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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: 4-32./2014.   

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2014. március 26-án du. 16 órai kezdettel a 
„Közéleti Kávéház” (4244 Újfehértó, Fő tér 3. sz.) helyiségében megtartott zárt ülést követő 
nyilvános ülésről.  
 
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, Tóth János képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea 
aljegyző 
 
Meghívottként jelen vannak: Dr. Simon Miklós Országgyűlési képviselő, Dr. Illés László r. 
alezredes, Csegény Szilvia r. őrnagy - Újfehértói Rendőrőrs őrsparancsnok, Nagy József 
ezredes Úr és Toldi András tü. százados, Aranyos Imre tű. parancsnok, Hajdú Sándor 
polgárőr, Orosz Mihály Zoltán Érpatak Önkormányzat Polgármestere, Pappné Sármány 
Antónia a Zajti Ferenc Művelődési Központ intézményvezetője, Gál Ferencné a könyvtárt 
részéről 
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Nagyné Marján Erika, Moldvánné Tutkovics 
Anikó, Kálmánchey Éva, Suga Ferenc Krisztián, Jászay László, Pincés Mihályné 
jegyzőkönyvvezető 
 
Nagy Sándor 
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 11 fő jelen van, így a képviselő-
testület h a t á r o z a t k é p e s.   
 
A mai ülésre a kiküldött meghívóban szereplő napirendet javasolom megtárgyalásra egy plusz 
napirendi pont fölvételével, valamint azzal a napirendi pontok cseréjével, hogy az 1. 
napirendet követően az írásos meghívó 10.„Beszámoló a helyi közbiztonság érdekében 
végzett 2013. évi tevékenységről Újfehértó Város Bűnmegelőzési Koncepciója alapján”, ezt 
követően a 11. „Beszámoló a Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi 
munkájáról”, majd azt követően a 12. „Beszámoló az Újfehértó Mályváskert Polgárőr 
Egyesület 2013. évi tevékenységéről” szóló napirendi pontokat javasolom megtárgyalni. 
Valamint javasolom, hogy plusz napirendként tárgyalja meg a testület a PPP-konstrukcióban 
megépült „Újfehértói Tanuszoda Projekt" kiváltásához támogatási kérelem benyújtásáról szóló 
kiosztással megkapott határozati javaslatot, az előterjesztést szóban ismertetem. Ezt követően 
javaslom, hogy az érpataki ügyelettel kapcsolatos „Érpatak Község ügyeleti ellátás tárgyában 
kezdeményezett társulási megállapodásról” szóló előterjesztést is vegyük előre. A napirendi 
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javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki az elhangzott napirendi pontok 
cseréjével, valamint a plusz napirendi ponttal együtt a napirendet elfogadja?  
 
A képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi napirendet állapította 
meg:  
 
 
 

N a p i r e n d 
 

1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról 
        Száma: 3-65/2014.   
        (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
 
     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 3-58/2014. 
         (Írásbeli előterjesztés alapján) 
         Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
         Száma: 3-53/2014. 
         (Írásbeli előterjesztés alapján) 
          Előadó: Nagy Sándor polgármester  
 
2./ Beszámoló a helyi közbiztonság érdekében végzett 2013. évi tevékenységről Újfehértó  
       Város Bűnmegelőzési Koncepciója alapján 
       Száma: 3-56//2014.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
3./ Beszámoló a Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi munkájáról  
      Száma: 3-48//2014.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
4./ Beszámoló az Újfehértó Mályváskert Polgárőr Egyesület 2013. évi tevékenységéről 
       Száma: 3-47//2014.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
5./ Előterjesztés Érpatak Község ügyeleti ellátás tárgyában kezdeményezett társulási  
      megállapodásról  
      Száma: 3-51//2014.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
6./ Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól  
     szóló 7/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
     Száma: 3-61/2014.   
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     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
7./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata 2014. évi összesített közbeszerzési tervének  
      jóváhagyásáról 
      Száma: 3-54/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
8./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata és a Nyír-Flop Kft. közötti jogvita  
     rendezéséről 
     Száma: 3-63/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
9./ Előterjesztés a Játékvár Bölcsőde és Játszóház intézményvezetőjének helyettesítését érintő  
     bizonytalan helyzet kezelésére vonatkozó javaslatról 
     Száma: 3-64/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
10./ Előterjesztés a Lengyel Laura Óvoda Továbbképzési programjáról 
     Száma: 3-55/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
11./ Előterjesztés Központi ügyelet ellátására közreműködők bevonásáról 
       Száma: 3-67/2014.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
12./ Beszámoló az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek állapotáról   
      Száma: 3-62/2014.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
13./Tájékoztató az „Ember központú élhető város - Városfejlesztés Újfehértón” című projekt  
      kivitelezési munkálatainak előrehaladásáról 
      Száma: 3-57/2014.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
14./Tájékoztató az Újfehértó, Béke téri személygépkocsi parkoló és forgalmi rend  
      kialakításával kapcsolatos egyeztetések lefolytatásáról 
      Száma: 3-60/2014.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
15./Előterjesztés a PPP-konstrukcióban megépült „Újfehértói Tanuszoda Projekt" kiváltásához  
      támogatási kérelem benyújtásáról szóló  
      (Szóbeli előterjesztés alapján, határozati javaslat kiosztással) 
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      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
16./ Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk 

 
1. napirendi pont megtárgyalása 
1. a) Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt eseményekről, tárgyalásokról 
        Száma: 3-65/2014.   
        (Írásbeli előterjesztés alapján) 
        Előadó: Nagy Sándor polgármester, Puskás László alpolgármester 
 
Nagy Sándor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy március 22-én szombaton köszöntötték 
Bába Lászlónét 90. születésnapja alkalmából. Március 24-én a bizottságok ülésezetek, 
valamint a tegnapi nap folyamán a Lengyel Laura Napok megnyitásán vett részt. Az írásos 
anyagban jelezte, hogy a PPP-s pályázat kiváltásával kapcsolatban részletes tájékoztatást ad, 
de miután önálló napirendként fölvette a testület- annak a keretében mondja el az ezzel 
kapcsolatos információt.  
 
Suhaj István megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 12 főre változott.  
 
Mivel kérdés nem hangzott el, a napirendi pont vitáját lezárta.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi? 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
 
     b) Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
         Száma: 3-58/2014. 
         (Írásbeli előterjesztés alapján) 
         Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, 
aki a tájékoztatót tudomásul veszi? 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
     c) Ismertetés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
         Száma: 3-53/2014. 
         (Írásbeli előterjesztés alapján) 
          Előadó: Nagy Sándor polgármester  
 
Nagy Sándor 
Szóbeli kiegészítésem nincs. Van-e kérdés? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, 
aki a tájékoztatót tudomásul veszi? 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő Úr megérkezett az ülésterembe.  



5 
 

 
 
Nagy Sándor  
Köszöntöm Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő Urat, aki jelen pillanatban a Kormány 
megbízásából vesz részt a képviselő-testületi ülésen. Ezért a képviselő-testületi ülés 
tárgysorozatának tárgyalását felfüggesztjük.   
 
Átadja a szót Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő Úrnak.  
 
Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő Úr 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelettel köszöntöm Önöket! 
 
Két ok miatt jöttem. Az egyik az, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Úr megbízásából 
átadjam ezt a bizonyságlevelet, amely arról szól, hogy a Magyar Állam Újfehértótól az 
adósságkonszolidáció tekintetében 1.250.397.900. forintot átvállal. De, mielőtt átadnám a 
bizonyságlevelet, engedjenek meg, hogy néhány szót szóljak erről az ügyről.  
 
A 2012-es év végén a Magyar Állam átvállalta az ötezer fő alatti önkormányzatok adósságát. 
Tette ezt azért, mert 2002. és 2010. között az önkormányzatok sajnálatos módon eladósodtak, 
ami a működőképességük határát jelentette Újfehértónak is. A csőd szélén táncoltak az 
önkormányzatok, legalábbis a legtöbb. Ilyen formán mi, képviselők megfogalmaztuk a 
Kormány irányába azt a kérést, hogy ezen adóssághalmaz hegyet, szíveskedjen az Állam 
valamilyen formán kezelni. De, 2010. előtt nemcsak az önkormányzatok adósodtak el, hanem 
a Kormány is eladósodott. 2002-ben 53 % volt a GDP arányos adósság. 2010-ben 85 %-nál 
tartottunk. Az önkormányzatok pedig ezer milliárd feletti adóssággal rendelkeztek. Az 
emberek is eladósodtak - gondoljunk itt a devizahitelesek problémájára. Úgyhogy a 
szocialisták nem kímélték sem az embereket, sem az önkormányzatokat, de még az országot 
sem. Különben érdekességként megjegyzem Önöknek, hogy a térségünkben a legnagyobb 
adósságállománnyal – 3,6 milliárd forinttal éppen Nyírbátor rendelkezett - a szocialista 
városvezetés nem kímélte az önkormányzatot. Tehát ilyen tekintetben, nemcsak más 
önkormányzatot adósítottak el.  
 
Tehát „Száz szónak is egy a vége.”- ilyen megfontolások vezettek ahhoz, hogy az 
önkormányzatainkat szabadítsuk meg az adósságaitól.  
 
Ha megengedik a miniszterelnök Úr levelét felolvasom.  
 
„Bizonyságlevél 
 
Soha sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy felelősséggel tartozunk a hazánkért és benne 
minden egyes településért. Az ország és a települései drámai mértékben eladósodtak, a 
szakadék szélére jutottak. 2010-ben összefogtunk és két év alatt gyökeres változásokat vittünk 
véghez, megújítottuk Magyarországot. Így, ma már elég erősek vagyunk ahhoz, hogy 
megvédjük városainkat, falvainkat és a bennük lévő emberek biztonságát. 2012. 
decemberében döntést hoztunk, hogy kiszabadítjuk a városainak és falvainkat az 
adósságcsapdából. A döntés értelmében a Magyar Kormány Újfehértót 1.250.397.900. forint 
adósságából maradéktalanul kiváltotta. Ez a bizonyságlevél tanúsítja az összefogás erejét, 
amellyel megmentjük az itt élők otthonát, szeretett környezetét és amellyel mi magyarok, 
közös erővel fölemeljük és sikeressé tesszük Magyarországot.  
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2014. márciusában  
 
Orbán Viktor „ 
 
Kedves Képviselő-testület! Kedves Vendégek! 
Fogadják Tisztelettel az adósságlevelet és ne feledjék azt, hogy ez arra kötelezi Önöket, hogy 
még hatékonyabban, még jobban megfontolva a közpénzek elköltését így cselekedjenek.  
 
Köszönöm szépen! 
 
Nagy Sándor 
Köszönöm szépen Képviselő Úr! 
 
A Város nevében - mint korábban is megköszöntük - az adósságátvállalást, most is szeretném 
megköszönni. Szeretném megköszönni mindenkinek a közreműködését, akik hathatósan 
ennek az érdekében tettek. Engedje meg Képviselő Úr, hogy egyetlen adalékot tegyek hozzá, 
hiszen ¾ 4-es az információ, hogy gyakorlatilag révbe ért a PPP-s uszoda konstrukció 
megszüntetésének a lehetősége. Erről most azért nem beszélnék, mert utolsó napirendként a 
képviselő-testület részletesen fogja tárgyalni ezt a témát. Reményeim szerint a jövő hétre a 
támogatási szerződés aláírásra fog kerülni. 
 
Még egyszer köszönjük szépen Képviselő Úr! 
 
 
Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő Úr 
A lényeg az, hogy az a bejelentés, ami másfél héttel ezelőtt történt, miszerint a tárgyalások 
elkészültek - úgy néz ki, hogy révbe ér. Ez azt jelenti, hogy az újfehértói önkormányzat fog 
rendelkezni mind az uszoda, mind pedig az sportcsarnok tekintetében. Ehhez a Magyar Állam 
nagymértékű segítséget nyújt Újfehértónak. Ezzel kívánja kinyilvánítani azt, hogy a magyar 
vidék mellett van a Kormány és nem hagyja azt, hogy az önkormányzatok amiatt a felelőtlen 
magatartás miatt, ami korábban ezen PPP-s programokat jellemezte, emiatt az 
önkormányzatainak a haja szála görbüljön.  
 
Nagy Sándor 
Köszönjük szépen! 
 
Öt perc szünet után folytatjuk a napirendek tárgyalását.  
 
A képviselő-testület ülése folytatódik.  
 
A képviselő-testület létszáma 12 fő. 
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Beszámoló a helyi közbiztonság érdekében végzett 2013. évi tevékenységről Újfehértó  
     Város Bűnmegelőzési Koncepciója alapján 
     Száma: 3-56//2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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Nagy Sándor tájékoztatom a testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság - 3 egyhangú igen 
szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  
 
Köszönti Dr. Illés László r. alezredes Urat, Csegény Szilvia r. őrnagy - Újfehértói Rendőrőrs 
őrsparancsnokát.  
 
Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Tóth János az oktatással kapcsolatosan megjegyzi, hogy a helyi rendőrőrs beszámolójában 
szerepel, hogy az egyik iskolából három gyereket hazafelé menet megtámadták. Ezzel 
kapcsolatosan azt, ahogyan levezényelték a rendőrök, az példaértékű. Az, hogy a helyi 
rendőrség az iskolákba is eljut és ilyen eseteket megfékez, az remek dolog. Még egy dolog. 
Korábbi években uszodai látogatást szerveztünk Hajdúnánásra és a rendőr és polgárőr autók a 
megyehatárig kísérhettek, ami nagyon nagy segítség volt. Továbbra is számítanak erre a 
munkára. Az iskolában végzett munkát elismeri, tájékoztatót tartanak, mindenképpen 
pozitívnak ítéli.  
 
