.  
 
Végül a szennyvízberuházásról- hiszen ez nagyon sokunkat érint. Arról tájékoztatom Önöket, 
hogy egy nagyon hosszú előkészítő folyamatot követően augusztusban elindultak a 
kivitelezési munkálatok. A megkötött kiviteli szerződés alapján a vállalkozónak december 7-
ére kötbérterhes, részhatáridős vállalása van. Nem kis pénzről van szó, hiszen napi 10 millió 
forint a napi kötbér mértéke. Itt van körünkben a kivitelező képviselője, váltottunk néhány 
szót az ülés előtt és megerősítette, hogy jóval a 40 % fölött lesz az a megépített gerinchálózat, 
amit a szerződés szerint teljesíteni kell nekik. Egyébként a szerződés aláírását követő 545 
napon belül kell megvalósítani a komplett beruházást, ami jövő év nyár közepére esik.  
 
 
3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Lakossági közérdekű bejelentések, javaslatok, kérdések 
 
Tisztelt Jelellévők! Önöké a szó.  
 
Bereczki Gábor  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Örülök, hogy itt van a Kapitány Úr és Őrnagy Asszony is, mert olyannal kezdem, ami Őket is 
érinti. Azt elismerem, hogy gyakran lehet látni a járőröző autókat, még éjszaka is. És ez 
nagyon jó. Ezt a szokásukat tartsák meg. A másik dolog, hogy amióta nyugdíjas vagyok 
ráérek és sok mindent jobban látok, mint régebben - ez pedig a legutolsó időnek az eredménye 
mégpedig az, hogy amióta bevezették a úthasználati díjat, azóta a Dorogi úton a nagy 
teherforgalom erősen megnőtt. Ki akarják kerülni, hogy ne kelljen sem az M 3-mas, sem a 
4.es főközlekedési utakon menni. Amikor ezek a 30-40 tonnával megrakott gépjárművek 
végigmennek, akkor ide nem kell 8-as fokozatú földrengés, mert így is szépen csilingelnek a 
poharak a szekrényben. Nem beszélve a zajártalomról. Ennek a legnagyobb haszonélvezője és 
kihasználja pld, a Frühwald. Már 4 óra 20 perckor elkezdenek menni és egymás után 20 
percenként újabbak és újabbak mennek és utána vissza. Ez naponta többször megismétlődik. 
Ez az út nem erre lett tervezve. Az lenne a kérésünk, akik ott laknak, hogy valamit tenni 



 6 

kellene ezek ellen, vagy súlykorlátozást bevezetni, vagy egyáltalán a közútkezelőnek az 
ellenőrzése kellene. Ezek menjenek a M3-ason, a 4-esen, az autópályára. Meg kellene 
próbálni. A másik - a temető felé vezető kerékpárútról van szó. Egyre többen az úttesten 
mennek, mert használhatatlan a kerékpárút. Mindenszentek előtt 15-20 helyen a legnagyobb 
összetöredezettséget, beszakadásokat befoldozták. De higgyék el, -tessenek 
végigkerékpározni rajta, hogy nincs 5 m, hogy beszakadás ne lenne rajta. Az emberek jobbra-
balra, kacskaringózva mennek végig, vagy egyszerűen lemennek az úttestre. Egyszerűen 
képtelenség végigdöcögni rajta, ennek előbb-utóbb bírságolás lesz a vége.  Ha van betonvágó, 
akkor legyen betoncsiszoló is és próbálják meg ezeket a beszakadásokat, 
keresztbeszakadásokat lecsiszolni. Ha nincs, akkor vannak közmunkások és vannak köztük jó 
erős fiatalemberek, kopácsolják le a felgyűrődéseket, amik 4-5 m-en keresztül vannak. A 
harmadik kérdésem, polgármester Úrhoz szól – terveznek-e a kommunális adóval 
kapcsolatosan valamit, mert itt van a legmagasabb a környéken. Sérelmes, hogy 2 évről volt 
szó, most hogy a Kormány az adósság részét 2 részletben elengedte az önkormányzatoknak, 
akkor jó lenne ezen is elgondolkodni, hogy csökkenteni kellene, vagy valamint csinálni, hogy 
ne legyen ez a magas közműadói.  
 
Nagy Sándor 
Megadom a szót a kapitány Úrnak a válaszolásra.  
 
