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ÚJFEHÉRTÓI  

POLGÁRMESTERI HIVATAL 
4244 Újfehértó, Szent István út 10. 
Tel.:(42) 290 000  Fax: (42) 290 003 

E-mail: polghiv@ujfeherto.hu 
Web: www.ujfeherto.hu 

 

 
Száma: 4-….../2014.   

 
 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2014. február 26-án du. 16 órai kezdettel a 
„Közéleti Kávéház” (4244 Újfehértó, Fő tér 3. sz.) helyiségében megtartott zárt ülést követő  
nyilvános  üléséről.  
 
Jelen vannak: 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 képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea 
aljegyző 
 
Meghívottként jelen van: Váradiné Istenes Erzsébet a Lengyel Laura Óvoda 
intézményvezetője, Pappné Sármány Antónia a Zajti Ferenc Kulturális Központ 
intézményvezetője, Gál Ferencné könyvtáros 
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Moldvánné Tutkovics Anikó a 
Településüzemeltetési Centrum osztályvezetője, Suga Ferenc Krisztián pályázati referens, 
Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető 
 
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 mai kiküldött írásos meghívóban szereplő 4. napirendi pont zárt ülésen került 
megtárgyalásra. Ezen túlmenően három plusz napirendi pont felvételére teszek javaslatot, 6. 
napirendként Előterjesztés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
2014. évi kiegészítő támogatási igény benyújtásáról, 7./ Előterjesztés „Az egykori kollégium 
épületének felújításához, átalakításához szükséges saját forrás biztosításáról”, 8./ Előterjesztés 
A költségvetési szervek alapító okiratainak módosításáról, így a 9. napirendi pont lesz az 
egyebek. 
 
A napirendi javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ha nincs, ki az, aki a napirendi 
javaslatot elfogadja a plusz napirendekkel együtt?  
 
A képviselő-testület a napirendi javaslatot 10 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
napirendet állapította meg:  
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N a p i r e n d 
 
1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról 
        Száma: 3-29/2014.   
        (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
 
     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 3-28/2014. 
         (Írásbeli előterjesztés alapján) 
         Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
         Száma: 3-33/2014. 
         (Írásbeli előterjesztés alapján) 
          Előadó: Nagy Sándor polgármester és az átruházott hatáskört gyakorló  
                        bizottságok elnökei 
 
2./ Előterjesztés az Újfehértour Kft 2014. évi árbevételi és költségtervéről  
     Száma: 3-32//2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
3./ Előterjesztés személygépkocsi parkoló és forgalmi rend kialakításáról a Béke téren  
     Száma: 3-31/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
4./ Beszámoló az önkormányzat által nyújtott 2013. évi pénzügyi támogatások 
felhasználásáról 
     Száma: 3-30/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
5./ Tájékoztató az „Ember központú élhető város - Városfejlesztés Újfehértón” című projekt  
      kivitelezési munkálatainak előrehaladásáról 
      Száma: 3-26/2014.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
6./ Előterjesztés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi  
     kiegészítő támogatási igény benyújtásáról 
     Száma: 3-34/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
7./ Előterjesztés „Az egykori kollégium épületének felújításához, átalakításához szükséges 
saját  
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     forrás biztosításáról” 
     Száma: 3-35/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
8./ Előterjesztés A költségvetési szervek alapító okiratainak módosításáról 
     Száma: 3-36/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
9./ Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról 
        Száma: 3-29/2014.   
        (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
 
Elek László megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 11 főre változott.  
 
Nagy Sándor polgármester Úr kiegészíti az előterjesztést, hogy február 21-én Nyíregyházán a 
Nonprofit Szolgáltató és Képzési Központ átadásán vette részt, amiben helyet kap az Érkerti 
Rendőrőrs is –hozzátette, hogy ide úgy került, hogy az Első-Nyírségi Fejlesztési Társaság – 
mint projektpartner részt vett ebben a felújításban és mint alelnök hívták meg. Elmondta még, 
hogy ugyanezen a napon a TISZA Szövetkezet Igazgatósági ülésén vett részt, továbbá február 
22-én Káplár Péternét köszöntötték 95. születésnapja alkalmából az anyakönyvvezetővel 
együtt. Ugyanezen a napon este az Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görög Katolikus 
Általános Iskola, illetve Óvoda jótékonysági bálján vett részt. Február 25-én reggel az 
országzászló félárbocra engedése mellett emlékeztek meg a hivatal vezetéssel a 
kommunizmus áldozataira. Ezt követően délelőtt a szennyvízberuházás újfehértói, illetve 
bökönyi projektelemeit illetően folytatott megbeszélést a mérnökkel, illetve a két 
generálkivitelezővel. Hozzátette, hogy Újfehértó esetében június 30-ára vállalta a 
generálkivitelező, hogy az új ütemterv szerint a hálózatépítési munkálatokat befejezi és 
szeptember-október végére vállalta az utaknak a helyreállítását. Bököny esetében továbbra is 
probléma az elektromos ellátás a szennyvíz esetében- ezzel kapcsolatosan levélben keresték 
meg az Államtitkár Urat, hogy legyen segítségre, mert a projekt befejezést komolyan 
veszélyezteti az elektromos hálózat kiépítésének elhúzódása. Elmondta, hogy a tegnapi nap 
folyamán a „Magyar mesék gyerekszemmel” című kiállítást nyitotta meg. Továbbá a délután 
folyamán a hivatalvezetéssel együtt tekintették meg a jelenleg folyó építkezéseket.  
 
Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés? Ha nincs, a napirendi pontot lezárom. Ki az, 
aki a kiegészítéssel együtt a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 11 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 3-28/2014. 
         (Írásbeli előterjesztés alapján) 
         Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés? Ha nincs, a napirendi pontot lezárom. Ki az, 
aki a kiegészítéssel együtt a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 11 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
         Száma: 3-33/2014. 
         (Írásbeli előterjesztés alapján) 
          Előadó: Nagy Sándor polgármester és az átruházott hatáskört gyakorló  
                        bizottságok elnökei 
 
Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a testületet, hogy ápolási díj ügyben hozott egy 
elutasító határozatot, ami méltányossági kérelem volt, - a helyi rendelet nem tartalmaz 
méltányosságra lehetőséget.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés? Ha nincs, a napirendi pontot lezárom. Ki az, 
aki a kiegészítéssel együtt a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 11 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Előterjesztés az Újfehértour Kft. 2014. évi árbevételi és költségtervéről  
     Száma: 3-32//2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 
egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. 
 
Kiegészítésként elmondta, hogy megerősíti a Felügyelő Bizottság jelentését, mely szerint az 
üzleti terv alapján egyértelműen látszik, hogy a Társaság gazdálkodásának stabilitását az 
önkormányzat által nyújtott támogatások alapozzák meg. Ha ebben generális változás lesz, 
abban a pillanatban életképtelenné válik a Társaság. A másik dolog, amit hozzátett az, hogy  
jelentős összeggel támogatja az önkormányzat a Társaságot, aminek legnagyobb része a 
tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódik. Ennek ellenére az intézmények részéről több 
esetben az a tapasztalat, hogyha ingyen, vagy helyben kell igénybe venni a Társaság 
szolgáltatását, akkor igénybe veszik, ha „pénzesebb” hosszabbtávú szolgáltatás lenne, akkor 
már több esetben más helyről rendelik meg a szolgáltatást. Azt látni kell, hogyha a Társaságot 
nem tudják eredményesen működtetni, akkor utána ennek sokkal nagyobb kihatása lesz a 
város egészére.  
 
Nagy Sándor 
Kérdés, észrevétel, vélemény van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 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: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

21/2014. (II. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 
 

az ÚJFEHÉRTOUR Kft 2014. évi árbevételi és költségtervének elfogadásáról 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
Az ÚJFEHÉRTOUR Kft 2014. évi árbevételi és költségtervét nettó 73 491e forint bevétellel, 
nettó 73 318 e forint költséggel, nettó 173 e forint adózás előtti eredménnyel a mellékletben 
foglalt tartalommal elfogadja. 

 
Felelős: polgármester 
Határid ő: folyamatos 

 
3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Előterjesztés személygépkocsi parkoló és forgalmi rend kialakításáról a Béke téren  
     Száma: 3-31/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság 2 egyhangú igen 
szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy három pontban további egyeztetéseket tart 
szükségesnek, amely a hivatal melletti három üzlethez kapcsolódóan 2-3 parkoló kialakítása, 
a víztorony melletti parkolók un. halszálkás kialakítása, valamint a Fő téri parkolók 
kialakításával kapcsolatban még további egyeztetéseket folytassanak le. A Pénzügyi Bizottság 
az elhangzott kiegészítéssel együtt 4 egyhangú igen szavazattal az előterjesztést 
megtárgyalásra és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.  
 
Kérdés, észrevétel, vélemény; 
 
Szilágyi Péter véleménye, hogy a Művelődési ház mellett lévő két parkolót meg kellene 
tartani. 
 
Gyermánné Szabó Katalin fontosnak tartja Ő is, hogy a boltok előtt rendezve legyen a 
parkolók helyzete.  
 
Nagy Sándor reagálva a Szilágyi Péter felvetésére elmondta, hogy nem a tervezőn és a 
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városvezetésén múlik, hogy ez a két parkoló megmaradjon – ez közlekedésbiztonsági kérdés, 
melyet a Közút vetett fel. A boltok előtti parkolók esetében ott nem fizetnek érte, mert Ők 
korábban kaptak működési engedélyt úgy, hogy ezeket a parkolókat veszik igénybe. 
Hozzátette, hogy nincs kizárólagos parkolója még a Polgármesteri Hivatalnak sem.  
 
 
Suhaj István elmondta, hogy örül annak, hogy a Közút „ennyire aggódik” a parkolók 
veszélyessége miatt, annak is örülne, hogyha azon aggódna, hogyha az útjain lévő kátyúk 
miatti helyzetet megoldja.   
 
Nagy Sándor 
Ha egyéb 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 
 

22/2014. (II. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

személygépkocsi parkoló és forgalmi rend kialakításáról a Béke téren 
 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ a személygépkocsi parkoló és forgalmi rend Újfehértó Béke téren történő kialakításáról 
szóló – a határozat mellékletét képező – tanulmánytervben foglaltakkal egyetért, annak 
megvalósítását támogatja.  
 
2./ felkéri a jegyzőt, hogy a tanulmánytervben foglalt személygépkocsi parkoló és forgalmi 
rend kialakításához az érintett tulajdonosokkal a szükséges egyeztetéseket folytassa le és 
annak eredményét a következő testületi ülésre terjessze be.  
 
3./ a melléklet tanulmánytervben foglaltak megvalósítására maximum bruttó:10.000.000.-Ft 
összeget biztosít, amelyet az önkormányzat 2014. évi költségvetésében betervez.  
 
 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
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Melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanulmányterv 
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4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Beszámoló az önkormányzat által nyújtott 2013. évi pénzügyi támogatások 
felhasználásáról 
     Száma: 3-30/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság 4 
egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.  
 
Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el a napirendi pont vitáját lezárta.  
 