Gyermánné Szabó Katalin véleménye, hogy a korábban a lakossági kérésnek megfelelően- 
több rendőrrel találkoznak az utcán. Hozzátette, hogy a beszámoló is arról tanúskodik, hogy 
vannak eredményeik. Gratulál hozzá. Elmondta, hogy az fogalmazódott meg benne, hogy 
nyugodt város Újfehértó, reméli, hogy ezután ez az lesz.  
 
Leveleki József hozzátette, hogy a bizottsági ülésen is említette, hogy neki vesszőparipája a 
külterületi vagyonvédelem. Ebben érzi azt, hogy az események, amik a valóságban lezajlanak, 
azok egy kicsit más képet mutatnak, mint ami a napirend kapcsán itt megfogalmazásra, 
rögzítésre került, ebben kérhetne tanácsot, segítséget a rendőrségtől. Gondol itt arra, hogy 
hatalmas külterülettel rendelkezik Újfehértó, ezeket rendszerint szegélyezte fasor, ezek egyre 
inkább eltűnnek Újfehértóról. Nem állítja, hogy az összes fasor és fa vagyon jogtalanul lett 
kitermelve, de azt gondolja, hogy azokon a külterületi önkormányzati útszakaszokon, ahol 
teljes terjedelmében eltűntek a fasorok, ott nincs meggyőződve arról, hogy nem érte –e kár 
effektíve az önkormányzatot. Ebben kellene valamilyen előrelépésnek történnie. Hozzátette, 
hogy erre azt a választ kapta, hogy nem tudják bizonyítani, hogy az adott pillanatban hol 
húzódik meg az önkormányzati tulajdon telekkönyvi határa. Másfelől, amikor anyagi 
eszközöket kapnak és fordítanak arra, hogy kitűzésre kerüljenek ezek a határvonalak, akkor 
ezt úgy lenne érdemes, hogy 10 év múlva is követhető, látható legyen és ne kelljen esetleg két 
év múlva esetleg keresni.  
 
Szilágyi Péter a rendőrségi beszámolóval kapcsolatban –laikusként azt látja, hogy a mutatók 
javultak. Megköszöni a munkájukat. Úgy érzi Ő is, hogy Újfehértó egy biztonságos település. 
Hozzátette még, amit polgármester Úrnak szeretne mondani - az a kátyúzással kapcsolatos 
önkormányzattal kapcsolatos utak, azok járhatatlanok.  Hozzátette, hogy a Közút kezelésében 
lévő Debreceni, Szent István, Kossuth út, Böszörményi úttal kapcsolatosan még mindig nem 
tudtak eredményt elérni, hiába volt számtalan megkeresés. Azóta már útügyi biztos is lett 
kinevezve még sem lehetett ebben eredményt elérni. Azt gondolja, hogy ez nagyon cinikus 
hozzáállás a fenntartók részéről, mert azok az utak járhatatlanok. Hozzátette, hogy amit 
problémának lát, az megint csak az, hogy nem sikerült elérni az elmúlt négy évben azt, hogy a 
Gyár utcán a közvilágítás meg legyen oldva. Elmondta még, hogy néhány súlykorlátozó tábla 
került ki a Farkasnyári és a Mókus utcákra - kérdése, hogy miért? 
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Orosz Mihály Zoltán javasolja az újfehértói testületnek, hogyha az újfehértói Őrs munkáját 
akarja erősíteni abban a problémában, amit a képviselő Úr említett, hogy a mezőőri 
szolgálatot fel lehetne állítani. És ha itt volt pénz a PPP-s projektekre a 2 milliárdos 
költségvetéséből, akkor javasolja, hogyha Érpataknak volt a 250 milliós költségvetéséből, 
hogy folyamatosan fenntartja a mezőőri szolgálatot és a közbiztonságot akarja erősíteni, a 
rendőrség munkáját nagyon hatékonyan lehetne ezzel növelni. Kérdése, hogy ebben miért 
nem gondolkodik el a testület?  
 
Dr. Illés László a beszámolóval kapcsolatosan elmondta, hogy a tavalyi rendőri munkát - mint 
ahogyan a közmeghallgatáson is jelezte, jónak értékeli. Az őrs 100 %-os létszámmal 
működik, két kollégát idevezényeltek. Hozzátette, hogy az eredmények tekintetében akár a 
bűnügyi, vagy akár a rendészeti mutatók javultak. A falopások és a mezőgazdasági lopások 
terén, szintén egy nagyon jelentős javulás tapasztalható. Az, hogy ebben mennyire tud egy 
polgárőrség, vagy mezőőri szolgálat besegíteni ezt a képviselő-testületre bízza. Hozzátette, 
hogy vannak települések, ahol ez működik, de Újfehértó amilyen eredményeket mutat 2012. 
évhez képest – példaértékű.  
 
Nagy Sándor a napirend lezárásaként elmondta, hogy azzal nem ért egyet, amit képviselő - Úr 
mondott, hogy az önkormányzati utak kátyúzásával kapcsolatosan, most egy speciális helyzet 
van a csatornázás miatt. A többi út esetében, ha az idő engedi, akkor megkezdődik a kátyúzás.  
A KPM-es utaknál nem tud mit mondani, elmondta, hogy folyamatosan levéllel fordultak   
hozzájuk. Egyedül a 4912-es belterületi utak felújítása történhet meg ebben az évben, de ezt 
írásban nem erősítették meg. A Gyár út esetében egyetért és azt ígérte, hogy ezt meg fogják 
nézni. Ott nincs közvilágítási vezérszál, oszlopokat is el kell helyezni.  
 
Ha egyéb nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja? 
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
39/2014. (III. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
a helyi közbiztonság érdekében végzett tevékenységről szóló  beszámoló elfogadásáról 

 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
a helyi közbiztonság érdekében végzett tevékenységről szóló  beszámolót elfogadja. 

 
Felelős: polgármester 

      Határidő: folyamatos 
 
3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Beszámoló a Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi munkájáról  
     Száma: 3-48//2014.   
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     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 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. Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítése nincs.  
 
Köszönti Nagy József alezredes Urat, Toldi András tü. százados Urat, Aranyos Imre az 
Önkormányzati Tűzoltó parancsnok Urat.  
 
Nagy Sándor 
A napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Szilágyi Péter a napirend keretében emlékeztet rá, hogy kb. most egy éve volt az a helyzet, 
amikor Újfehértó több napon keresztül nem volt áram a településen. Kérdése, hogy azok a 
műtárgyak, amik meghibásodtak, azok részlegesen, vagy véglegesen rendbe lettek-e hozva, 
hogy az időtálló legyen? Illetve, van-e arról tudomása a városnak, hogy a szolgáltató milyen 
tervszerű, megelőző karbantartást végez az oszlopok tekintetében, hogy ne rohadjanak ki. 
 
Nagy Sándor polgármester Úr felhívja a képviselő figyelmét, hogy nem a napirendhez tartozik 
a kérdése.  
 
Nagy József alezredes a kérdéssel kapcsolatban elmondta, hogy a jogszabály előírja, hogy a 
létfontosságú rendszerelemekről nekik rendelkezni kell - amiket a jogszabály meghatározott. 
Hozzátette, hogy ez évben egy nagy munkájuk lesz a katasztrófavédelmi rendszerben, az, 
hogy a katasztrófavédelem szakhatóságként fog eljárni ezeknek a rendszerelemeknek a 
kijelölésében, vagyis minden egyes területen – 8 szektorban - lesznek javaslattevő hatóságok, 
amelyek minden egyes szektorban - így az energiaellátás vonatkozásában is külön 
szabályozás fog történni. Ebben a katasztrófavédelem fogja majd szakhatóságként kijelölni, 
illetve hozzájárulását fogja majd adni ezekhez az elemekhez. Természetesen az elektromos 
rendszerben is. Egyre nagyobb befolyással igyekeznek majd biztosítani azt, hogy rendkívüli 
esetek ne forduljanak elő. Hozzátette még, hogy a mentő-tűzvédelem területén is úgy 
gondolja, hogy a település és a környéke egészen jól áll. Kiemeli, hogy a városban működő 
Tűzoltó parancsnokságnak kiemelkedő jelentősége van, nagyon jól, kiválóan tudnak 
együttműködni. Megköszöni, hogy az önkormányzat és a polgármester Úr is ilyen pozitívan 
áll ehhez. További sok sikert kíván. 
 
Toldi Miklós százados úr elmondta, hogy a tűzoltóság és a katasztrófavédelmem átalakítása 
megtörtént. Az Önkormányzati Tűzoltóság a Tűzoltó egyesülettől több, 8 perc áll 
rendelkezésére, hogy a vonulást megkezdje, és ezt mindig be is tudják tartani. A nyíregyházi 
és az újfehértói Tűzoltóság között kiválóan működik a szakmai kapcsolat. Elmondta, hogy 
amiért létrejött azt a funkcióját betölti és a statisztikákból látható, hogy a beavatkozásaiknak a 
80-90 %-át önállóan végre tudja hajtani. Hozzátette, hogy a nyíregyházi tűzoltóság akkor jön 
ki, ha magasabb fokozat van elrendelve, nagyobb tűz van. Maximálisan ellátja a funkcióját az 
újfehértói Tűzoltóság. 
 
Nagy Sándor  
Ha egyéb nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a beszámolót elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
40/2014. (III. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
a Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi munkájáról  

szóló beszámoló elfogadásáról 
 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
a Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi munkájáról szóló beszámolót a 
melléklet szerint elfogadja.  

Felelős: polgármester 
      Határidő: folyamatos 
 
4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Beszámoló az Újfehértó Mályváskert Polgárőr Egyesület 2013. évi tevékenységéről 
     Száma: 3-47//2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Köszöntöm Hajdú Sándort, a Mályváskert Polgárőr Egyesület vezetőjét.  
 
Az Ügyrendi Bizottság - 3 egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Szóbeli kiegészítésem nincs.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Tóth János az előterjesztéshez hozzáfűzte, hogy bármikor, bármilyen rendezvényeken, iskolai 
rendezvényeken, bármilyen kérés, rendezvényt jeleznek, - azonnal jöttek és profi módon 
biztosítanak, mindig készségesen, maximálisan besegítenek. Hozzátette még, hogy elhangzott 
az előző napirendnél az egy évvel ezelőtti időjárás – ezzel kapcsolatban elmondta, hogy  a 
polgárőrautó ugyanúgy járőröztek, a bajban szolgálatot teljesítettek.  
 
Szilágyi Péter szintén megköszöni az elnöknek és a „csapatának” munkáját -  hozzátette, hogy 
valóban, ha csak pár órával előtte szólnak is megpróbálják biztosítani a rendezvényt. Köszöni 
és további sok sikert kíván nekik.  
 
Nagy Sándor polgármester Úr a napirend lezárásaként csatlakozik az előtte szólókhoz. Az 
Önkormányzat nevében is megköszöni a munkájukat. Elmondta, hogy a helyi rendőrőrssel is 
nagyon jó a kapcsolatuk, ha így folytatják, nem lesz gond a munkájukkal.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
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A képviselő-testület a határozati javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

41/2014. (III. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

 
az Újfehértó Mályváskert Polgárőr Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
az Újfehértó Mályváskert Polgárőr Egyesület 2013. évi tevékenységéről szóló  beszámolót a 
melléklet szerint elfogadja. 
 

Felelős: polgármester 
      Határidő: folyamatos 
 
5. napirendi pont megtárgyalása 
5./ Előterjesztés Érpatak Község ügyeleti ellátás tárgyában kezdeményezett társulási  
     megállapodásról  
     Száma: 3-51//2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor tájékozatja a képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság - 3 egyhangú igen 
szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 
Szóbeli kiegészítése nincs.  
 
Köszönti Orosz Mihály Zoltánt Érpatak Község polgármesterét. 
 
Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Szilágyi Péter az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy az érpataki polgármester Úr 
levelét olvasva a maga nevében visszautasítja ezt a hangnemet, nem hajlandó eltűrni azt sem, 
hogy valaki le hülyézze, illetve, hogy „el kell takarítani a közéletből”. Hozzátette, hogy nem 
arról van szó, hogy nem akarja ezt az ügyeleti ellátást Érpatak lakosainak elvégezni, hanem 
arról van szó, hogy egy szerződésbeli kötelezettségének megtartására nem hajlandó. Még 
egyszer hangsúlyozza, hogy a hangnem neki nem jön be. Kéri a polgármester Urat, hogy 
legközelebb ilyen írást ne intézzen a képviselő-testülethez.  
 
Orosz Mihály Zoltán elmondta, hogy vérlázítónak tartja, hogy a polgármester már itt ül 20 
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éve és még annyit nem tanult meg, hogyha kap az önkormányzat egy megkeresést a 
képviselő-testület, akkor Ő ne döntsön helyette.   
 