Dr. Illés László 
Alapvetően a felvetett kérdés kapcsán -nem csak az illetékesség területemen, de a megye több 
kapitányságán általánosságként jelentkezik ez, hogy próbálják így kikerülni az útdíjat, hogy 
mindenféle alsóbbrendű utakat, mellékutakat használnak a szállításra. Erre külön akciók 
kerülnek bevezetésre, próbálunk fokozatos sebességméréssel fellépni, de az a gond, hogy itt 
jelentősebben a közútkezelő tudna a súlykorlátozással fellépni, illetőleg a táblák 
kihelyezésével. Amint kinn vannak a súlykorlátozó táblák, illetve a teherautó-forgalmat 
korlátozó táblák, onnantól kezdve kollégáim már tudnak lépni az ügyben. Viszont a táblák 
kihelyezésével kapcsolatban maximum jelzéssel tudunk élni a közútkezelő felé. És ez 
önkormányzati feladat is részben, hiszen itt az önkormányzatnak jelentős beleszólása van, 
hogy a forgalmat hogyan és milyen módon próbája rendezni. A kerékpárút minősége szintén 
önkormányzati feladat. Én bízom benne, hogy méltánytalanul emiatt nem jártak el kollégáim 
senkivel szemben olyan szinten, hogy több tízezres bírságot szabtak volna ki. Én a humánus- 
elsősorban a figyelmeztetéseknek vagyok a híve és pártolója. Remélem, hogy nem lesz ebből 
konfliktus a közeljövőben sem.   
 
Nagy Sándor 
A kommunális adónak, hogy mi lesz a sorsa? Ha megtetszenek nézni az önkormányzat által 
elfogadott 2014. évi költségvetési koncepciót abban az szerepel, hogy vizsgáljuk annak 
lehetőségét, hogy ki lehet- e vezetni. Az, hogy ki lesz-e vezetve, erre senki nem tud ígéretet 
tenni, hiszen nincs még elfogadva a Parlament által az önkormányzati költségvetés. Nyilván 
alapvetően az fogja befolyásolni, hiszen a bevételeink döntő része abból adódik. Egyébként az 
ez évi csökkentéssel együtt egy középkategóriás a kommunális adó van itt, a környéken nem 
kirívóan magas. Ezzel együtt a képviselőtestületnek határozott szándéka, hogy amennyiben 
lehetséges, akkor vagy eltörölni, vagy egy nagyon jelentős mértékű csökkentést fog 
végrehajtani benne. A temető felé vezető kerékpárúttal kapcsolatban – láttuk mi is. Én úgy 
gondolom, hogy az a felújítás, az a karbantartás, amit megcsináltunk, az alapvetően járhatóvá 
tett ezt az utat. Én is jártam arra, látom, hogy milyen. Ettől nagyobb mértékű felújításra csak 
abban az esetben kerülhet sor, ha erre valamilyen pályázati kiírás lesz a 2014-20-as 
költségvetési ciklusban. A Dorogi úttal kapcsolatos felvetésre azt tudom mondani, hogy - és 
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kérem a Jegyző Urat, hogy bizonyos elemeit, amely a súlykorlátozásra, a táblákra vonatkozik, 
ezt a közútkezelő felé jelezni fogjuk. Nyilván nem csak újfehértói jelenség, hogy az útdíj 
miatt bizonyos átrendeződés van a teherforgalom tekintetében. Erre úgy gondolom, hogy a 
közeljövőben Kormányzati intézkedések is fognak születni, hiszen elsősorban nem rendőrségi 
feladat. Szabályozás kérdése, hogy milyen szinten lehet igénybe venni.  
 
Bereczki Úrtól kérdezem, hogy elégedett-e a válasszal? 
 
Bereczki Gábor 
Köszönöm, igen.  
 
Bocz István 
Üdvözlök Mindenkit! 
 