Nagy Sándor 
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 
 

23/2014. (II. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

 
Az önkormányzat által nyújtott 2013. évi pénzügyi támogatások felhasználásáról 

 szóló elszámolások elfogadásáról 
 

 
A KÉPVISEL Ő TESTÜLET 
 
az önkormányzat által nyújtott 2013. évi pénzügyi támogatások (hozzájárulás) 
felhasználásáról szóló elszámolásokat az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. 
 
 

Határidő: azonnal 
        Felelős: polgármester 
 
5. napirendi pont megtárgyalása 
5./ Tájékoztató az „Ember központú élhető város - Városfejlesztés Újfehértón” című projekt  
      kivitelezési munkálatainak előrehaladásáról 
      Száma: 3-26/2014.   
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      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót a 
Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
Kiegészítésként elmondta, hogy felgyorsultak a park és a parkolók építési munkái, valamint 
az önkormányzatot érintő mind a hat területen „teljes gőzzel megindultak” a munkálatok, 
reméli, hogy a vállalt határidőket tartva megvalósulnak ezek a beruházások.  
 
Mivel kérdés nem hangzott el, a napirendi pont vitáját lezárta.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi? 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 11 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
6. napirendi pont megtárgyalása 
6./ Előterjesztés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi  
     kiegészítő támogatási igény benyújtásáról 
     Száma: 3-34/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság 
4 egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.  Hozzátette még, hogy azért fontos, hogy 
ezt a támogatási igényt be tudják nyújtani, mert még a mai napig nem kaptak választ a 
költségvetéssel kapcsolatos aggályokra.  
 
Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, a napirendi pont vitáját lezárta.  
 
Nagy Sándor  
Ki az, aki elfogadja a határozati javaslatot? 
 
A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
24/2014. (II. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
 

A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi kiegészítő 
támogatási igény benyújtásáról 
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A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 

1. a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX törvény 
4. számú melléklet IV. pontja valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott 
támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014.(I.31.) BM 
rendelet alapján, támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége 
megőrzését szolgáló 2014. évi kiegészítő támogatására. 

2. felkéri a polgármestert, hogy a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 
szolgáló 2014. évi kiegészítő támogatásának igényléséhez szükséges pályázatot készítesse el,  
és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján nyújtsa be. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
7. napirendi pont megtárgyalása 
7./ Előterjesztés „Az egykori kollégium épületének felújításához, átalakításához szükséges 
saját  
     forrás biztosításáról” 
     Száma: 3-35/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság 
3 igen szavazattal, 1 tartózkodással az előterjesztést megtárgyalásra és a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.   
 
Kérdés, észrevétel, vélemény; 
 
Szilágyi Péter a kivitelezéssel kapcsolatban megjegyezte, hogy Leveleki Képviselő Úrral 
együtt megtekintették az épületet, és felhívja a figyelmet, hogy nagyon oda kell figyelni arra, 
hogy a 16-os köracél minőségi acél legyen, mert nagyon nagy terhet kell tartania.  
 
Nagy Sándor reagálva a felvetésre elmondta, hogy tolmácsolni fogja a műszaki ellenőr felé. 
Hozzátette, hogy a kivitelező is tisztában van vele. A statikus leírta részletesen, hogy hogyan 
kell megfogatni a déli bástyarészt.  
 
Kéri a képviselőket, hogy tekintsék meg a mostani állapot szerinti épületet és majd azt 
követően a felújítottat.  
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, nem hangzott el, a napirendi pont vitáját lezárta.  
 
Nagy Sándor 
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 
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

25/2014. (II. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

” Az egykori kollégium épületének felújításához, átalakításához  
szükséges saját forrás biztosításáról” 

 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ az egykori kollégium épületének felújítására, átalakítására bruttó 3.899.535.-Ft összeget 
biztosít, amelyet az önkormányzat 2014. évi költségvetésében betervez. 
 
2./ felhatalmazza a Polgármestert, a beszerzési eljárás lefolytatására, a tárgyban keletkező 
szerződés aláírására valamint a kivitelezéssel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
8. napirendi pont megtárgyalása 
8./ Előterjesztés A költségvetési szervek alapító okiratainak módosításáról 
     Száma: 3-36/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság 
2 egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a határozati javaslatokat 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Annyi kiegészítést tett hozzá, hogy a 
Kormányrendelet, amelyik feladatul szabta ennek a végrehajtását. Hozzátette, hogy a 
gazdálkodás besorolásának rendelkezéseit kell minden egyes alapító okiratból ki kellett venni, 
másrészt a szakfeladati besorolás helyett kormányzati funkció szerinti megjelölést kell 
alkalmazni aszerint, amit a kormányrendelet tartalmaz. Ezen kívül elmondta, hogy a Bocskai 
úti óvoda esetében – mivel változott a terület nagysága, ezt is bele kellett tenni módosításra, a 
Hivatal esetében pedig változott a szakágazati szám.  Hozzátette, hogy az előterjesztéshez öt 
melléklet van csatolva, egyenként szavaznak róla.  
 
Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, a napirendi pont vitáját lezárta.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki az 1. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja? 
 
A képviselőt-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

26/2014. (II. 26.) számú 
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h a t á r o z a t a  

 
Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde és Játszóház 

alapító okiratának módosításáról 
 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ Az Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde és Játszóház 123/2009. (IV.23.) 
számú határozattal elfogadott alapító okiratát 2014. február 26. napi hatállyal az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1.1./ Az alapító okirat 3.1. , 8. valamint 15. pontja hatályát veszti. 
 