A hangnemmel kapcsolatban elmondta, hogy örül az illemtani oktatásnak, csak előtte jó 
lenne, hogyha valaki kap egy levelet és magára vette, az már az Ő problémája, mert Ő azt 
mondja, hogy csak megírt egy típust. Hozzátette, hogy amikor itt voltak, akkor nem egy 
konkrét képviselőre gondolt, hanem egy típusra – aki a közérdeket nem tartja szem előtt, 
akkor annak el kell takarodnia a közélettől. A „jogsértések sorozatával” kapcsolatban 
hozzátette, hogy amikor ki voltak téve a rendelő ajtajára, hogy Érpatakon nem lesz ügyelet 
januártól, az is vérlázító, mélyen jogsértő. Elmondta, hogy kétszer le kellett, hogy szedje, örül 
neki, hogy harmadszor már nem rakták ki. Véleménye szerint az, hogy itt a képviselő-testület 
mit dönt az egy másik dolog. Az, hogy az ÁNTSZ mire ad működési engedélyt és kit mire 
kötelez, az a döntő. Ennek ellenére megmerték csinálni, hogy próbálták közveszéllyel 
fenyegetni a lakosokat. Ezzel kapcsolatosan, hogyha valamilyen komoly baleset, vagy ellátási 
zavar keletkezett volna, hogy valótlan dolgokat kiírnak az ajtóra –ez komoly jogsértés. 
 
Nagy Sándor polgármester felhívja az Orosz Mihály Zoltán polgármester Úr figyelmét, hogy 
az indoklást ismertesse, hogy mi az oka annak, hogy Újfehértóval akarnak megállapodást 
kötni.  
 
Orosz Mihály Zoltán elmondta, hogy csak a jogsértéseket sorolta, kéri, hogy ettől 
tartózkodjanak. Hozzátette, hogy most mindenki csak lapít a képviselők között, - mondani 
kellene a polgármesternek, hogy ilyet nem lehet csinálni. 
 
Nagy Sándor polgármester megkéri, hogy ne oktassa ki a képviselő-testületet. 
 
Orosz Mihály Zoltán megismételte, hogy csak a jogsértéseket sorolja, amiket csinált. 
Hozzátette, hogy nem az volt, hogy Ő nem fizetett, - a fizetést megelőzi egy elszámolási 
kötelezettség. Az, hogy írnak egy háromsoros levelet, hogy ennyi pénzt fizessen ki, az neki 
nem elég. Hozzátette, hogy úgy is fogják kötelezni, hogy adják ki az elszámolást. Kérdése, 
hogy az újfehértói kocsi miért járt egész nap önkormányzati ügyeket intézni? Hányszor járt 
Érpatakra? Össz – km-ben mennyit járt Újfehértóra és mennyit nem orvosi ügyelet 
intézésében? Hozzátette, hogy Érpatak minden lakójának van igénye erre és jár is neki, hogy 
ezt megtudja. Ez volt az oka, hogy nem volt meg az átutalás. Amikor ez meg lesz, akkor egy 
fél óra alatt utalják azt, ami rájuk esik.  
Hozzátette még, hogy az előterjesztésre igényt tartott volna. Bár tudja, hogy liberalizmus van, 
nagy szabadság van. Az a lehetőség nincs, hogy önkényesen lecsökkentsék az ellátási 
határokat. Elmondta, hogy az van, hogy vagy Újfehértó megállapodást köt Érpatakkal, vagy 
megállapodás nélkül fogja ellátatni az ÁNTSZ határozatnak megfelelően. Hozzátette, hogy 
azért ajánlja, hogyha lehet működjenek együtt. A másik, hogy elkezdték a felülvizsgálatát 
annak, hogy ne termelődjön 6 millió mínusz, felajánlja, hogy a nyíregyházi Csikós Péter az 
ellátási igazgató tudja úgy működtetni, hogy nem lesz mínusz, ezért Ő meg fogja hallgatni 
Csikós Pétert, hogy hogyan kell működtetni, hogy ne legyen mínusz az ügyeletben. Ezért 
ajánlja, hogy tárgyaljanak és ne kelljen egymással vitatkozni, veszekedni. Hozzátette, hogy 
április 9-én lesz egy megbeszélés, Nagykálló, Balkány és valószínűleg az ÁNTSZ- részéről is, 
ezért ajánlja, hogy valakit küldjenek Újfehértóról is, hogy hallgassák meg. Két javaslata van, 
az egyik, hogy keressék meg azt a megoldást, hogy ne termelődjön mínusz, a másik, hogy ezt 
közösen. Hozzátette még, hogy ne az legyen a bűne, hogy mínusz nélkül akar működtetni.  
 
Szilágyi Péter hozzátette még, hogy „Ne fuss olyan szekér után, ami nem vesz fel!”  
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Nagy Sándor a napirend zárásaként elmondta, hogy a levelet nem a képviselő-testület nevében 
írta, hanem a maga nevében. A levélváltások után beterjesztette a soros képviselő-testületi 
ülésre az előterjesztést. Kéri, hogy ne csúsztasson ezekben a kérdésekben. Az, hogy Újfehértó  
kivel akar és kivel nem akar együttműködni az ügyeleti ellátás kérdésében, az Újfehértó 
Önkormányzatának a dolga. Felhívja a figyelmét Orosz Mihály Zoltán polgármester Úrnak, 
hogy az ÁNTSZ határozatot Újfehértó megfellebbezte és az arra illetékes szerv el fogja 
dönteni, hogy jogszerű volt-e az I. fokú határozat. Hozzátette még, hogy Polgármester Urat a 
képviselő-testület ülésére hívta azzal az e-maillel, az előterjesztések mellékleteivel együtt a 
város honlapján elérhetők, ami az e-mailben tájékoztatásul szerepel. Hozzáteszi, hogy ne 
legyenek kétsége polgármester Úrnak, ezért felolvassa a határozati javaslatot.  
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, a napirendi pont vitáját lezárta.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja? 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 12 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

42/2014. (III. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

Érpatak Község ügyeleti ellátás tárgyában kezdeményezett társulási megállapodásról 
 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET  

 
Orosz Mihály Zoltán Érpatak Község Önkormányzatának Polgármestere kérelmét, amelyben 
Újfehértó és Érpatak között központi orvosi ügyeleti ellátásra Társulási létrehozását 
kezdeményezi - a társulásokban való részvétel önkéntességének alapelve, valamint a korábbi 
években tapasztalt együttműködési készség teljes hiánya miatt - nem támogatja.   
 
 
 

Határid ő: folyamatos                                                                                      
Felelős:polgármester  
 

Elek László elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület létszáma 11 főre változott.  
                                
6. napirendi pont megtárgyalása 
6./ Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól  
     szóló 7/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
     Száma: 3-61/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kiküldött 
előterjesztéshez képest a mellékletek vonatkozásában új mellékletek kerültek kiosztásra. 
Továbbá tájékoztatja még a testületet, hogy a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága - 2 
egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a rendelet módosítást 
elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. Az Ügyrendi Bizottság - 3 egyhangú igen 
szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a rendelet módosítást elfogadásra javasolja. 
A Pénzügyi Bizottság - 4 egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a 
rendelet módosítást elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére.  
 
Ismerteti az előterjesztést.  
 
Nagy Sándor 
A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, a napirendi pont vitáját lezárta.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a rendeleti javaslatot elfogadja? 
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotta meg:  
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

4/2014.(III. 27.)  
 

önkormányzati rendelete  
 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2013. 
(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről 
szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. §. 
 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 7/2013. (III.14.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2.§.-4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„2. §. 
A költségvetés bevételei és kiadásai 

 
(1) A Képviselő-testület az összes bevételét - az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel - 
1.850.617 eFt főösszegben állapítja meg. 
(2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből: 
a) Költségvetési működési bevétel:     1.377.410 eFt 
b) Költségvetési felhalmozási bevétel:                    261.646 eFt 
   Költségvetési bevételek összesen:  1.639.056 eFt 
c) Belső működési célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)       25.612 eFt 
d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)    130.679 eFt 
   Belső finanszírozási bevételek összesen:    156.291 eFt 
e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)    0 eFt 
f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel)       55.270 eFt 
   Külső finanszírozási bevételek összesen:      55.270 eFt 
 
(3) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésének (1) bekezdés szerinti bevételeit: 
a) 1.563.060 eFt. Költségvetési bevétel, mely nem tartalmazza a kiegészítő támogatás bevételét, és 
 b) 75.996  eFt. Kiegészítő támogatási bevétel szerinti bontásban állapítja meg. 
 

3. § 
 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének összes kiadását: 1.850.617 eFt. 
főösszeggel -  az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből: 
a) Költségvetési működési kiadás:     1.418.286 eFt 
b) Költségvetési felhalmozási kiadás:        187.082 eFt 
   Költségvetési kiadások összesen:  1.605.368 eFt 
c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)       129.152 eFt 
d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)     116.097  eFt 
   Külső finanszírozási kiadások összesen:     245.249 eFt 
 

 
 



16 
 

4. § 
 

A képviselő testület a 2013. évi költségvetés egyenlegének összegét: 
  
 
a) Működési költségvetési egyenlege (hiány):       -40.876 eFt 
b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (többlet):        74.564 eFt 
Költségvetési egyenleg összesen (többlet):      33.688 eFt 
c) Működési belső finanszírozási egyenleg:          25.612 eFt 
d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg:                      130.679 eFt 
  Finanszírozási egyenleg összesen:      156.291 eFt 
  Költségvetési többlet:        189.979 eFt 
e) Működési külső finanszírozási egyenleg:       -129.152 eFt 
f) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg:         -60.827 eFt 
Külső finanszírozási egyenleg:     -189.979 eFt 
Költségvetési főösszeg hiány/többlet:         0       eFt” 
 

2. §. 
 
(1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
(3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 
(4) A rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(5) A rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
(6) A rendelet 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 
 

3 .§. 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
Újfehértó, 2014. március 26. 
 
 
Nagy Sándor        dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyző 
 
 
 
A rendeletet kihirdettem: 
 
Újfehértón, 2014. március 27-én  
 
 
 
         Dr. Mátyás B. Szabolcs  
           jegyző 
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1. melléklet a 4/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelethez 
Újfehértó Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 

B E V É T E L E K 

  Ezer forintban 

  A B 

1 Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 434 358 
3 I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) 261 000 
4 Helyi adók 199 100 
5 Illetékek 4 000 
6 Bírságok, díjak, pótlékok 3 300 
7 Gépjárműadó 36 000 
8 Egyéb sajátos bevételek 18 600 
9 I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) 173 358 
10 Továbbszámlázott szolgáltatás 11 294 
11 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 155 
12 Bérleti díj 67 130 
13 Intézményi ellátási díjak 29 238 
14 Alkalmazottak térítése   
15 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 61 541 
16 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2 000 
17 Egyéb működési célú bevétel 1 000 
18 II. M űködési és felhalmozási célú támogatások, államháztartáson belülről (5.1+…+5.8.) 899 762 
19 Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 566 770 
20 Központosított előirányzatok 21 934 
21 Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 75 996 
22 Szerkezetátalakítási tartalék 83 117 

23 
5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációjaként kapott 
működési támogatás 

89 357 

24 
5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációjaként kapott 
felhalmozási támogatás 

62 276 

25 Vis maior támogatás 312 
26 Egyéb támogatás   
27 III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 304 936 
28 Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) 105 566 
29    Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz  18 149 
30 Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz (Közmunka, Start program) 78 641 
31    Társulástól átvett pénzeszköz   
32    EU támogatás   
33    Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 8 776 
34 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) 199 370 
35    Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz    
36    Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz   
37    Társulástól átvett pénzeszköz   
38    EU támogatás 199 370 
39    Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről   
40 IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)   
41 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről   
42 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről   
43 V. Felhalmozási  bevételek (8.1+8.2+8.3.)   
44 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)   
45 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása   
46 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel    

47 VI. Kölcsön visszatérülése   

48 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) 1 639 056 
49 VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 211 561 
50 Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) 156 291 
51    Költségvetési maradvány igénybevétele  156 291 
52    Vállalkozási maradvány igénybevétele    
53    Betét visszavonásából származó bevétel   
54    Értékpapír értékesítése   
55    Egyéb belső finanszírozási bevétek   
56 Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) 55 270 
57    Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  55 270 
58    Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele    
59    Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   
60    Értékpapírok kibocsátása    
61    Egyéb külső finanszírozási bevételek   
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62 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 1 850 617 
63 VIII. Függ ő, átfutó, kiegyenlítő bevételek   
64 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 1 850 617 
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1. melléklet a 4/2014. (III. 27.) önkormányzati 
rendelethez 

Újfehértó Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 

65 K I A D Á S O K    

66 Kiadási jogcímek 2013. évi 
előirányzat  

67 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 1 436 121  
68 Személyi  juttatások 380 927  
69 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 95 321  
70 Dologi  kiadások 733 719  
71 ebből: felhalmozási célú kamat 17 835  
72             működési célú kamat 23 227  
73 Ellátottak pénzbeli juttatásai 173 177  
74 Egyéb működési célú kiadások 52 977  
75  - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások    
76    - Szociális, rászorultság jellegű ellátások    
77    - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 9 827  
78    - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 43 150  
79    - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés    
80    - Kamatkiadások    
81    - Pénzforgalom nélküli kiadások    
82 II. Felhalmozási kiadások (2.1+…+2.3) 169 247  
83 Beruházások 16 720  
84 Felújítások 9 905  
85 Egyéb felhalmozási kiadások 142 622  
86   - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2 500  
87                - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3 000  
88                - Pénzügyi befektetések kiadásai    
89 - Lakástámogatás    
90 - Lakásépítés    
91 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 137 122  
92 III. Tartalékok (3.1.+3.2.)    
93 Általános tartalék    
94 Céltartalék    
95 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 1 605 368  
96 V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 245 249  
97 Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) 129 152  

98    Értékpapír vásárlása, visszavásárlása    
99    Likviditási hitelek törlesztése    
100    Rövid lejáratú hitelek törlesztése    
101    Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 129152  
102    Kölcsön törlesztése    
103    Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása    
104    Betét elhelyezése    

105 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 116 097  
106 Kötvény 10976  
107 Váltó 28479  
108    Rövid lejáratú hitelek törlesztése    
109    Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 76642  
110    Kölcsön törlesztése    
111    Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása    
112    Betét elhelyezése    
113    Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása    

114 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 1 850 617  
115 VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások    
116 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 1 850 617  

117 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE    

118 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) 
(+/-) 33 688 

 

119 KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL-HITEL, KÖLCSÖN-FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY 
ÖSSZEGE 

  
 

120 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány  (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)    
121 2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány  (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) 67 048  
122 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) 67 048  

123 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE    
124  Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- -33 688  
125 Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 211 561  
126 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) 0  
127              Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) 0  
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128 Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 245 249  
129 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) 0  
130               Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) 0  



21 
 

2.melléklet a 4/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelethez 

 I. M űködési célú bevételek és kiadások mérlege 
(Önkormányzati szinten) 

     
  A B C D 

1 Bevételek   Kiadások 
EZER 

FORINTBAN 

2 Megnevezés 2013. évi 
előirányzat 

Megnevezés 2013. évi 
előirányzat 

3 2 3. 4. 5. 