A kommunális adó valamilyen szinten megválaszolásra került. Itt van ez a kutyaadó, amin 
nevet mindenki, az egész megye. A rádió foglalkozik vele, hogy sehol nincs, csak nálunk van. 
Ezzel mi a helyzet? A szennyvízprogram - egy fehértói vállalkozó sem vett benne részt. Nem 
tudom, hogy ki a képviselő, Ő tud-e majd rá válaszolni, hogy az előző szennyvízprogramban 
szerepelt azért nagyon sok vállalkozó. Itt – elmondják az idegen vállalkozók, hogy Ők jönnek 
ide alvállalkozóként, egy utcát megkap 120 millió forintért, mennyit kell visszaosztani, hová 
mennek ezek a visszaosztások, hová mennek ezek a pénzek? Erről tud-e valaki nyilatkozni?  
Ami a vállalkozók között megy, de erről senki nem mert szólni. Erre kérek választ. Három 
éve volt az a „hótolásos” dolog, ami gyakorlatilag velem történt meg. Megnyertük a hótolást 
és akkor még meg sem kötöttük a szerződést, már megkerestek, hogy mennyi pénzt kell 
visszaosztani. Sajnos erről kellene beszélni, hogy még meg sem kötöttük a szerződést, és már 
kell visszaosztani pénzt. Ezért léptünk vissza. Vissza lehet nézni az iratokban, hogy ez hogy 
volt, mint volt. A következő a Kht. ügye, vagyonvesztése, az hogy áll most? Erre szeretnék 
választ esetleg a Jegyző Úrtól, vagy esetleg a Polgármester Úrtól, mivel a Pénzügyi 
Bizottságban Polgármester Úr is benne volt és gyakorlatilag voltak dolgok, amiket szeretnék 
tudni. Nagyvonalakban erre kérek választ.  
 
Nagy Sándor 
Akkor visszafelé sorrendben, amit a Bocz Úr kérdezett -válaszolok. A Kht. vagyonveszése, 
hogy hogyan áll – arról tudom Önöket tájékoztatni és Önt is, hogy az önkormányzat 
kezdeményezésére indult per kapcsán kimondta a bíróság, hogy szabálytalan volt a Kht. 
felszámolása, tehát újraindul az egész eljárás. Erről nem szeretnék részleteibe menni, hiszen 
jelen pillanatban is bírósági szakban van az ügy. Szakértők kerültek kirendelésre, még nem 
ismeretes a szakértők véleménye. Elsősorban a Kht. kapcsán az ingatlaneladások, amelyek  
vitatottak ebből a szempontból. A „hótolásos” dologgal kapcsolatosan én azt kérem István, 
hogyha ez ténylegesen így volt, akkor ezt tessék szíves lenni leírni és tessék megtenni a 
feljelentést benne. Mert az, ahogyan ez itt elhangzott, én úgy gondolom, hogy én most hallok 
erről először, de ha erre van bizonyíték - nyilván nagyon szívesen várjuk -hiszen úgy 
gondolom, hogy az elmúlt időszakban ennek a képviselő-testületnek a működése, az egész 
városnak a működése, működtetése nem arról szólt, hogy visszaosztunk, hanem arról szól, 
hogy megpróbáljuk a meglévő forrásainkat úgy elosztani, hogy a lehető legtöbb helyre 
tudjunk forrást biztosítani.  
 
Az nem igaz, hogy csak Újfehértón van ebadó, ezt szeretném tisztázni. Nyilván a megyében 
van több helyen. Az adókkal kapcsolatban azt tudom mondani Önöknek, hogy nyilván a 2014. 
évi költségvetéssel egyidőben ki fog derülni, hogy melyek azok – a központilag előírt adókon 
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túl – amelyek fennmaradnak, kellenek-e, vagy nem kellenek ahhoz, hogy a város tudjon 
működni. Nyilván azt senki ne gondolja, hogy a Parlament „megcsinálta” az 
önkormányzatoknak az adósságkonszolidációját és „ezért cserébe nem fogja elvárni”, hogy 
egy ésszerű gazdálkodás legyen, és „nem fogja elvárni”, hogy bizonyos szintű helyi 
bevételeket igenis be kell szedni az önkormányzatoknak  a saját intézményei működtetése 
érdekében. Nyilván azt is tudják Önök, hogy a gépjármű súlyadó esetében 2013. január 1-
jével - mi vagyunk a „beszedők”- de a 60 %-ot a központi költségvetés részére be kell fizetni. 
Tehát a befolyt súlyadó 40 %-ával rendelkezik csak az önkormányzat. Az iparűzési adó 
tekintetében nincs választási lehetősége az önkormányzatoknak. A Parlament olyan döntést 
hozott, hogy egyrészt kötelezően ki kell vetni minden önkormányzatnál, illetve a mértékét 
illetően sem lehet eltérés benne. Három olyan adónem van - ha idesoroljuk az ebadót - amely 
jelen pillanatban a városban van. Mind a három adónem esetében ezt vezetjük. Egyébként, ha 
visszatetszenek rá gondolni az ebadóval kapcsolatosan azt mondtuk, hogy kötelező 
háromévenként az önkormányzat számára a városban található ebek összeírása. Mi azt 
mondtuk, hogy háromévente kérünk ebadót, annyit, amiből végre tudjuk hajtani egyébként a 
számunkra kötelező feladatot, hiszen ez megint nem választás kérdése, hogy az 
önkormányzatnak nem csak össze kell írni, hanem nyilvántartást kell vezetni és még egy sor 
egyéb dolog. Nyilván az építmény és kommunálisadó igazából az a nagy tétel, amely meg 
fogja határozni, hogy mit lehet vele kezdeni. Erről az előző hozzászólásom kapcsán már 
beszéltem.  
 