1.2./ 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, baba-mama klub biztosítása.  
Alternatív napközbeni ellátás:  
Játszóház: elsősorban a játéktevékenységhez kötődő, egyéni készségeket és képességeket 
fejlesztő, családi nevelést segítő, illetve a szülő-gyermek kapcsolatot erősítő szolgáltatás, 
amelyben a szülő és a szakmai programban meghatározott korú gyermek közösen vesz részt. 
A játszóház keretében nem rendszeres jelleggel, esetenként nem az egész napos nyitva tartás 
teljes időtartama alatt időszakos gyermekfelügyelet biztosítható. 
 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

 
2./ az Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde és Játszóház 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 26/2014. (II. 26.) számú határozathoz 
 

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde és Játszóház 
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- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - 
Alapító Okirata 

 
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) 
bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően, 2014. 02. 26. napi hatállyal az 
alábbi okiratot adja ki: 
 
11./ Az intézmény neve: Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde és Játszóház 
 
22./ Székhely: 4244. Újfehértó, Bartók Béla u. 5. 
 
Telephely:  Hancurka Játszóház és Fejlesztő Centrum 
        4244. Újfehértó, Kodály Zoltán utca 33. 
 
3.1/ 3 
 
43.2/  
 
54./ 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. 
 
5./  Működési terület: Újfehértó Város közigazgatási területe 
 
6./ Az intézmény jogállása:   önálló jogi személy 
 
67./  Az intézmény közfeladata: 
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti 
Gyermekek napközbeni ellátása ( bölcsőde, alternatív napközbeni ellátás: játszóház) 
 
78./  
 
89./ Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 
 
Bölcsőde: 52 fő 
                                                           
1 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 174/2013. (X.30.) számú határozata 
2 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 174/2013. (X.30.) számú határozata 
3 Hatályon kívül helyezte: Újfehértó Város Képviselő-testületének 26/2014. (II.26.) számú határozata 
4 Hatályon kívül helyezte: Újfehértó Város Képviselő-testületének 215/2013. (XII.18.) számú határozata 
5 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 217/2012. (XII.20.) számú határozata 
6 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 174/2013. (X.30.) számú határozata 
7 Hatályon kívül helyezte: Újfehértó Város Képviselő-testületének 26/2014. (II.26.) számú határozata 
8 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 174/2013. (X.30.) számú határozata 
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10./ Az intézmény szakágazat szerinti besorolása: 889110 Bölcsődei ellátás 
TEAOR: 8891 
 
911./ 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, baba-mama klub biztosítása.  
Alternatív napközbeni ellátás:  
Játszóház: elsősorban a játéktevékenységhez kötődő, egyéni készségeket és képességeket 
fejlesztő, családi nevelést segítő, illetve a szülő-gyermek kapcsolatot erősítő szolgáltatás, 
amelyben a szülő és a szakmai programban meghatározott korú gyermek közösen vesz részt. 
A játszóház keretében nem rendszeres jelleggel, esetenként nem az egész napos nyitva tartás 
teljes időtartama alatt időszakos gyermekfelügyelet biztosítható. 
 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 
104030 Gyermekek napközbeni ellátása 

 
1012./ Az intézmény által ellátható vállalkozási tevékenység: nincs. 

 
1113./ A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
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) Újfehértó, belterület, 218/1. hrsz. alatt található 2344 m2 területű, 4244.  Újfehértó, Kodály 
Zoltán utca 33. szám alatti, kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő korlátozottan 
forgalomképes ingatlan leltár szerint átadott része, 
c) 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. 
 
1215./   
 
16./ Vezetőjének kinevezési rendje: 
- az intézmény vezetőjét a vonatkozó jogszabályok alapján előírt nyilvános pályázati 

                                                           
9 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének  26/2014. (II.26.) számú határozata 
10 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 217/2012. (XII.20.) számú határozata 
11 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének  174/2013. (X.30.) számú határozata 
 
12 Hatályon kívül helyezte: Újfehértó Város Képviselő-testületének 26/2014. (II.26.) számú határozata 
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eljárással Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki 5 év időtartamra. 
 
17./ Az intézmény képviseletére jogosult:  intézményvezető 
 
1318./ 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, a 217/2012. (XII.20.) számú, a 174/2013. (X.30.) számú, a 215/2013. (XII.18.) számú 
valamint a 26/2014. (II. 26.) számú határozatban megfogalmazott módosításokkal egységes 
szerkezetbe fogalt - szövegét tartalmazza. 
 
Újfehértó, 2014. február 26. 
 
 
 
 
Nagy Sándor        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyző 
 
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a 2. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja? 
 
A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

27/2014. (II. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 
 

A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratána k módosításáról 
                                                           
13 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 217/2012. (XII.20.) számú határozata 
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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 12. valamint 18. pontja hatályát veszti. 
 
 
1.2/Az alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
14./  Az intézmény közfeladata, alaptevékenysége 
 
Az intézmény közfeladata: 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésrőlhttp://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=1212 - sup1 szóló  1997. évi 
CXL. törvény szerinti muzeális (helytörténeti gyűjtemény), nyilvános könyvtári  és 
közművelődési tevékenység ellátása.  
 
Az intézmény alaptevékenysége:  
 

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 

 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
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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 27/2014. (II. 26.) számú határozathoz 
 

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár  
Alapító Okirata 

 
- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva - 

 
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) 
bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően, 2014. 02. 26. napi hatállyal az 
alábbi okiratot adja ki: 
 
1./ Az intézmény neve: Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és 
Könyvtár 
 
2./ Rövidített neve: Zajti Ferenc Kulturális Központ 
 
3./ Székhelye: 4244. Újfehértó, Egészségház u. 2. 
 