4 Közhatalmi bevételek 261 000 Személyi juttatások 380 927 

5 Intézményi működési bevételek 173 358 
Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 

95 321 

6 Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 566 770 Dologi kiadások  715 884 

7 Kiegészítések (működési célú) 75 996 Ellátottak pénzbeli juttatásai 173 177 

8 Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 105 566 Egyéb működési célú kiadások 52 977 

9     - 5.-ből: EU támogatás   Tartalékok   

10 5000 fő feletti települési önkorm adósságkonszolidációja 89 357     

11 Szerkezetátalakítási tartalék 83 117     

12 Központosított előirányzatok 22 246     

13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 1 377 410 Költségvetési kiadások összesen 
(1+...+12) 1 418 286 

14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) 25 612 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása   

15.    Költségvetési maradvány igénybevétele  25 612 Likviditási hitelek törlesztése   

16.    Vállalkozási maradvány igénybevétele    Rövid lejáratú hitelek törlesztése   

17.    Betét visszavonásából származó bevétel    Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 129 152 

18.    Egyéb belső finanszírozási bevételek   Kölcsön törlesztése   

19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)    
Forgatási célú belföldi, külföldi 
értékpapírok vásárlása 

  

20.    Hitelek, kölcsönök felvétele   Betét elhelyezése   

21.    Egyéb külső finanszírozási bevételek       

22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 25 612 Működési célú finanszírozási 
kiadások összesen (14+...+21) 

129 152 

23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 1 403 022 
Költségvetési és finanszírozási 
kiadások összesen (13+22) 

1 547 438 

24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek   Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások   

25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 1 403 022 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 
(23+24) 

1 547 438 

26. Költségvetési hiány: 40 876 Költségvetési többlet: - 
27. Tárgyévi  hiány: 144 416 Tárgyévi  többlet: - 
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3.melléklet a 4/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelethez 

 
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 

(Önkormányzati szinten) 
  A B C D 

1 Bevételek   Kiadások Ezer 
forintban 

2 Megnevezés 2013. évi 
előirányzat Megnevezés 2013. évi 

előirányzat 
3 2 3 4 5 

4 Tárgyi eszközök és immateriális  javak értékesítése   Beruházások 16 720 

5 Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog  értékesítése, 
hasznosítása 

  Felújítások 9 905 

6 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel   Egyéb felhalmozási kiadások 160 457 

7 Címzett és céltámogatások       - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 2 500 

8 Vis maior támogatás                  - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 3 000 

9 Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) 62 276 - Pénzügyi befektetések kiadásai   

10 Egyéb központi támogatások   - Lakástámogatás   

11 Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 199 370 - Felhalmozási célú kamat 17 835 

12 - ebből: EU támogatás 199 370 - EU-s forrásból megvalósuló  programok, projektek 137 122 

13 Kölcsön visszatérülés   Tartalékok   

14 Költségvetési bevételek összesen: 261 646 Költségvetési kiadások összesen: 187 082 

15 Hiány belső finanszírozás bevételei 130 679 Kötvény 10 976 

16 Költségvetési maradvány igénybevétele 130 679 Váltó 28 479 

17 Vállalkozási maradvány igénybevétele    Rövid lejáratú hitelek törlesztése   

18 Betét visszavonásából származó bevétel    Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 76 642 

19 Értékpapír értékesítése   Kölcsön törlesztése   

20 Egyéb belső finanszírozási bevételek   Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   

21 Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) 55 270 Betét elhelyezése   

22 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 55 270 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása   

23 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele       

24 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       

25 Értékpapírok kibocsátása       

26 Egyéb külső finanszírozási bevételek       

27 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen  185 949 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen 116 097 

28 Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen 447 595 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen  303 179 

29 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek   Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások   

30 BEVÉTEL ÖSSZESEN   KIADÁSOK ÖSSZESEN  303 179 
31 Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 74 564 
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32 Tárgyévi  hiány: - Tárgyévi  többlet: 89 146 
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4..melléklet a 4/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelethez 
 
  A B 

1 ÖNKORMÁNYZAT Ezer forintban 

2 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 

3 Bevételek   

4 I. Önkormányzatok működési bevételei 402 815 

5 I/1. Közhatalmi bevételek 257 000 

6 Helyi adók 199 100 

7 Gépjármúadó 36 000 

8 Bírságok, díjak, pótlékok 3 300 

9 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 18 600 

10 I/2. Intézményi működési bevételek  145 815 

11 Továbbszámlázott szolgáltatás 5 672 

12 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke   

13 Bérleti díj 67 130 

14 Intézményi ellátási díjak 16 977 

15 Alkalmazottak térítése   

16 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 55 036 

17 Működési célú hozam- és kamatbevételek 1 000 

18 Egyéb működési célú bevétel   

19 III. Támogatások, kiegészítések  899 762 

20 Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 566 770 

21 Központosított előirányzatok 21 934 

22 Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 75 996 

23 Szerkezetátalakítási tartalék 83 117 

24 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációjaként kapott működési támogatás 89 357 

25 
5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációjaként kapott felhalmozási 
támogatás 

62 276 

26 Vis maior támogatás 312 

27 Egyéb támogatás, kiegészítés   

28 IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről  304 936 

29 Működési támogatás államháztartáson belülről  105 566 

30    Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz  18 149 

31 Elkülönített állami pénzalapokatól átvett pénzeszköz ( Közmunka, Start program) 78 641 

32    Társulástól átvett pénzeszköz   

33    EU támogatás   

34    Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 8 776 

35 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről  199 370 

36    Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz    

37    Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz   

38    Társulástól átvett pénzeszköz   

39    EU támogatás 199 370 

40    Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről   

41 V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről    

42 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   

43 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről   

44 VI. Felhalmozási célú bevételek    

45 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)   

46 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása   

47 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel    

48 VII. Kölcsön visszatérülése   

49 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 607 513 

50 VIII. Finanszírozási bevételek  202 018 

51 Működési célú finanszírozási bevételek 23 069 

52   Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 178 949 

53 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:  1 809 531 

54 Kiadások   

55 I. Működési költségvetés kiadásai  798 245 

56 Személyi  juttatások 146 232 
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57 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 836 

58 Dologi  kiadások 539 576 

59 Ellátottak pénzbeli juttatásai 28 624 

60 Egyéb működési célú kiadások 52 977 

61  - ebből : - Lakosságnak juttatott támogatások   

62  - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   

63      -  Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 9 827 

64      - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 43 150 

65      - Működési támogatás átadás   

66      - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés   

67      - Kamatkiadások   

68      - Pénzforgalom nélküli kiadások   

69 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai  160 007 

70 Beruházások  7 480 

71 Felújítások 9 905 

72  Egyéb felhalmozási kiadások 142 622 

73      ebből-ból  - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3 000 

74   - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2 500 

75   - Pénzügyi befektetések kiadásai   

76   - Lakástámogatás   

77   - Lakásépítés   

78   - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 137 122 

79 III. Tartalékok   

80 Általános tartalék   

81 Céltartalék   

82 IV. Kölcsön nyújtása   

83 V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Költségvetési szervek finanszírozása) 606 030 

84 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:  1 564 282 

85 V. Finanszírozási kiadások  245 249 

86 Működési célú finanszírozási kiadások 129 152 

87 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 116 097 

88 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 809 531 

89 ÉVES ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM EL ŐIRÁNYZAT (F Ő) 30 
90 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)   
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5. melléklet a 4/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelethez 

 Európai uniós támogatással megvalósuló programok és  fejlesztési programok                                                             
    forintban    
  A B C D E F G 

1     2012 2013 

2 Megnevezés Tényleges költség Saját erő Összesen  Saját erő 
Elnyert 

támogatás Összesen 
3 Polgármesteri Hivatal eszköz beszerzés 9000000     9000000   9000000 
4 Lengyel Laura óvoda eszköz beszerzés 240000     240000   240000 

5 
Petőfi út 27 szám alatt az Újfehértói Családsegítő és Gyermekjólégi Szolgálat elhelyezésére szolgáló 
épület részleges akadálymentesítése 4060798     4060798   4060798 

6 1007 Hrsz ingatlanrész vásárlás 4000000     4000000   4000000 

  Lengyel Laura Óvoda Árvácska úti tagintézményben vízvezeték korszerűsítés 2346000     2346000   2346000 
  Tennant T2 takaraítógép 1200150     1200150   1200150 

  Erkel Ferenc Általános Iskolai Tagintézmény tűzjelző központ korszerűsítése 398399     398399   398399 
  Fűnyíró traktor beszerzésre 480000     480000   480000 
  Önkormányzati objektumok videó megfigyelő rendszer 1800000     1800000   1800000 
  3000 adagos főzőkonyha épületének tetőszigetelése 3100000     3100000   3100000 

7 Saját költségvetésb ől megvalósítandó fejlesztés 26625347     26625347   26625347 

8 Európai uniós támogatással megvalósuló, még el nem bírált fejlesztések             

9 Újfehértó belvízelvezetése II. ütem ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0036 35000000 35 000 000 35 000 000       

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

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

14 
Újfehértó Kodály Zoltán út 1 alatti Erkel Ferenc Általános Iskolai Tagintézmény épületének 
korszerűsítése           0 

15 Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/A       1851852   1851852 

16 Európai uniós támogatással megvalósuló folyamatban lévő fejlesztések             

  Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztésére 7567000       7567000 7567000 

17 Kodály Zoltán utca 33 szám alatt játszóház kialakítása TÁMOP-2.4.5-12/1 1613300 1 016 000 1 016 000 3980300   3980300 

  Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések ÉAOP-5.1.1/D-12 8505000 8 505 000 8 505 000 6231000   6231000 

18 
Az újfehértói, Bocskai úti Napsugár Óvoda épületének rekonstrukciója és bővítése ÉAOP-4.1/A-11-
2012-0001 118816694     20024694 97467110 117491804 

19 Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztési programok 176005994 49 025 000 49 025 000 32087846 105034110 137121956 
20 Fejlesztési kiadási el őirányzat összesen 202631341 49 025 000 49 025 000 58713193 105034110 163747303 
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6. melléklet a 4/2014.(III. 27.) önkormányzati rendelethez 

adatok ezer forintban 
 

költségvetési cím  kiadás bevétel 

száma  megnevezése kötelező 
önként 
vállalt 

állami 
 (államig.) kiadás össz. kötelező 

önként 
vállalt 

állami 
 (államig.) bev. össz. 

  Óvodai nevelés 220 545     220 545 144 426     144 426 

  Lengyel Laura Óvoda 220 545     220 545 144 426     144 426 
  Könyvtári és múzeumi tevékenység 37 824     37 824 17 433     17 433 

  Zajti Ferenc Kulturális Központ 37 824     37 824 17 433     17 433 
  Bölcsödei ellátás 34 139     34 139 27 198     27 198 

  Játékvár Bölcsöde 34 139     34 139 27 198     27 198 
  Igazgatási feladatok 224 106     224 106 161 448     161 448 

  Foglalkoztatást helyettesítő tám 84 476     84 476 60 476     60 476 
  Rendszeres szociális segély 9 233     9 233 6 833     6 833 
  Lakásfenntartási támogatás 25 308     25 308 21 108     21 108 
  Időskorúak járadéka       0 482     482 
  Ápolási díj 6 190     6 190 6 190     6 190 
  Közgyógyellátás 400     400         
  Polgármesteri Hivatal 349 713     349 713 256 537     256 537 
  Uszoda, tornacsarnok üzemeltetés   166 593   166 593   15 240   15 240 

  Város és községgazdálkodás 150     150         

  Iskolai gyermekétkeztetés 89 188     89 188 37 646     37 646 

  Központi ügyelet 30 991     30 991 18 149     18 149 

  Fizikoterápia   3 213   3 213   2 500   2 500 

  Egyéb egészségügyi tevékenység   7 423   7 423   2 500   2 500 

  Közvilágítűás 6 350     6 350         
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  Utak karbantartása 15 240     15 240         

  Építményüzemeltetés 143 555     143 555 67 130       

  Igazgatási tevékenység 338 701     338 701         

  Átmeneti segély 500     500         

  Temetési segély 700     700         

  Köztemetés 1 000     1 000         

  Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás 600     600         

  Ellátottak juttatásai 5 150     5 150         

  Általános tartalék       0         

  Közfoglalkoztatás 84 316     84 316 78 741     78 741 

  Önkormányzati rendeletben megálapatott juttatás 16 500     16 500         

  Működési célú pénzeszközátadás 52 977     52 977         

  Finanszírozási kiadás 245 249     245 249         
  Önkormányzat igazgatási tevékenység 1 031 167 177 229   1 208 396 201 666 20 240   221 906 
  Iparűzési adó         110 000     110 000 

  Magánszemélyek  kommunális adója         54 900     54 900 

  Építményadó         34 200     34 200 

  Költségvetési bevételek         724 099     724 099 

  Pénzmaradvány         146 748     146 748 

  Gépjárműadó         36 000     36 000 

  Pótlék, bírság         3 300     3 300 

  Lakbér         14 000     14 000 

  Ebrendészeti hozzájárulás         3 000     3 000 

  Talajterhelés         1 600     1 600 

  Finanszírozási bevételek         55 270     55 270 

  Önkormányzatok működési bevételei         1 183 117     1 183 117 
  Kötelező feladat összesen 1 673 388     1 673 388 1 830 377     1 830 377 
  Önként vállalt feladat összesen   177 229   177 229 . 20 240   20 240 
  Kötelező és önként vállalt feladat összesen 1 673 388 177 229   1 850 617 1 830 377 20 240   1 850 617 
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Nagy Sándor 
Napirendi pont csere javaslat érkezett Puskás László részéről, hogy vegyük előre a Központi 
ügyelet ellátására közreműködők bevonásáról szóló előterjesztést. Ki az, aki a napirendi pont 
cserét elfogadja?  
 