A szennyvízprogram - újakat mondott nekem is Bocz Úr. Az, hogy miért nincs újfehértói 
vállalkozó- egy nyílt, nemzetközi közbeszerzési eljárás keretében kellett kiválasztani a 
kivitelezőt, amelynek meg voltak a feltételei, hogy kik pályázhattak rá. Újfehértó esetében 5 
pályázó közül a Zemplénkő Kft. volt, aki összességében a legjobb ajánlatot tette, és Ő volt az, 
akivel ezt követően nem az önkormányzat, hanem a Társulás- az Újfehértó-Bököny 
Víziközmű Beruházási Társulás szerződést kötött. A pályázati kiírás szerint voltak 
szempontok, amelyeket figyelembe kellett venni- pontozási szempont volt az, hogy helyben 
lakó munkanélkülieket kell, maximum 100 főben – minimum 6 hónap időtartamban 
foglalkoztatni. És természetesen az is benne volt, hogy előnyt jelent, ha helyi vállalkozót 
foglalkoztat. De ez pontozási szempont szerint van - a nemzetközi közbeszerzés szabályai 
szerint. Természetesen, amikor megkötöttük a szerződést, én személyesen leültem az 
ügyvezetővel és hat újfehértói vállalkozást ajánlottam, hogy tárgyaljanak róla és amennyiben 
meg tudnak állapodni, akkor ezek a vállalkozások alvállalkozóként vegyenek részt a 
munkálatokban. Nyilván én kötelezni nem kötelezhetek egyetlen egy nyertes kivitelezőt sem, 
hogy márpedig köteles újfehértói vállalkozókat alkalmazni, mert ezzel sértem a 
versenysemlegességet. De még egyszer mondom, ha ilyen van, hogy az alvállalkozóktól 
visszaosztást kérnek, az attól kezdve bűnügyi kategória. Nem hiszen, hogy nekem kellene 
ebben eljárni, hiszen azt nem lehet mondani, mert elég gyakran megfordulok a 
munkaterületen és jelen pillanatban is az a 6 alvállalkozó, amely több csapattal dolgozik a 
munkaterületen - mindegyiket ismerem, mindegyiknek ismerem a művezetőjét. Amikor mi 
jegyző Úrral, vagy akár a mérnöki feladatokat ellátó szervezet vezetőjével végiglátogatjuk 
ezeket a munkaterületeket- egyetlen egy alkalommal sem történt visszajelzés, mert ha ez 
megtörténi, attól kezdve bizonyos kötelezettséget ró arra, akinek a tudomására jut az ilyen 
dolog.  
 
Még egyszer kérem István, ha ez így van, - akár a hótolás, akár a szennyvízprojekt kapcsán – 
tessék megtenni a feljelentést és majd az arra hivatott szervek el fognak benne járni, és 
kiderül, hogy úgy volt-e vagy nem.   
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Bocz István  
Polgármester Úr is tudja, hogy munkát nyerni csak úgy lehet - hogy visszaosztással. Egy 
vállalkozás is, ha valami munka van, ha nem nyújtunk vissza valamit – de ezt bizonyítani nem 
lehet, ez köztudott. Sok vállalkozó van itt, de senki nem akar róla beszélni. Ugye? Ezt érezzük 
a bőrünkön, mert másképp nem kapunk munkát, ha nem osztunk vissza. Ezt csak nem tudjuk 
bizonyítani és senki nem akar járni a bíróságra. Ez csak egy ilyen szösszenet. Ezt Ön tudja a 
legjobban, hogy pld. - akkor már hadd mondjak erre egy személyes példát- , hogy köztünk is 
volt egy szerződés, Ön kifüggesztette a földet 10 millió forintra és utána 2 millió forintért adta 
el. Akkor most hol keressük az igazságot? És akkor erről ott van az írásos bizonyíték, most 
már az ügyészség vizsgálódik benne, és ugyanott a szomszédságban –  
 
Nagy Sándor 
Azt azért hadd kérjem, hogyha kettőnk között van valamilyen vita - akkor várjuk meg - ha 
úgy gondolja, hogy nem volt igazam, akkor elmegy az ügyészségre, meg elmegy a bíróságra 
és majd a bíróság megmondja, hogy igaza van-e.  
 