144./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: 
 

                                                           
14 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 216/2012. (XII.20.) számú határozata. 
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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./ 15 
 
13/ Az intézmény szakágazat szerinti besorolása: 910100   Könyvtári, levéltári 
tevékenység 
 
14./16  Az intézmény közfeladata, alaptevékenysége 
 
Az intézmény közfeladata: 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésrőlhttp://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=1212 - sup1 szóló  1997. évi 
CXL. törvény szerinti muzeális (helytörténeti gyűjtemény), nyilvános könyvtári  és 
közművelődési tevékenység ellátása.  
 
Az intézmény alaptevékenysége:  
 

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

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

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

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

 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

                                                           
15 Hatályon kívül helyezte: Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…. (…) számú 
határozata. 
16 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 27/2014. (II.26.) számú határozata. 
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082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

 
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, 
17b/ 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 
gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. 
 
 
18./18   
 
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 216/2012. (XII.20.) számú valamint a 27/2014.  
(II. 26.) számú határozatával hagyta jóvá.  

                                                           
17 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 216/2012.(XII. 20.) számú határozata. 
18 Hatályon kívül helyezte: Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014.(II. 26.) számú 
határozata. 
 



20 
 

 
Újfehértó, 2014. február 26. 
 
 
 
Nagy Sándor        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyző 
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a 3. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja? 
 
A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
  
 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

28/2014. (II. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
A KÉPVISEL Ő TESTÜLET 
 
1./ A  Lengyel Laura Óvoda 91/2009.(III.26.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát  
2014. február 26. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
 
 1.1./ Az alapító okirat 4./, 11./ valamint 19./ pontja hatályát veszti. 
 
1.2./  Az alapító okirat 14./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
14./ Az intézmény alaptevékenysége:  
 
Óvodai nevelés 
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése 
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés (IPR) 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztő programjának megvalósítása 
Óvodai tehetségnevelés, tehetséggondozás 
Kompetenciaalapú óvodai program alkalmazása 
 
A szakértői véleménnyel rendelkező a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 
4. § 25.  pontja alapján:  

sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 
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Sajátos nevelési igényű gyermek továbbá: az a gyermek, aki a szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleménye alapján  
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,  
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. 
c) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós 
és súlyos rendellenességével küzd. 
d) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzd. 
 

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

 
Az intézmény közfeladata:  
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény, a vonatkozó egyéb jogszabályok és ezen alapító okirat szerinti általános 
Óvodai nevelés, ellátás tevékenység. 
 
1.3. Az alapító okirat 17./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
17. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Az intézmény használatában lévő, korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon, az 
alábbiak szerint 
a./ - az Újfehértó belterület, 2638 hrsz alatt található, kizárólagos önkormányzati tulajdonban 
lévő, 4878 m2 területű, a természetben 4244. Újfehértó, Árvácska u. 2. szám alatti ingatlan, 
-  az Újfehértó belterület, 1007 hrsz. alatt található, kizárólagos önkormányzati tulajdonban 
lévő, 6606 m2 területű, a természetben 4244. Újfehértó, Bocskai u. 2. szám alatti ingatlan; 
- az Újfehértó belterület, 3220 hrsz. alatt található, kizárólagos önkormányzati tulajdonban 
lévő, 1.1748 m2 területű, a természetben 4244. Újfehértó, Rákóczi Ferenc u. 2. szám alatti 
ingatlan leltár szerint átadott része. 
b./ a leltár szerinti ingóvagyon: - érték szerinti és a mennyiségi nyilvántartások alapján.  
 
2. / az alapító okirat e határozat 1./ pontjával nem módosított egyéb pontjait változatlan 
tartalommal hatályban tartja. 
 
3./ a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az 1. számú melléklet 
szerint jóváhagyja, és felkéri a polgármestert, hogy a jogszabályban meghatározott 
határidőben továbbítsa a MÁK részére, a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 
végett. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Melléklet a 28/2014. (II. 26.) számú határozathoz 
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LENGYEL LAURA ÓVODA  
A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

 
- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva - 

 
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) 
bekezdésében és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§. (3) 
bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően, 2014. 02. 26. napi hatállyal az 
alábbi okiratot adja ki: 
 
1./  Az intézmény neve: Lengyel Laura Óvoda    
 
2./ Az intézmény székhelye:  4244.Újfehértó, Árvácska u. 2.  
    
193./  
3./  
3.1. Az intézmény feladatellátási helyei: 
Lengyel Laura Óvoda      4244. Újfehértó, Árvácska u. 2. 
Lengyel Laura Óvoda Aranykapu Tagóvoda   4244. Újfehértó, Rákóczi u. 2. 
Lengyel Laura Óvoda Napsugár Tagóvoda     4244. Újfehértó, Bocskai u. 2. 

 
3.2. Az intézmény tagintézményei, telephelyei:  
Tagintézmények:       Telephelyek: 
Lengyel Laura Óvoda Aranykapu Tagóvoda   4244 Újfehértó, Rákóczi u. 2. 
Lengyel Laura Óvoda Napsugár Tagóvoda     4244 Újfehértó, Bocskai u. 2. 
 
4./ 20 
 
5./ Az intézmény alapításának ideje: 1956. 
    Az intézmény működését jelen alapító okirat alapján 2009. augusztus 31-től. végzi, 
tevékenysége jogfolytonosan kapcsolódik ezen alapító okirat jóváhagyása előtt végzett 
feladataihoz. 
 
216./ Az alapító, illetve a fenntartó neve és címe:  Újfehértó Város Önkormányzat  

4244 Újfehértó, Szent István u.10. 
 