A képviselő-testület a napirendi pont cserét 11 egyhangú igen szavazattal elfogadta.  
 
7. napirendi pont megtárgyalása 
7./ Előterjesztés Központi ügyelet ellátására közreműködők bevonásáról 
     Száma: 3-67/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Elek László megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 12 főre változott.  
 
Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottsága - 2 egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és az 
1-6. számú melléklet szerinti határozati javaslatokat elfogadásra javasolja a képviselő-testület 
részére. Az Ügyrendi Bizottság - 3 egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra 
és az 1-6. számú melléklet szerinti határozati javaslatokat elfogadásra javasolja a képviselő-
testület részére.  
 
Köszönti a testületi ülésen megjelent Dr. Gál Róza közreműködő orvost. 
 
Kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, a napirendi pont vitáját lezárta. Felhívja 
a figyelmet, hogy hat melléklet szerinti határozatról kell dönteni.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki az 1. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja? 
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

43/2014. (III. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

háromoldalú megállapodás jóváhagyásáról 
 

(Dr. Raáp és Társa Eü BT. – Dr. Gál Róza -önkormányzat) 
 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
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1./ az ügyeleti feladatellátás folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében  hozzájárul 
ahhoz, hogy a központi ügyeleti ellátásba a Dr. Raáp és Társa Eü BT (személyes 
közreműködő: Dr. Raáp Mária)  helyett Kemencés Ház KFT székhelye : 4032 Debrecen 
Akadémia u. 86 sz.) (közreműködő orvos: Dr. Gál Róza, orvosi nyilvántartási száma: 43583 ) 
bevonásra kerüljön, az önkormányzattal kötött közreműködői szerződés alapján.  
2./ a Dr. Raáp és Társa Eü BT, (adószám: 25663817-1-15, személyes közreműködő neve: 
Dr. Raáp Mária,  lakik: 4244 Újfehértó, Petőfi Sándor utca 36., orvos nyilvántartási száma: 
46463, Kemencés Ház KFT  (Székhelye: 4032 Debrecen Akadémia u. 86 sz.  képviseli: Dr. 
Gál Róza) és Újfehértó Város Önkormányzata által kötendő háromoldalú megállapodást 
a melléklet szerint jóváhagyja. 
3./  felhatalmazza a polgármestert a háromoldalú megállapodás aláírása. 
 

  Határidő: folyamatos 
 Felelős: polgármester 

 
 

Melléklet a 43/2014. (III. 26.) számú határozathoz 
                                                         

Megállapodás 
 
amely létrejött Újfehértó Város Önkormányzata 4244. Újfehértó, Szent István út 10. sz. 
székhelyű egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv (továbbiakban önkormányzat, 
képviseli Nagy Sándor polgármester; 
Név: …………………………………… székhelyű egészségügyi szolgáltató, (továbbiakban 
egészségügyi szolgáltató)képviseli ………………….; 
Név: …………………….. …………………………………….  székhelyű közreműködő 
(továbbiakban közreműködő) képviseli ……………………,   
 
között Újfehértó Város központi orvosi ügyeleti ellátása tárgyában alulírott napon és helyen a 
következő feltételek mellett : 
 
1.) A szerződő felek megállapítják, hogy a szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel feladat 
ellátási szerződés keretében ellátja a háziorvosi szolgáltatást a ………. számú körzetben. 
 
2.) A szolgáltató a központi ügyeleti ellátásban nem kíván részt venni, ezért az ügyeleti ellátás 
zavartalan megoldására az önkormányzat a szolgáltató által megjelölt közreműködői az 
ügyeleti ellátásba közreműködői szerződés alapján.  
 
3.) A szolgáltató nyilatkozik, hogy vállalja, hogy amennyiben a közreműködő a 
közreműködői szerződésben vállalt feladatának bármely okból nem tesz eleget, akkor az 
ügyeleti ellátással kapcsolatos minden kötelezettség  a szolgáltatót fogja terhelni. Ezen 
kötelezettsége keretében a szolgáltató köteles az ügyeleti szolgálat ellátására és terheli a 
közreműködő tevékenysége során az ügyelettel kapcsolatban felmerülő és máshonnan meg 
nem térülő kár összege. 
 
4.) A felek tudomásul veszik, hogy a  közreműködői szerződés megkötésének a hatályba 
lépésének  a feltétele a jelen megállapodásban foglaltaknak  felek általi kölcsönös elfogadása 
és aláírása.  
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A felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag 
aláírták. 
 
Újfehértó, 2014. …………..  
 
Újfehértó Város Önkormányzata     ………………………kft.        ……………………..   
    
 
        Nagy Sándor                             dr. ……………………. 
 
 
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a 2. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja? 
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

44/2014. (III. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

közreműködői megállapodás jóváhagyásáról 
 

(Dr. Gál Róza-önkormányzat) 
 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
1./ a Dr. Raáp és Társa Eü BT. (személyes közreműködő neve: Dr. Raáp Mária)  helyett az 
Újfehértó, Bartók Béla utca 20. szám alatt működő központi ügyeleti ellátásba bevonásra 
kerülő Kemencés Ház KFT  (közreműködő orvos: Dr. Gál Róza, orvosi nyilvántartási száma: 
43583 székhelye:  4032 Debrecen, Akadémia u. 86 sz.) kötendő közreműködői szerződést a 
melléklet szerint jóváhagyja. A közreműködőt az ügyeleti szolgálat ellátásáért 12 órás ügyelet 
után bruttó 35.000.- forint/alkalom illeti.  
 
2./ az ügyeleti szolgálat ellátásáért járó díj fedezetét az önkormányzat mindenkori 
költségvetésében biztosítja. 
 
3./  felhatalmazza a polgármestert a közreműködői megállapodás aláírása. 
 

  Határidő: folyamatos 
 Felelős: polgármester 
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Melléklet a 44/2014. (III. 26.) számú határozathoz 

KÖZREMŰKÖDŐI SZERZŐDÉS 
  

 
mely létrejött – egyrészről: Újfehértó Város Önkormányzata (székhely: 4244, Újfehértó 
Szent István út 10; adószáma: 15732475-2-15; törzskönyvi azonosító szám: 732473; KSH 
szám: 15732475-8411-321-15) képviseli: Nagy Sándor polgármester) mint közreműködést 
igénybe vevő szolgáltató (a továbbiakban: Közreműködést igénybe vevő),  
 
másrészről  
neve:  
születési családi és utóneve:  
születési helye, ideje:  
édesanyja születési családi és utóneve: 
székhelye:  
orvosi pecsétszám: 
mint közreműködő (a továbbiakban: Közreműködő), 
 
(a továbbiakban együttesen Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi 
feltételekkel: 
 

1. A Felek rögzítik, hogy az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló többször 
módosított 96/2003.(VII.15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés k) pontja értelmében 
közreműködő özreműködői szerződés alapján, közvetlenül, működési engedély és 
felelősségbiztosítási szerződés birtokában-a saját tulajdonában vagy 
használatában levő tárgyi eszközökkel, személyesen, vagy az általa 
foglalkoztatott egészségügyi dolgozókkal a közreműködést igénybe vevő 
szolgáltató betegek észére a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében nyújt 
egészségügyi szolgáltatást. 

2. A Felek rögzítik, hogy a Közreműködést igénybe vevő működteti                             
Újfehértó Város közigazgatási területén -  mint ellátási területen központi ügyeleti 
ellátást (szakmakód: 4601), melyre nézve rendelkezik a szükséges, érvényes és 
hatályos engedélyekkel.  

 
A jelen szerződés tárgya 
 

3. A Közreműködő a jelen szerződéssel kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Közreműködést igénybe vevő háziorvosi központi ügyeleti munkájában ellátja az 
orvosi feladatokat. 

4. A közreműködő és a közreműködést igénybevevő együttesen biztosítja a háziorvosi 
központi ügyeleti ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket az alábbiak 
szerint.  

a) A Közreműködést igénybevevő kötelezettséget vállal arra, hogy az előző 
pontban körülírt ügyeleti időszakokra az ügyelethez biztosít a Közreműködő 
részére szolgálati gépkocsit gépkocsivezetővel.  

b) Az ügyelet ellátásához szükséges gyógyszer, kötszer és jogszabályokban 
meghatározott valamennyi egyéb szakmai anyag beszerzéséről a Közreműködő 
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köteles gondoskodni és köteles biztosítani az általa ellátott ügyeleti időszakra a 
szükséges eszközöket és anyagokat.   

c) A Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy a fent említett minden 
időszakra az egészségügyi szakdolgozókról gondoskodik.  

d) A Közreműködést igénybevevő kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja az 
ügyeleti helyiséget rezsivel berendezéssel, felszereltséggel, valamint 
műszerezettséggel együtt. 2013. február 1.-től az egészségügyi ellátás 
folyamatos működtetésének egyes szervezeti kérdéseivel kapcsolatban a 
központi ügyelet diszpécserszolgáltatás ellátását az Országos Mentőszolgálattal 
kötött megállapodás szerint OMSZ végzi. 

 
 
A Közreműködő kötelezettségei 
 

5. A Közreműködő a központi ügyeleti orvosi feladatokat a szükséges, érvényes és 
hatályos hatósági engedélyek birtokában, az abban szereplő tartalom szerint, látja 
el. 

6. Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza 
Dr……………………………………………………………………………………
…………………. mint közreműködőt háziorvosi központi orvosi ügyelet 
ellátásával.   

7. A Közreműködő az orvosi feladatokat a hatályos jogszabályoknak, szakmai 
szabályoknak és protokolloknak, valamint az Ügyeleti Szabályzatnak megfelelően 
látja el. 

8. A  Közreműködő az ügyeleti orvosi feladatokat a Közreműködést igénybe vevő 
által összeállított Ügyeleti Beosztás szerinti időben, az Újfehértó Bartók Béla utca 
20. szám alatti ügyeleti épületben látja el.  

9. A Közreműködő háziorvosi központi ügyletbe történő beosztásának feltétele a 2. 
pont szerinti engedélyek, valamint érvényes és hatályos felelősségbiztosítási 
szerződés megléte, melynek hitelesített másolatát köteles a Közreműködő a 
Közreműködést igénybe vevőnek leadni. 

 
10. A Közreműködő a háziorvosi központi ügyeleti feladatok ellátása során vállalja, 

hogy a jelen szerződésből származó kötelezettségeinek ellátását a vele 
munkaviszonyban vagy polgári szerződéses jogviszonyban álló, jogszabályban 
előírt képesítési feltételekkel rendelkező asszisztenciával biztosítja, illetve 
gondoskodik a jogszabályban előírt egészségügyi szakdolgozóról. A Közreműködő 
az ügyeletben lévő, illetve más egészségügyi dolgozóval a gyors, szakszerű ellátás 
biztosítása érdekében együttműködni köteles, valamint köteles az előírt 
adminisztrációt pontosan, a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezetni. 

11. Az ügyeletre beosztott a Közreműködő orvos akadályoztatása esetén - jelentési 
kötelezettség mellett - maga gondoskodik helyettesítéséről, ha ez nem lehetséges, 
akkor az ügyelet működtetője köteles gondoskodni a helyettesítésről. 

12. Az ügyeletet teljesítő Közreműködő feladatai különösen: 
a) orvosi ellátásban részesíti 

1. a rendelőben megjelent járóbeteget, sérültet, 
2. hívásra otthonában, tartózkodási helyén a fekvőbeteget, sérültet, 
3. heti pihenőnapon és munkaszüneti napokon a folyamatos 

gyógykezelésre szoruló beteget; 
b) gondoskodik 
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1. a kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló beteg kórházi beutalásáról, 
szakorvosi vizsgálatra, gyógykezelésre utalásáról, 

2. szükség esetén a betegnek az illetékes intézetbe történő szállításáról; 
c) hatósági megkeresésre vagy a sérült kérelmére orvosi látleletet készít, és azt 

kiadja a hatóság részére, illetőleg a külön jogszabályban foglalt térítési díj 
megfizetését követően a sérültnek; 

d) hatósági megkeresésre a betegnél (sérültnél) általános orvosi vizsgálatot 
végez, véralkohol-vizsgálathoz vért vesz, drogtesztet, illetve egyéb 
szükséges vizsgálatokat végez; 

e) rendkívüli esetben (tömeges sérülés, mérgezés, elemi csapás stb.) a mentést 
megszervezi, és mindaddig irányítja, amíg a mentőszolgálat orvosa a 
helyszínen a mentés irányítását át nem veszi; 

f) ellátja a halottakkal kapcsolatos rendelkezésekben előírt feladatokat. 
g) gondoskodik arról, hogy a beteg kezelőorvosa megfelelő tájékoztatást 

kapjon az általa nyújtott ellátásról, 
h) ellátja továbbá mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe 

utal. 
13. A Közreműködő a Közreműködést igénybe vevő által biztosított tárgyi eszközöket 

köteles rendeltetésszerűen és a szükséges mértékben használni. A rendeltetésellenes 
vagy szerződésellenes használat miatt keletkező kárt a Közreműködő köteles 
megtéríteni.  