Bocz István  
Én elmentem a bíróságra és az ügyészség kérte ki a szerződést. Hát akkor mondja ki azt, hogy 
nem kétmillióért adta el a hektár földet? 
 
Nagy Sándor 
Én az elején elmondtam, hogy a közmeghallgatás témája, tárgya mire vonatkozik. Ez, amit 
most Ön feszeget, nem a közmeghallgatás tárgya.  
 
Bocz István  
Én tudom, hogy nem. Cak egy példája, mert akkor nem akarunk semmiről beszélni, meg nem 
akarunk felhozni semmit, mert gyakorlatilag - Ön is kifüggesztette 10 millióra, én a 
szomszédságban ugyanabban a táblában 30 millióért adtam el egy hektár földet. És én 
megvettem volna 20 millióért is, csak Ön eladta 2 millióért. Ezt majd a bíróság kivizsgálja, 
hogy akkor mennyit kellett volna még az állam felé fizetni, hogy miért volt két millió.  
 
Nagy Sándor 
Lassan, amit Ön elkezd mondani kimeríti a nagynyilvánosság előtti rágalmazást, én nem 
szeretnék ebbe az irányba elmenni. Én törvénytisztelő állampolgár vagyok, törvénytisztelő 
vezető vagyok, majd a bíróság eldönti, hogy kinek van ebben igaza és nem hiszem, hogy ez a 
mai közmeghallgatásnak a központi témája.  
 
Bocz István 
Így legalább beszélgetünk róla, mert Ön azért.-  
 
Nagy Sándor 
Bocz Úr, én úgy gondolom, hogy akkor ezt a témát Ön ebbe az irányba viszi el.  
 
Bocz István 
Nem viszem el ebbe az irányba, csak akkor így tudunk róla beszélgetni, mert én akármit 
akarok hozni Újfehértóra – és ezt megmondja Jegyző Úr - hogy 8 hónapig „passzíroztunk” át 
egy bejelentési engedélyeztetést és 8 hónapig nem tudtuk. Lett volna egy vállalkozás, 14 
munkahely, abból sem lett semmi. Tessék megkérdezni a Jegyző Urat. Bármit akarunk is 
Újfehértóra hozni- az a földterület, ami az az ominózus eset-  azon is lett volna egy logisztikai 
állomás. Csak ugye az volt, hogy elkezdtük a benzinkút feltárását, építkezését, megakadtunk 
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benne. Megegyeztünk benne, Ön visszalépett és gyakorlatilag utána eladta a földet és akkor 
most az a vállalkozás sem fog megvalósulni, mert nincs meg a megfelelő hektár hozzá. Ez is 
Újfehértót szolgálta volna. De ha nem kell Újfehértónak az adó, akkor nem kell. Most nagyon 
sok vállalkozásnak nem megy. Köszönöm, hogy meghallgattak.  
 
Nagy Sándor  
Kérdezem Kádár Urat, hogy a Bocz Úr által felvetettekkel kapcsolatosan akar-e reagálni?  
 
Kádár István a Zemplénkő Kft. képviselője 
Jó estét kívánok mindenkinek! 
 