7./ Irányító, felügyeleti szerv neve, székhelye:  Újfehértó Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
4244 Újfehértó, Szent István u.10. 

 
8./ Az intézmény működési területe: 
Újfehértó város közigazgatási területe, a Képviselő-testület által meghatározott működési 
körzet alapján. 
9./ Az intézmény jogállása:   önálló jogi személy 

                                                           
19 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 92/2012. (V.31.) számú határozata 
20 Hatályon kívül helyezte: Újfehértó Város Képviselő-testületének 28/2014. (II.26.) számú határozata 
21 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 92/2012. (V.31.) számú határozata 
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2210. Az intézmény típusa: óvoda 
 
2311./  
 
2412./ Maximálisan felvehető gyermeklétszám összesen: 325 fő 
     Csoportok száma: 13 
 
Maximálisan felvehető gyermeklétszám feladatellátási helyenként: 
 
4244. Újfehértó, Árvácska u. 2.     100 fő  
4244. Újfehértó, Rákóczi u. 2.    100 fő  
4244. Újfehértó, Bocskai u. 2.    125 fő  
 
13./ Az intézmény szakágazat szerinti besorolása: 851020 Óvodai nevelés 
 
2514./ Az intézmény alaptevékenysége:  
 
Óvodai nevelés 
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése 
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés (IPR) 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztő programjának megvalósítása 
Óvodai tehetségnevelés, tehetséggondozás 
Kompetenciaalapú óvodai program alkalmazása 
 
A szakértői véleménnyel rendelkező a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 
4. § 25.  pontja alapján:  

sajátos nevelési igényű gyermek: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 
vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

Sajátos nevelési igényű gyermek továbbá: az a gyermek, aki a szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleménye alapján  
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,  
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. 
c) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós 
és súlyos rendellenességével küzd. 
d) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzd. 
 

 

Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
                                                           
22 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének  92/2012. (V.31.) számú határozata 
23 Hatályon kívül helyezte: Újfehértó Város Képviselő-testületének  28/2014. (II.26.) számú határozata 
24 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének  106/2013. (V.29.) számú határozata 
25 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 28/2014. (II.26.) számú határozata. 
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091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096010 Óvodai intézményi étkeztetés 

 
Az intézmény közfeladata:  
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény, a vonatkozó egyéb jogszabályok és ezen alapító okirat szerinti általános 
Óvodai nevelés, ellátás tevékenység. 
 
2615./ Az intézmény által ellátható vállalkozási tevékenység: nincs. 

16./ Tagozat:  - 
 
2717./  A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
Az intézmény használatában lévő, korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon, az 
alábbiak szerint 
a./ - az Újfehértó belterület, 2638 hrsz alatt található, kizárólagos önkormányzati tulajdonban 
lévő, 4878 m2 területű, a természetben 4244. Újfehértó, Árvácska u. 2. szám alatti ingatlan, 
-  az Újfehértó belterület, 1007 hrsz. alatt található, kizárólagos önkormányzati tulajdonban 
lévő, 6606 m2 területű, a természetben 4244. Újfehértó, Bocskai u. 2. szám alatti ingatlan; 
- az Újfehértó belterület, 3220 hrsz. alatt található, kizárólagos önkormányzati tulajdonban 
lévő, 1.1748 m2 területű, a természetben 4244. Újfehértó, Rákóczi Ferenc u. 2. szám alatti 
ingatlan leltár szerint átadott része. 
b./ a leltár szerinti ingóvagyon: - érték szerinti és a mennyiségi nyilvántartások alapján.  
 
18./ A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 
Az önkormányzati vagyonról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. 
 
2819./   
 
20./ Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
Nyilvános pályázat alapján Újfehértó Város Önkormányzatának képviselő-testülete határozott 
időre –5 évre– bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. 
 
21./ Az intézmény képviseletére jogosult:  az óvodavezető. 
 
2922./ Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:  

Közalkalmazotti jogviszony 
 

Az intézmény foglalkoztatottjaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

                                                           
26 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 92/2012. (V.31.) számú határozata. 
27 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének  28/2014. (II.26.) számú határozata. 
28 Hatályon kívül helyezte: Újfehértó Város Képviselő-testületének 28/2014. (II.26) számú határozata. 
29 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének  92/2012. (V.31.) számú határozata 
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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 91/2009.(III. 26.) sz. 
határozatával jóváhagyta, mely 2009. augusztus 31. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a  
Képviselő-testület az 1/2007. (I.25.) számú valamint a 228/2008. (IX.25.) számú határozatait 
visszavonja. 
 
 
Jelen Alapító Okirat Újfehértó Város Képviselő-testülete 91/2009.(III.26). számú 
határozatával elfogadott alapító okirat, - és a  61/2010. (IV.06.) számú, a 126/2010. (VII.22.) 
számú, a 92/2012. (V.31.) számú, 145/2012. (IX.11.) számú, a 106/2013. (V. 29.) számú 
valamint a 28/2014. (II. 26.) számú határozatban megfogalmazott módosításokkal egységes 
szerkezetbe fogalt - szövegét tartalmazza. 
 
Újfehértó, 2014. február 26. 
 
 
Nagy Sándor        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyző 
 
 
Ki az, aki a 4. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

29/2014. (II. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

Az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 
 
 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
 
1. A 124/2009. (IV.23) számú határozattal elfogadott Újfehértói Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratát  az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.1. Az alapító okirat 9. pontja valamint a 14. pontja hatályát veszti. 
 