14. A Közreműködő az egészségbiztosítási szerv által végzett ellenőrzések során 
köteles a szerv rendelkezésére állni, azzal együttműködni, és biztosítani a 
jogszabály szerinti ellenőrzési tevékenységek elvégzését. 

15. A Közreműködő az egészségügyi államigazgatási szerv által végzett ellenőrzések 
során köteles a szerv rendelkezésére állni, azzal együttműködni, és biztosítani a 
jogszabály szerinti ellenőrzési tevékenységek elvégzését. 

16. A közreműködés keretében végzett tevékenység során felmerülő felelősségvállalásra 
vonatkozó szabályok: 

a) A Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködést 
igénybevevő által biztosított eszközöket, beleértve ebbe az ügyeleti 
gépkocsit is, kizárólag az ügyeleti egészségügyi ellátás biztosítására 
használja. A Közreműködést igénybevevő által biztosított eszközök, tárgyi 
eszközök nem szerződésszerű használatából eredő hiány vagy kár veszélyét 
teljeskörűen a Közreműködő viseli. 

b) A Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy teljes felelősséggel 
tartozik az orvosi ügyelet ideje alatt végzett tevékenységért, az ügyeletet 
ellátó Közreműködő, az esetlegesen helyette eljáró ügyeletes orvos és a 
munkájukat segítő egészségügyi dolgozó tevékenységéért.  

c) A Közreműködő felelős minden olyan kár megtérítéséért, amelyet a 
szerződés tárgyát képező szolgáltatás végzése során a Közreműködést 
igénybevevőnek, vagy harmadik félnek okozott, függetlenül attól, hogy a 
kárt a harmadik fél a Közreműködést igénybevevővel szemben kívánja-e 
érvényesíteni. 

  
17. A Közreműködő felel azért, hogy betartja a tevékenység végzésére vonatkozó 

jogszabályokat, hatósági és egyéb előírásokat, etikai normákat.  A közreműködő a 
tevékenység végzése során a szakmai hierarchiában alatta lévő személyeknek szakmai utasítást 
adhat. A szakmai hierarchiában felette álló személyek számára szakmai utasítást adhatnak. Ezen 
utasítási jogok munkáltatói utasításokat nem foglalnak magukba, céljuk a  szakmai szabályok 
maradéktalan érvényesülése és a betegellátás biztonságos működése." 
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18. A Közreműködő kötelessége biztosítani az összes eszköze és vagyontárgya 
megőrzését, az azokban bekövetkező hiány vagy kár veszélyét a Közreműködő 
viseli. 

19. A Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy az előzetesen egyeztetett és 
elkészített ügyeleti beosztás szerint   

a) hétköznap du. 19 órától másnap reggel 7 óráig  
b) hétvégén péntek du. 19 órától hétfő reggel 7 óráig, továbbá  
c) hétköznapra eső munkaszüneti napon a hétvégének megfelelően a háziorvosi 

központi orvosi ügyeletet lát el a 4244 Újfehértó, Bartók Béla u. 20. szám alatti 
orvosi rendelőben. "  

20. A Közreműködő vállalja, hogy az ügyeletben felhasznált gyógyszerekről, 
kötszerekről, vegyszerekről pontos, naprakész, a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
nyilvántartást vezet.   

 
A Közreműködést igénybe vevő kötelezettségei 
 

21. A Közreműködést igénybe vevő gondoskodik arról, hogy Közreműködő az 
Ügyeleti Beosztást időben megismerje. 

22. A Közreműködést igénybe vevő a szerződésszerű feladatellátásáért a jelen 
szerződés 23. és 24. pontjai szerint teljesíti a Közreműködőnek járó díjazást. 

 
Díjazás, fizetési feltételek 
 
23. A Közreműködőt az ügyeleti szolgálat ellátásáért 12 órás ügyelet után bruttó 35.000.-

Ft/alkalom, azaz Harmincötezer forint alkalmanként díjazás illeti meg, melyet a 
Közreműködést igénybevevő havonta a számlakeltét követő 15 napon belül utal át a 
Közreműködő által leadott  és a Közreműködést igénybe vevő által befogadott számla 
ellenében. A díj HUF-ban értendő.  

24. A számlát Újfehértó Város Önkormányzata részére kell kiállítani és megküldeni (4244 
Újfehértó, Szent István út 10.). A hatályos jogszabályoknak megfelelő számla 
elkészítéséért a Közreműködő felelős. A Közreműködést igénybevevő a Közreműködő 
által 1 példányban kiállított és a Közreműködést igénybevevő által befogadásra került 
számla ellenértékét a kiállítás keltét követő tizenöt napon belül a Közreműködőnek a 
befogadott számlán szereplő bankszámlájára átutalással teljesíti. 

 
A jelen szerződés megszűnése 
 

25. A jelen szerződést bármelyik fél a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozatával a 
következő naptári hónap utolsó napjával, indokolás nélkül felmondhatja. A 
felmondás nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti a Közreműködést igénybe 
vevő által biztosítandó folyamatos ellátást.  

26. A Közreműködést igénybe vevő a jelen szerződést indokolással, azonnali hatállyal 
egyoldalú felmondhatja, ha Közreműködő szerződéses kötelezettségét írásbeli 
felszólítás ellenére sem, vagy nem megfelelően, illetve késedelmesen teljesíti. Az 
azonnali hatályú felmondás nem akadályozhatja, és nem veszélyeztetheti a 
Közreműködést igénybe vevő által biztosítandó folyamatos ellátást.  
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Vegyes rendelkezések 
 

27. A jelen szerződés  ………. …………….. lép hatályba, és határozatlan időre szól. 
28. A jelen szerződés csak a Felek egybehangzó akarat elhatározása esetén, írásban 

módosítható. Az egyoldalú szerződésmódosítás semmis. 
29. A jelen szerződés teljesítését érintő bármilyen körülményben bekövetkezett 

változást a Felek haladéktalanul kötelesek egymás irányába jelezni. 
30. A Közreműködő további közreműködői szerződést nem köthet, kivéve, ha a 

közreműködő által igénybe vett közreműködő személyesen nyújt szolgáltatást. 
31.  A Felek rögzítik, hogy jelen szerződést évenként egy alkalommal, az önkormányzati 

költségvetés elkészítésekor felülvizsgálják, és a finanszírozási feltételek változása 
esetén módosítják.  

32. Amennyiben a jogszabályok változása, vagy más körülmények indokolják, a jelen 
szerződés közös megegyezéssel történő módosításának, illetve megszüntetésének is 
helye lehet.  

33. A Feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos 
bármely nézeteltérést vagy jogvitát békés tárgyalások útján, közvetlenül 
rendezzenek. Amennyiben ez a jogvita felmerülésétől számított harminc napon 
belül nem lehetséges, a Felek kikötik a jelen jogügyletből eredő vitás kérdéseik 
rendezésére a Nyíregyházi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.  

34. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben egyebekben a Polgári 
Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, valamint a vonatkozó egészségügyi 
jogszabályok rendelkezései az irányadók.  

35. A Felek a jelen szerződést az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló többször 
módosított 96/2003.(VII.15.) Korm. rendelet 12. §-a alapján kötötték. 

 
A jelen szerződés négy mindenben egyező példányban készült, melyből három példány a 
Közreműködést igénybe vevőt, egy példány a Közreműködőt illet meg.   
A jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
Kelt, Újfehértó 2014. ………………. 
  

 
…………………………………… 

jogi ellenőrzés 
Dr. Szűcs Andrea aljegyző 

 
…………………………………… 

pénzügyi ellenjegyzés 
Kálmánchey Éva 

 
 

…………………………………… 
Újfehértó Város Önkormányzata mint 

Közreműködést igénybevevő képviseletében  
Nagy Sándor polgármester 

 
 

PH 

 
…………………………………… 

 
Közreműködő 

 
 
 

PH 
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Nagy Sándor 
Ki az, aki a 3. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja? 
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
45/2014. (III. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
háromoldalú megállapodás jóváhagyásáról 

 
(Dr. Venyige Gabriella.– Dr. Fodor Babett -önkormányzat) 

 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
1./ az ügyeleti feladatellátás folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében hozzájárul 
ahhoz, hogy a központi ügyeleti ellátásba az ART SANO KFT. (adószám: 13181433-2-09, 
személyes közreműködő neve: Dr. Venyige Gabriella, lakcíme: 4251 Hajdúsámson, Kossuth 
út 25., orvos nyilvántartó száma: 54671) helyett Dr. Fodor Babett   egyéni vállalkozó 
(Székhely: 3700, Kazincbarcika, Vájár utca 25. Adószám: 66531533-1-25, orvos nyilvántartó 
szám: 73774) bevonásra kerüljön, az önkormányzattal kötött közreműködői szerződés 
alapján. 
 
2./az ART SANO KFT  (adószám: 13181433-2-09, személyes közreműködő neve: Dr. 
Venyige Gabriella lakcíme: 4251 Hajdúsámson, Kossuth út 25. orvos nyilvántartó száma: 
54671)Dr. Fodor Babett   egyéni vállalkozó (Székhely: 3700 Kazincbarcika, Vájár utca 25. 
Adószám: 66531533-1-25, orvos nyilvántartó szám: 73774) és Újfehértó Város 
Önkormányzata által kötendő háromoldalú megállapodást a melléklet szerint 
jóváhagyja. 
3./  felhatalmazza a polgármestert a háromoldalú megállapodás aláírása. 
 

  Határidő: folyamatos 
 Felelős: polgármester 

 
Melléklet a 45/2014. (III. 26.) számú határozathoz 

                                                         
Megállapodás 

 
amely létrejött Újfehértó Város Önkormányzata 4244. Újfehértó, Szent István út 10. sz. 
székhelyű egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv (továbbiakban önkormányzat, 
képviseli Nagy Sándor polgármester; 
Név: …………………………………… székhelyű egészségügyi szolgáltató, (továbbiakban 
egészségügyi szolgáltató)képviseli ………………….; 
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Név: …………………….. …………………………………….  székhelyű közreműködő 
(továbbiakban közreműködő) képviseli ……………………,   
 
között Újfehértó Város központi orvosi ügyeleti ellátása tárgyában alulírott napon és helyen a 
következő feltételek mellett : 
 
1.) A szerződő felek megállapítják, hogy a szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel feladat 
ellátási szerződés keretében ellátja a háziorvosi szolgáltatást a ………. számú körzetben. 
 
2.) A szolgáltató a központi ügyeleti ellátásban nem kíván részt venni, ezért az ügyeleti ellátás 
zavartalan megoldására az önkormányzat a szolgáltató által megjelölt közreműködői az 
ügyeleti ellátásba közreműködői szerződés alapján.  
 
3.) A szolgáltató nyilatkozik, hogy vállalja, hogy amennyiben a közreműködő a 
közreműködői szerződésben vállalt feladatának bármely okból nem tesz eleget, akkor az 
ügyeleti ellátással kapcsolatos minden kötelezettség  a szolgáltatót fogja terhelni. Ezen 
kötelezettsége keretében a szolgáltató köteles az ügyeleti szolgálat ellátására és terheli a 
közreműködő tevékenysége során az ügyelettel kapcsolatban felmerülő és máshonnan meg 
nem térülő kár összege. 
 
4.) A felek tudomásul veszik, hogy a  közreműködői szerződés megkötésének a hatályba 
lépésének  a feltétele a jelen megállapodásban foglaltaknak  felek általi kölcsönös elfogadása 
és aláírása.  
 
A felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag 
aláírták. 
 
Újfehértó, 2014. …………..  
 
Újfehértó Város Önkormányzata     ………………………kft.        ……………………..   
    
 
        Nagy Sándor                             dr. ……………………. 
 
 
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a 4. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja? 
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

46/2014. (III. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
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közreműködői megállapodás jóváhagyásáról 

 
(Dr. Fodor Babett -önkormányzat) 

 
 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
1./. ART SANO KFT.  (személyes közreműködő neve: Dr. Venyige Gabriella) helyett az 
Újfehértó, Bartók Béla utca 20. szám alatt működő központi ügyeleti ellátásba bevonásra 
kerülő Dr. Fodor Babett (közreműködő orvos: Dr. Fodor Babett, orvosi nyilvántartási száma: 
73774 székhelye:  3700 Kazincbarcika, Vájár utca 25. ) kötendő közreműködői szerződést a 
melléklet szerint jóváhagyja. A közreműködőt az ügyeleti szolgálat ellátásáért 12 órás ügyelet 
után bruttó 35.000.- forint/alkalom illeti.  
 
2./ az ügyeleti szolgálat ellátásáért járó díj fedezetét az önkormányzat mindenkori 
költségvetésében biztosítja. 
 