A Polgármesteri Hivataltól kaptunk egy listát azokról az alvállalkozókról, akik potenciálisan a 
szennyvízberuházásnál alkalmazni lehet. Helyi bejelentésű cég, aki szennyvízépítéssel 
kapcsolatban számításba jöhetett nem volt. A listán szereplő alvállalkozókat 
szennyvízcsatorna építés vonatkozásában megkerestük, tárgyaltunk velük, ebből az egyik 
visszamondta a munkát, más- utána elnyert munkával kapcsolatban. A másik vállalkozás 
pedig – potenciális alvállalkozó- olyan, számunkra irreális áron akart dolgozni, amit nem 
tudtunk figyelembe venni. A további - Újfehértó városban jegyzett alvállalkozások főleg 
tömeg- földmunkával, földmunka bérlettel, illetve közterület helyreállítással, szilárdburkolat 
helyreállításával foglalkozik. A beruházás során mi – sajnos az építőipar privatizálásából 
adódóan- Budapestről és a Dunántúlról kapunk anyagokat. Ehhez szállítójármű nem kell, mert 
a szállítási szerződés szerint kihozzák nekünk a telephelyre. Tehát tömeges, 
nagyteljesítményű teherautókat nem tudunk figyelembe venni, alkalmazni. A 
szennyvízcsatorna építés alapvetően közműépítési munka, nagytömegű földmunka itt nincs a 
csatornaépítés során, hiszen egy nyomvonalas jellegű földmunka van és ezt kell végezni.  
Ehhez nagytömegű és nagyteljesítményű földmunka-gépre nincs szükség. A továbbiakban 
jövőre fog megvalósulni a beruházásnak az a része, ahol sor fog kerülni a helyreállítási 
munkákra. Ez főleg az önkormányzati utaknál jelent egy teljes állapot szerinti helyreállítást. 
Itt mi nem mondtunk le azokról az alvállalkozókról, akiket megkerestünk szóban- és 
mondták, hogy Ők egy olyan profilú cég, amely közterület helyreállítással foglalkozik. Tehát 
a jövő év tavaszától, amennyiben a műszaki és főleg az alvállalkozók megfelelőek lesznek, 
fogunk tudni alkalmazni olyan, itteni alvállalkozást, aki közterület helyreállítással 
foglalkozik. A polgármester Úr által mondott pályázatban mi alkalmazunk és jövőre is 
alkalmazni fogunk újfehértói munkanélkülieket. Ha jól tudom most 25 fő van alkalmazásban 
nálunk a cégnél, mint munkanélküli. Van egy saját felállítású brigádunk a Bajcsy-Zsilinszky 
utca térségében dolgozik, szennyvízcsatorna-építésben vesznek részt. Illetve van 
társaságunknak az útépítési munkáinál, akik ott vesznek részt. Jövőre ezt is szeretnénk 
bővíteni, főleg, amit az előzőekben mondtam, hogy olyan jellegű munkálatok lesznek a 
csatornaépítést követően, úgymond kisebb szakirányú végzettséget jelentő, de mégis fontos, 
mert közterület-helyreállítási munkáról lesz szó. Ezt jövő tavasztól próbáljuk, illetve akarjuk 
megpróbálni, mert a szennyvízberuházásnak most az a stádiuma van, hogy minél több 
csatornát szeretnénk építeni és ezt üzemeltetésre átadni. És egy üzemelő csatornarendszert 
követően lennének azok a helyreállítási munkálatok, amit mondtam. Maga az építés jellege is, 
hogy azért egy nyomvonalas földmű építésnél egy konszolidációs időn túlmenően érdemes 
ezeket a szilárdburkolatú út, illetve közterület helyreállításokat a végleges állapot szerint 
elkészíteni.    
 
Amit említett erre a visszaosztásra vonatkozóan - én tudom mondani, hogy nem jellemző, és 
nálunk nem úgy működnek a dolgok, hogy egy alvállalkozó úgy jön nekünk dolgozni, hogy 
csak visszaosztunk. Nekünk ISO rendszerint dolgozik a cég, illetve évenként tanúsítják a 
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céget. Alvállalkozói árajánlatkérések vannak, szerződések vannak, árajánlatok vannak rá, 
egyeztetések és ez alapján mindig az aktuális munkára vonatkozó alvállalkozói szerződés 
szerint dolgoztatunk. Én azt tudom mondani, hogyha ilyen jellegűt mond az alvállalkozónk, 
az akkor szerintem nem igaz. Mert én ezt tudom tanúsítani, mint a társaságnak a fő-
építésvezetője, hogy ez így nem működik, sem itt Újfehértón, sem máshol. Mint 
fővállalkozóra ez semmilyen jót nem vetne ránk egy ilyen eset, hogyha kiderülne és ugye 
ennek lenne egy feljelentési kötelezettsége is, hogy nálunk így működik a cég.  
 
Köszönöm.  
 
Nagy Sándor 
Ennek a kérdéskörnek a lezárásaként csak annyit szeretnék mondani, hogy azért a cég az 
elmúlt időszakban már újabb hasonló nagyságrendű projekteket, ugyanúgy ebben a 
közbeszerzési eljárásban elnyert. Tehát azért nem hiszem, hogy azok, abban a formában 
elhangoztak.  
 
Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját bezárom.  
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor a közmeghallgatást 
18 órakor bezárta.  
 

 
 

K. m. f.  
 
 

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