1.2. Az alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
11./ Szakágazat szerinti besorolás: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási 
tevékenysége 
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1.3. Az alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
12./  A költségvetési szerv közfeladata, alaptevékenysége: 
Közfeladat: Az önkormányzat működésével, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és 
bizottságai, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek 
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján.  A Polgármesteri Hivatal közreműködik az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában.  A települési  nemzetiségi önkormányzat döntés előkészítő munkájának 
segítése, a döntések szakmai előkészítése, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása az 
önkormányzatok között létrejött együttműködési szerződés és a vonatkozó jogszabályok 
alapján. 
 
Alaptevékenység: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása. 
 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

016030 Állampolgársági ügyek 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

047120 Piac üzemeltetése 

 
2./ Az Újfehértói Polgármesteri Hivatal 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. 
 

  Határidő: folyamatos 
 Felelős: polgármester 
 

Melléklet a 29/2014. (II. 26.) számú határozathoz 

Újfehértói Polgármesteri Hivatal 
- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - 

Alapító Okirata 
 

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8.§. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) 
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bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően, 2014. 02. 26. napi hatállyal az 
alábbi okiratot adja ki: 

 
301./ A költségvetési szerv neve: Újfehértói Polgármesteri Hivatal 
 
2./ Székhelye: 4244. Újfehértó, Szent István u. 10. 
 
3./ 31 Telephelye:  
4244. Újfehértó, Bartók Béla utca 7. (Központi Irattár) 
4244. Újfehértó, Kodály Zoltán utca 33.  (Házasságkötő terem) 
 
4.1/ Alapításának éve: 1990. 
Az intézmény működését jelen alapító okirat alapján 2009. április 23. napjától végzi, 
tevékenysége jogfolytonosan kapcsolódik ezen alapító okirat jóváhagyása előtt végzett 
feladataihoz. 
 
324.2/  
 
335./ 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. 
 
346./ Törvényességi felügyeleti szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal 
 
357./ Illetékességi terület: Újfehértó város közigazgatási területe.  
 
368./  
379./  
10./ Jogállás: önálló jogi személy 
 
3811./ Szakágazat szerinti besorolás: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási 
tevékenysége 
 
3912./  A költségvetési szerv közfeladata, alaptevékenysége: 
Közfeladat: Az önkormányzat működésével, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és 
bizottságai, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek 
                                                           
30 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 46/2013. (II.27.) számú határozata 
31 Kiegészítette: Újfehértó Város Képviselő-testületének 1072013. (V.29.) számú határozata 
32 Hatályon kívül helyezte: Újfehértó Város Képviselő-testületének 46/2013. (II.27.) számú határozata 
33 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 46/2013. (II.27.) számú határozata 
34 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 46/2013. (II.27.) számú határozata 
35 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 46/2013. (II.27.) számú határozata 
36 Hatályon kívül helyezte: Újfehértó Város Képviselő-testületének 46/2013. (II.27.) számú határozata 
37 Hatályon kívül helyezte: Újfehértó Város Képviselő-testületének 29/2014. (II.26.) számú határozata 
 
38 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 29/2014. (II. 26.) számú határozata. 
39 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 29/2014. (II.26.) számú határozata.  
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döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján.  A Polgármesteri Hivatal közreműködik az 
önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában.  A települési  nemzetiségi önkormányzat döntés előkészítő munkájának 
segítése, a döntések szakmai előkészítése, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása az 
önkormányzatok között létrejött együttműködési szerződés és a vonatkozó jogszabályok 
alapján. 
 
Alaptevékenység: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása. 
 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

016030 Állampolgársági ügyek 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

047120 Piac üzemeltetése 

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

14./ 40 
 
4115./ A feladatellátást szolgáló vagyon: 
A költségvetési szerv használatában levő önkormányzati tulajdonban lévő vagyon, az alábbiak szerint: 
a./ 1./ Újfehértó, belterület, 87/1. hrsz. alatt található 863 m2 területű, 4244.  Újfehértó, Szent István út 
10. szám alatti, kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan, 
2./ Újfehértó, belterület, 218/1. hrsz. alatt található 2344 m2 területű, 4244. Újfehértó, Kodály Zoltán 
utca 33. szám alatti, kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan 
leltár szerint átadott része, 
3./ Újfehértó, belterület, 218/2. hrsz. alatt található 4508 m2 területű, 4244. Újfehértó, Bartók Béla utca 
7. szám alatti, kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan leltár 
szerint átadott része, 
b./ a leltár szerinti ingóvagyon: 
- érték szerinti és mennyiségi nyilvántartások alapján. 
 
16./ A vagyon feletti rendelkezés joga: 
A hivatal által használt vagyonra és vagyon 
feletti rendelkezés jogra az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet, valamint más jogszabályi előírások az 
irányadóak. 

4217./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: Pályázat alapján a 

                                                           
40 Hatályon kívül helyezte: Újfehértó Város Képviselő-testületének 29/2014. (II.26.) számú határozata 
41 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 107/2013. (V.29.) számú határozata 
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Polgármester határozatlan időre jegyzőt nevez ki a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény rendelkezései alapján. 
 
18./ A hivatal képviseletére jogosult: jegyző és az általa felhatalmazott köztisztviselő 
 
4319./ Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
Köztisztviselői jogviszony: a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  
Munkaviszony: a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony: a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 
szóló 1959. évi IV. törvény  
valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint. 

Záradék: Jelen Alapító okiratot Újfehértó Város Képviselő-testülete a 124/2009. (IV.23.) 
számú határozatával fogadta el. Az Alapító okirat 2009. április 23. napján lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület 237/2007. (XI.29.) számú, a 199/2008. 
(VIII.21.) számú valamint a 24/2009. (I.28.) számú határozata. 
Újfehértó, 2009. április 23. 
 