3./  felhatalmazza a polgármestert a közreműködői megállapodás aláírása. 
 

  Határidő: folyamatos 
 Felelős: polgármester 
 

Melléklet a 46/2014. (III. 26.) számú határozathoz 
                                                         

KÖZREMŰKÖDŐI SZERZŐDÉS 
  

 
mely létrejött – egyrészről: Újfehértó Város Önkormányzata (székhely: 4244, Újfehértó 
Szent István út 10; adószáma: 15732475-2-15; törzskönyvi azonosító szám: 732473; KSH 
szám: 15732475-8411-321-15) képviseli: Nagy Sándor polgármester) mint közreműködést 
igénybe vevő szolgáltató (a továbbiakban: Közreműködést igénybe vevő),  
 
másrészről  
neve:  
születési családi és utóneve:  
születési helye, ideje:  
édesanyja születési családi és utóneve: 
székhelye:  
orvosi pecsétszám: 
mint közreműködő (a továbbiakban: Közreműködő), 
 
(a továbbiakban együttesen Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi 
feltételekkel: 
 

1. A Felek rögzítik, hogy az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló többször 
módosított 96/2003.(VII.15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés k) pontja értelmében 
közreműködő özreműködői szerződés alapján, közvetlenül, működési engedély és 
felelősségbiztosítási szerződés birtokában-a saját tulajdonában vagy 
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használatában levő tárgyi eszközökkel, személyesen, vagy az általa 
foglalkoztatott egészségügyi dolgozókkal a közreműködést igénybe vevő 
szolgáltató betegek észére a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében nyújt 
egészségügyi szolgáltatást. 

2. A Felek rögzítik, hogy a Közreműködést igénybe vevő működteti                             
Újfehértó Város közigazgatási területén -  mint ellátási területen központi ügyeleti 
ellátást (szakmakód: 4601), melyre nézve rendelkezik a szükséges, érvényes és 
hatályos engedélyekkel.  

 
A jelen szerződés tárgya 
 

3. A Közreműködő a jelen szerződéssel kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Közreműködést igénybe vevő háziorvosi központi ügyeleti munkájában ellátja az 
orvosi feladatokat. 

4. A közreműködő és a közreműködést igénybevevő együttesen biztosítja a háziorvosi 
központi ügyeleti ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket az alábbiak 
szerint.  
a) A Közreműködést igénybevevő kötelezettséget vállal arra, hogy az előző pontban 

körülírt ügyeleti időszakokra az ügyelethez biztosít a Közreműködő részére 
szolgálati gépkocsit gépkocsivezetővel.  

b) Az ügyelet ellátásához szükséges gyógyszer, kötszer és jogszabályokban 
meghatározott valamennyi egyéb szakmai anyag beszerzéséről a Közreműködő 
köteles gondoskodni és köteles biztosítani az általa ellátott ügyeleti időszakra a 
szükséges eszközöket és anyagokat.   

c) A Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy a fent említett minden 
időszakra az egészségügyi szakdolgozókról gondoskodik.  

d) A Közreműködést igénybevevő kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja az 
ügyeleti helyiséget rezsivel berendezéssel, felszereltséggel, valamint 
műszerezettséggel együtt. 2013. február 1.-től az egészségügyi ellátás folyamatos 
működtetésének egyes szervezeti kérdéseivel kapcsolatban a központi ügyelet 
diszpécserszolgáltatás ellátását az Országos Mentőszolgálattal kötött megállapodás 
szerint OMSZ végzi. 

 
 
A Közreműködő kötelezettségei 
 

5. A Közreműködő a központi ügyeleti orvosi feladatokat a szükséges, érvényes és 
hatályos hatósági engedélyek birtokában, az abban szereplő tartalom szerint, látja 
el. 

6. Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza 
Dr……………………………………………………………………………………
…………………. mint közreműködőt háziorvosi központi orvosi ügyelet 
ellátásával.   

7. A Közreműködő az orvosi feladatokat a hatályos jogszabályoknak, szakmai 
szabályoknak és protokolloknak, valamint az Ügyeleti Szabályzatnak megfelelően 
látja el. 

8. A  Közreműködő az ügyeleti orvosi feladatokat a Közreműködést igénybe vevő 
által összeállított Ügyeleti Beosztás szerinti időben, az Újfehértó Bartók Béla utca 
20. szám alatti ügyeleti épületben látja el.  
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9. A Közreműködő háziorvosi központi ügyletbe történő beosztásának feltétele a 2. 
pont szerinti engedélyek, valamint érvényes és hatályos felelősségbiztosítási 
szerződés megléte, melynek hitelesített másolatát köteles a Közreműködő a 
Közreműködést igénybe vevőnek leadni. 

 
10. A Közreműködő a háziorvosi központi ügyeleti feladatok ellátása során vállalja, 

hogy a jelen szerződésből származó kötelezettségeinek ellátását a vele 
munkaviszonyban vagy polgári szerződéses jogviszonyban álló, jogszabályban 
előírt képesítési feltételekkel rendelkező asszisztenciával biztosítja, illetve 
gondoskodik a jogszabályban előírt egészségügyi szakdolgozóról. A Közreműködő 
az ügyeletben lévő, illetve más egészségügyi dolgozóval a gyors, szakszerű ellátás 
biztosítása érdekében együttműködni köteles, valamint köteles az előírt 
adminisztrációt pontosan, a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezetni. 

11. Az ügyeletre beosztott a Közreműködő orvos akadályoztatása esetén - jelentési 
kötelezettség mellett - maga gondoskodik helyettesítéséről, ha ez nem lehetséges, 
akkor az ügyelet működtetője köteles gondoskodni a helyettesítésről. 

12. Az ügyeletet teljesítő Közreműködő feladatai különösen: 
a. orvosi ellátásban részesíti 

aa) a rendelőben megjelent járóbeteget, sérültet, 
ab) hívásra otthonában, tartózkodási helyén a fekvőbeteget, sérültet, 
ac) heti pihenőnapon és munkaszüneti napokon a folyamatos 
gyógykezelésre szoruló beteget; 

b. gondoskodik 
            ba)a kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló beteg kórházi beutalásáról,  
             szakorvosi  vizsgálatra, gyógykezelésre utalásáról, 
            bb) szükség esetén a betegnek az illetékes intézetbe történő szállításáról; 

c. hatósági megkeresésre vagy a sérült kérelmére orvosi látleletet készít, és azt 
kiadja a hatóság részére, illetőleg a külön jogszabályban foglalt térítési díj 
megfizetését követően a sérültnek; 

d. hatósági megkeresésre a betegnél (sérültnél) általános orvosi vizsgálatot 
végez, véralkohol-vizsgálathoz vért vesz, drogtesztet, illetve egyéb 
szükséges vizsgálatokat végez; 

e. rendkívüli esetben (tömeges sérülés, mérgezés, elemi csapás stb.) a mentést 
megszervezi, és mindaddig irányítja, amíg a mentőszolgálat orvosa a 
helyszínen a mentés irányítását át nem veszi; 

f. ellátja a halottakkal kapcsolatos rendelkezésekben előírt feladatokat. 
g. gondoskodik arról, hogy a beteg kezelőorvosa megfelelő tájékoztatást 

kapjon az általa nyújtott ellátásról, 
h. ellátja továbbá mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe 

utal. 
13. A Közreműködő a Közreműködést igénybe vevő által biztosított tárgyi eszközöket 

köteles rendeltetésszerűen és a szükséges mértékben használni. A rendeltetésellenes 
vagy szerződésellenes használat miatt keletkező kárt a Közreműködő köteles 
megtéríteni.  

14. A Közreműködő az egészségbiztosítási szerv által végzett ellenőrzések során 
köteles a szerv rendelkezésére állni, azzal együttműködni, és biztosítani a 
jogszabály szerinti ellenőrzési tevékenységek elvégzését. 

15. A Közreműködő az egészségügyi államigazgatási szerv által végzett ellenőrzések 
során köteles a szerv rendelkezésére állni, azzal együttműködni, és biztosítani a 
jogszabály szerinti ellenőrzési tevékenységek elvégzését. 
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16. A közreműködés keretében végzett tevékenység során felmerülő felelősségvállalásra 
vonatkozó szabályok: 

a) A Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködést 
igénybevevő által biztosított eszközöket, beleértve ebbe az ügyeleti 
gépkocsit is, kizárólag az ügyeleti egészségügyi ellátás biztosítására 
használja. A Közreműködést igénybevevő által biztosított eszközök, tárgyi 
eszközök nem szerződésszerű használatából eredő hiány vagy kár veszélyét 
teljeskörűen a Közreműködő viseli. 

b) A Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy teljes felelősséggel 
tartozik az orvosi ügyelet ideje alatt végzett tevékenységért, az ügyeletet 
ellátó Közreműködő, az esetlegesen helyette eljáró ügyeletes orvos és a 
munkájukat segítő egészségügyi dolgozó tevékenységéért.  

c) A Közreműködő felelős minden olyan kár megtérítéséért, amelyet a 
szerződés tárgyát képező szolgáltatás végzése során a Közreműködést 
igénybevevőnek, vagy harmadik félnek okozott, függetlenül attól, hogy a 
kárt a harmadik fél a Közreműködést igénybevevővel szemben kívánja-e 
érvényesíteni. 

  
17. A Közreműködő felel azért, hogy betartja a tevékenység végzésére vonatkozó 

jogszabályokat, hatósági és egyéb előírásokat, etikai normákat.  A közreműködő a 
tevékenység végzése során a szakmai hierarchiában alatta lévő személyeknek szakmai utasítást 
adhat. A szakmai hierarchiában felette álló személyek számára szakmai utasítást adhatnak. Ezen 
utasítási jogok munkáltatói utasításokat nem foglalnak magukba, céljuk a  szakmai szabályok 
maradéktalan érvényesülése és a betegellátás biztonságos működése." 

18. A Közreműködő kötelessége biztosítani az összes eszköze és vagyontárgya 
megőrzését, az azokban bekövetkező hiány vagy kár veszélyét a Közreműködő 
viseli. 

19. A Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy az előzetesen egyeztetett és 
elkészített ügyeleti beosztás szerint   

a. hétköznap du. 19 órától másnap reggel 7 óráig  
b. hétvégén péntek du. 19 órától hétfő reggel 7 óráig, továbbá  
c. hétköznapra eső munkaszüneti napon a hétvégének megfelelően a háziorvosi 

központi orvosi ügyeletet lát el a 4244 Újfehértó, Bartók Béla u. 20. szám alatti 
orvosi rendelőben. "  

20. A Közreműködő vállalja, hogy az ügyeletben felhasznált gyógyszerekről, kötszerekről, 
vegyszerekről pontos, naprakész, a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartást 
vezet.   

 
A Közreműködést igénybe vevő kötelezettségei 
 

21. A Közreműködést igénybe vevő gondoskodik arról, hogy Közreműködő az 
Ügyeleti Beosztást időben megismerje. 

22. A Közreműködést igénybe vevő a szerződésszerű feladatellátásáért a jelen 
szerződés 23. és 24. pontjai szerint teljesíti a Közreműködőnek járó díjazást. 

 
Díjazás, fizetési feltételek 
 
23. A Közreműködőt az ügyeleti szolgálat ellátásáért 12 órás ügyelet után bruttó 35.000.-

Ft/alkalom, azaz Harmincötezer forint alkalmanként díjazás illeti meg, melyet a 
Közreműködést igénybevevő havonta a számlakeltét követő 15 napon belül utal át a 
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Közreműködő által leadott  és a Közreműködést igénybe vevő által befogadott számla 
ellenében. A díj HUF-ban értendő.  

24. A számlát Újfehértó Város Önkormányzata részére kell kiállítani és megküldeni (4244 
Újfehértó, Szent István út 10.). A hatályos jogszabályoknak megfelelő számla 
elkészítéséért a Közreműködő felelős. A Közreműködést igénybevevő a Közreműködő 
által 1 példányban kiállított és a Közreműködést igénybevevő által befogadásra került 
számla ellenértékét a kiállítás keltét követő tizenöt napon belül a Közreműködőnek a 
befogadott számlán szereplő bankszámlájára átutalással teljesíti. 

 
A jelen szerződés megszűnése 
 

25. A jelen szerződést bármelyik fél a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozatával a 
következő naptári hónap utolsó napjával, indokolás nélkül felmondhatja. A 
felmondás nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti a Közreműködést igénybe 
vevő által biztosítandó folyamatos ellátást.  

26. A Közreműködést igénybe vevő a jelen szerződést indokolással, azonnali hatállyal 
egyoldalú felmondhatja, ha Közreműködő szerződéses kötelezettségét írásbeli 
felszólítás ellenére sem, vagy nem megfelelően, illetve késedelmesen teljesíti. Az 
azonnali hatályú felmondás nem akadályozhatja, és nem veszélyeztetheti a 
Közreműködést igénybe vevő által biztosítandó folyamatos ellátást.  

 
 
 
 

Vegyes rendelkezések 
 

27. A jelen szerződés  ………. …………….. lép hatályba, és határozatlan időre szól. 
28. A jelen szerződés csak a Felek egybehangzó akarat elhatározása esetén, írásban 

módosítható. Az egyoldalú szerződésmódosítás semmis. 
29. A jelen szerződés teljesítését érintő bármilyen körülményben bekövetkezett 

változást a Felek haladéktalanul kötelesek egymás irányába jelezni. 
30. A Közreműködő további közreműködői szerződést nem köthet, kivéve, ha a 

közreműködő által igénybe vett közreműködő személyesen nyújt szolgáltatást. 
31.  A Felek rögzítik, hogy jelen szerződést évenként egy alkalommal, az önkormányzati 

költségvetés elkészítésekor felülvizsgálják, és a finanszírozási feltételek változása 
esetén módosítják.  