Jelen Alapító okirat Újfehértó Város Képviselő-testülete 124/2009.(IV.23.) számú 
határozatával elfogadott alapító okirat és a 199/2009. (VII.24.) számú, a 234/2009. (IX.22.) 
számú, a 46/2013. (II.27.) számú, a 107/2013. (V. 29.) számú valamint a 29/2014.(II. 26.) 
számú határozatban megfogalmazott módosításokkal egységes szerkezetbe fogalt - szövegét 
tartalmazza. 
 
Újfehértó, 2014. február 26. 
 
Nagy Sándor        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyző 
 
 
Nagy Sándor  
Ki az, aki az 5. számú melléklet szerinti rendelet módosítást elfogadja?  
 
A képviselő-testület a 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta 
meg:  

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

2/2014.(II. 27.)  
 

Ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e 

Újfehértó Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 

 1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

                                                                                                                                                                                     
42 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 46/2013. (II.27.) számú határozata 
43 Módosította: Újfehértó Város Képviselő-testületének 46/2013. (II.27.) számú határozata 
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Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 48.§. (3) és (4) bekezdésében, 49.§. 
(2)  bekezdésében, 50§.-ában, 53.§. (1) bekezdésében, 57.§. (1) bekezdésében, 68.§. (3) 
bekezdésében, 84.§. (2) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. §. 

Újfehértó Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §.-a a következő (5) 
bekezdéssel egészül ki: 
„(5) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkció szerinti megjelölését a 2. melléklet 
tartalmazza.” 

2. §. 
 
A rendelet az 1. mellékletben foglalt tartalommal a 2. melléklettel egészül ki. 
 

3. §. 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
Újfehértó, 2014. február 27. 
 
 
Nagy Sándor        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyző 
 
 
 
A rendeletet kihirdettem: 
 
Újfehértón, 2014. február 27-én  
 
 
         Dr. Mátyás B. Szabolcs  
          jegyző 
 
 

1. melléklet a 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 
 

Önkormányzati feladatok kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 

013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

016010 
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 
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045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület-kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

072450 Fizikoterápiás szolgáltatás 

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

047120 Piac üzemeltetése 

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

096020 Iskolai intézményi étkeztetés 

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 
működtetési feladatok 

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő 
működtetési feladatok 

 
 
9. napirendi pont megtárgyalása 
9./ Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
Leveleki József 
Az Ügyrendi Bizottsági ülésén nem volt napirenden a helyi közlekedéssel kapcsolatos 
előterjesztés. „Egy mondatban” ha megtudhatnám, hogy miért nem veszik igénybe ezt a 
szolgáltatást? 
 
Nagy Sándor 
Az Újfehértour Kft. számlásan tud csak szállítani. Egyébként az Újfehértour nettó árai egy 
teljesen versenyképes árak a környező szállítással foglalkozó cégekhez viszonyítva. 
Ugyanakkor ha – nem feltétlenül tart igényt a szolgáltatást igénybevevő, akkor azonnal 27 %-
nyi különbség van az árak között. És attól kezdve, amikor ezt nem önkormányzati fenntartói 
pénzből fizetik- „válik érdekessé” a történet. Ezt a Pénzügyi Bizottsági ülésen részletesen 
boncoltunk és ígéretet tettem arra, hogy levélben meg fogom keresni az intézményvezetőket.  
 
Másik dolog; az óvodabálon egy póni csikót nyertem, amit a Lovasbarátok Egyesületének 
ajánlottam fel azzal a kikötéssel, hogy a Lengyel Laura Óvoda minden egyes óvodását egy 
alkalommal kötelesek meglovagoltatni.   
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Tamás Lászlóné 
Egyre több ápolási díj iránti kérelem kerül elutasításra. A helyi rendelet módosításának mi az 
akadálya, hogy méltányossági alapon beletennénk.  
 
Nagy Sándor 
Ennek a folyósítása nem kötelező feladat.  A jövő héten mindenki fog szembesülni vele, hogy 
milyen problémáink vannak a nem kötelező feladatokkal kapcsolatosan. Ezek azok a 
kérelmek, amik alanyi jogon nem állapíthatók meg. A jogszabályalkotó ezt állami feladattá 
tette, az alanyi jogú megállapítást, viszont márt az adható kategóriát - áttelepítette 
önkormányzati hatáskörbe. Hangsúlyozni szeretném, hogy ilyen jogcímen a központi 
költségvetésből egy fillért sem kap az önkormányzat. Ezt teljes egészében saját bevételből 
kellene finanszírozni. Éppen azért, mert ennyi az elutasítás be lehetne vállalni, - ha ennek nem 
pénzügyi, anyagi akadályai lennének -  én lennék az első, aki bejavasolnám. De abban a 
pillanatban előállna a korábbi helyzet, hogy 10 millió fölötti lenne évente az a forrásigény, 
amit erre biztosítanunk kellene. Sokan nem fellebbezik meg, akiket elutasítanak. Azt tudni 
kell, hogy azt a fajta megállapítást háziorvos nem teheti, csak szakorvos. A szakorvosi 
javaslatnál pedig nagyon szigorú kritériumok vannak, hogy mikor állapítja meg a súlyos 
fogyatékosság tényét, és nagyon sokan abban tévednek, hogy amikor megkapják a tartós 
fogyatékossági szakvéleményt, hogy azzal jogosulttá válnak az ápolási díjra. Sajnos az nem 
jogosítja fel az alanyi jogú ápolási díjra. 
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, a nyilvános ülést 16 óra 55 
perckor bezárta.  
 
 

K. m. f.  
 
 

Nagy Sándor              Dr. Mátyás B. 
Szabolcs 
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