32. Amennyiben a jogszabályok változása, vagy más körülmények indokolják, a jelen 
szerződés közös megegyezéssel történő módosításának, illetve megszüntetésének is 
helye lehet.  

33. A Feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos 
bármely nézeteltérést vagy jogvitát békés tárgyalások útján, közvetlenül 
rendezzenek. Amennyiben ez a jogvita felmerülésétől számított harminc napon 
belül nem lehetséges, a Felek kikötik a jelen jogügyletből eredő vitás kérdéseik 
rendezésére a Nyíregyházi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.  

34. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben egyebekben a Polgári 
Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, valamint a vonatkozó egészségügyi 
jogszabályok rendelkezései az irányadók.  

35. A Felek a jelen szerződést az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló többször 
módosított 96/2003.(VII.15.) Korm. rendelet 12. §-a alapján kötötték. 
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A jelen szerződés négy mindenben egyező példányban készült, melyből három példány a 
Közreműködést igénybe vevőt, egy példány a Közreműködőt illet meg.   
A jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
Kelt, Újfehértó 2014. ………………. 
  

 
…………………………………… 

jogi ellenőrzés 
Dr. Szűcs Andrea aljegyző 

 
…………………………………… 

pénzügyi ellenjegyzés 
Kálmánchey Éva 

 
 

…………………………………… 
Újfehértó Város Önkormányzata mint 

Közreműködést igénybevevő képviseletében  
Nagy Sándor polgármester 

 
 

PH 

 
…………………………………… 

 
Közreműködő 

 
 
 

PH 
  
  
Nagy Sándor 
Ki az, aki az 5. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja? 
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

47/2014. (III. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

háromoldalú megállapodás jóváhagyásáról 
(Dr.Bélteki Béla. – Dr. Bégányi Dániel –önkormányzat ) 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ az ügyeleti feladatellátás folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében hozzájárul 
ahhoz, hogy a központi ügyeleti ellátásba a Dr. Bélteki Béla egyéni vállalkozó (személyes 
közreműködő: Dr. Bélteki Béla) helyett Dr. Bégányi Dániel ( 4400 Nyíregyháza, Schmidt 
Mihály u. 8. 3/9. orvosi pecsétszám: egyéni vállalkozói adószám: 65982259-1-35 
(közreműködő orvos: Dr. Bégányi Dániel, orvosi nyilvántartási száma:73748) bevonásra 
kerüljön , az önkormányzattal kötött közreműködői szerződés alapján. 
 
2./  Dr. Bélteki Béla vállalkozó háziorvos (adószám: 51676449-1-35, személyes 
közreműködő neve: Dr. Bélteki Béla, lakcím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 34. orvos 
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nyilvántartó száma: 46667) Dr. Bégányi Dániel,  egyéni vállalkozó (4400 Nyíregyháza, 
Schmidt Mihály u. 8. 3/9.pecsétszám: 73748 egyéni vállalkozói adószám: 65982259-1-35) és 
Újfehértó Város Önkormányzata által kötendő háromoldalú megállapodást a melléklet 
szerint jóváhagyja. 
 
3./  felhatalmazza a polgármestert a háromoldalú megállapodás aláírása. 
 

  Határidő: folyamatos 
 Felelős: polgármester 

 
Melléklet a 47/2014. (III. 26.) számú határozathoz 

                                                         
Megállapodás 

 
amely létrejött Újfehértó Város Önkormányzata 4244. Újfehértó, Szent István út 10. sz. 
székhelyű egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv (továbbiakban önkormányzat, 
képviseli Nagy Sándor polgármester; 
Név: …………………………………… székhelyű egészségügyi szolgáltató, (továbbiakban 
egészségügyi szolgáltató)képviseli ………………….; 
Név: …………………….. …………………………………….  székhelyű közreműködő 
(továbbiakban közreműködő) képviseli ……………………,   
 
között Újfehértó Város központi orvosi ügyeleti ellátása tárgyában alulírott napon és helyen a 
következő feltételek mellett : 
 
1.) A szerződő felek megállapítják, hogy a szolgáltató területi ellátási kötelezettséggel feladat 
ellátási szerződés keretében ellátja a háziorvosi szolgáltatást a ………. számú körzetben. 
 
2.) A szolgáltató a központi ügyeleti ellátásban nem kíván részt venni, ezért az ügyeleti ellátás 
zavartalan megoldására az önkormányzat a szolgáltató által megjelölt közreműködői az 
ügyeleti ellátásba közreműködői szerződés alapján.  
 
3.) A szolgáltató nyilatkozik, hogy vállalja, hogy amennyiben a közreműködő a 
közreműködői szerződésben vállalt feladatának bármely okból nem tesz eleget, akkor az 
ügyeleti ellátással kapcsolatos minden kötelezettség  a szolgáltatót fogja terhelni. Ezen 
kötelezettsége keretében a szolgáltató köteles az ügyeleti szolgálat ellátására és terheli a 
közreműködő tevékenysége során az ügyelettel kapcsolatban felmerülő és máshonnan meg 
nem térülő kár összege. 
 
4.) A felek tudomásul veszik, hogy a  közreműködői szerződés megkötésének a hatályba 
lépésének  a feltétele a jelen megállapodásban foglaltaknak  felek általi kölcsönös elfogadása 
és aláírása.  
 
A felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag 
aláírták. 
 
Újfehértó, 2014. …………..  
 
Újfehértó Város Önkormányzata     ………………………kft.        ……………………..   
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        Nagy Sándor                             dr. ……………………. 
 

 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a 6. számú melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja? 
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
48/2014. (III. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
közreműködői megállapodás jóváhagyásáról 

 
(Dr. Bégányi Dániel-önkormányzat) 

 
 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
 
1./ a Dr.  Bélteki Béla egyéni vállalkozó (személyes közreműködő neve: Dr. Bélteki Béla)  
helyett az Újfehértó, Bartók Béla utca 20. szám alatt működő központi ügyeleti ellátásba 
bevonásra kerülő Dr. Bégányi Dániel egyéni vállalkozó (közreműködő orvos Dr. Bégányi 
Dániel, 4400 Nyíregyháza, Schmidt Mihály u. 8. 3/9. orvosi pecsétszám: 73748, egyéni 
vállalkozói adószám: 65982259-1-35) kötendő közreműködői szerződést a melléklet szerint 
jóváhagyja. A közreműködőt az ügyeleti szolgálat ellátásáért 12 órás ügyelet után bruttó 
35.000.- forint/alkalom illeti.  
2./ az ügyeleti szolgálat ellátásáért járó díj fedezetét az önkormányzat mindenkori 
költségvetésében biztosítja. 
 
3./  felhatalmazza a polgármestert a közreműködői megállapodás aláírása. 
 

  Határidő: folyamatos 
 Felelős: polgármester 
 

 
Melléklet a 48/2014. (III. 26.) számú határozathoz 

KÖZREMŰKÖDŐI SZERZŐDÉS 
  

 
mely létrejött – egyrészről: Újfehértó Város Önkormányzata (székhely: 4244, Újfehértó 
Szent István út 10; adószáma: 15732475-2-15; törzskönyvi azonosító szám: 732473; KSH 
szám: 15732475-8411-321-15) képviseli: Nagy Sándor polgármester) mint közreműködést 
igénybe vevő szolgáltató (a továbbiakban: Közreműködést igénybe vevő),  
 
másrészről  
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neve:  
születési családi és utóneve:  
születési helye, ideje:  
édesanyja születési családi és utóneve: 
székhelye:  
orvosi pecsétszám: 
mint közreműködő (a továbbiakban: Közreműködő), 
 
(a továbbiakban együttesen Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi 
feltételekkel: 
 

1. A Felek rögzítik, hogy az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló többször 
módosított 96/2003.(VII.15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés k) pontja értelmében 
közreműködő özreműködői szerződés alapján, közvetlenül, működési engedély és 
felelősségbiztosítási szerződés birtokában-a saját tulajdonában vagy 
használatában levő tárgyi eszközökkel, személyesen, vagy az általa 
foglalkoztatott egészségügyi dolgozókkal a közreműködést igénybe vevő 
szolgáltató betegek észére a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében nyújt 
egészségügyi szolgáltatást. 

2.  Felek rögzítik, hogy a Közreműködést igénybe vevő működteti                             
Újfehértó Város közigazgatási területén -  mint ellátási területen központi ügyeleti 
ellátást (szakmakód: 4601), melyre nézve rendelkezik a szükséges, érvényes és 
hatályos engedélyekkel.  

 
A jelen szerződés tárgya 
 

3. Közreműködő a jelen szerződéssel kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Közreműködést igénybe vevő háziorvosi központi ügyeleti munkájában ellátja az 
orvosi feladatokat. 

4. A közreműködő és a közreműködést igénybevevő együttesen biztosítja a háziorvosi 
központi ügyeleti ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket az alábbiak 
szerint.  
a.) A Közreműködést igénybevevő kötelezettséget vállal arra, hogy az előző pontban 

körülírt ügyeleti időszakokra az ügyelethez biztosít a Közreműködő részére 
szolgálati gépkocsit gépkocsivezetővel.  

b.) Az ügyelet ellátásához szükséges gyógyszer, kötszer és jogszabályokban 
meghatározott valamennyi egyéb szakmai anyag beszerzéséről a Közreműködő 
köteles gondoskodni és köteles biztosítani az általa ellátott ügyeleti időszakra a 
szükséges eszközöket és anyagokat.   
c.) A Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy a fent említett minden időszakra 
az egészségügyi szakdolgozókról gondoskodik.  
d.) A Közreműködést igénybevevő kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja az 
ügyeleti helyiséget rezsivel berendezéssel, felszereltséggel, valamint 
műszerezettséggel együtt. 2013. február 1.-től az egészségügyi ellátás folyamatos 
működtetésének egyes szervezeti kérdéseivel kapcsolatban a központi ügyelet 
diszpécserszolgáltatás ellátását az Országos Mentőszolgálattal kötött megállapodás 
szerint OMSZ végzi. 
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A Közreműködő kötelezettségei 
 

5. A Közreműködő a központi ügyeleti orvosi feladatokat a szükséges, érvényes és 
hatályos hatósági engedélyek birtokában, az abban szereplő tartalom szerint, látja 
el. 

6. Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza 
Dr……………………………………………………………………………………
…………………. mint közreműködőt háziorvosi központi orvosi ügyelet 
ellátásával.   

7. A Közreműködő az orvosi feladatokat a hatályos jogszabályoknak, szakmai 
szabályoknak és protokolloknak, valamint az Ügyeleti Szabályzatnak megfelelően 
látja el. 

8. A  Közreműködő az ügyeleti orvosi feladatokat a Közreműködést igénybe vevő 
által összeállított Ügyeleti Beosztás szerinti időben, az Újfehértó Bartók Béla utca 
20. szám alatti ügyeleti épületben látja el.  

9. A Közreműködő háziorvosi központi ügyletbe történő beosztásának feltétele a 2. 
pont szerinti engedélyek, valamint érvényes és hatályos felelősségbiztosítási 
szerződés megléte, melynek hitelesített másolatát köteles a Közreműködő a 
Közreműködést igénybe vevőnek leadni. 

 
10. A Közreműködő a háziorvosi központi ügyeleti feladatok ellátása során vállalja, 

hogy a jelen szerződésből származó kötelezettségeinek ellátását a vele 
munkaviszonyban vagy polgári szerződéses jogviszonyban álló, jogszabályban 
előírt képesítési feltételekkel rendelkező asszisztenciával biztosítja, illetve 
gondoskodik a jogszabályban előírt egészségügyi szakdolgozóról. A Közreműködő 
az ügyeletben lévő, illetve más egészségügyi dolgozóval a gyors, szakszerű ellátás 
biztosítása érdekében együttműködni köteles, valamint köteles az előírt 
adminisztrációt pontosan, a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezetni. 

11. Az ügyeletre beosztott a Közreműködő orvos akadályoztatása esetén - jelentési 
kötelezettség mellett - maga gondoskodik helyettesítéséről, ha ez nem lehetséges, 
akkor az ügyelet működtetője köteles gondoskodni a helyettesítésről. 

12. Az ügyeletet teljesítő Közreműködő feladatai különösen: 
a. orvosi ellátásban részesíti 

aa) a rendelőben megjelent járóbeteget, sérültet, 
ab) hívásra otthonában, tartózkodási helyén a fekvőbeteget, sérültet, 
ac) heti pihenőnapon és munkaszüneti napokon a folyamatos 
gyógykezelésre szoruló beteget; 

b. gondoskodik 
            ba)a kórházi, szakorvosi ellátásra szoruló beteg kórházi beutalásáról,  
             szakorvosi  vizsgálatra, gyógykezelésre utalásáról, 
            bb) szükség esetén a betegnek az illetékes intézetbe történő szállításáról; 

c. hatósági megkeresésre vagy a sérült kérelmére orvosi látleletet készít, és azt 
kiadja a hatóság részére, illetőleg a külön jogszabályban foglalt térítési díj 
megfizetését követően a sérültnek; 

d. hatósági megkeresésre a betegnél (sérültnél) általános orvosi vizsgálatot 
végez, véralkohol-vizsgálathoz vért vesz, drogtesztet, illetve egyéb 
szükséges vizsgálatokat végez; 

e. rendkívüli esetben (tömeges sérülés, mérgezés, elemi csapás stb.) a mentést 
megszervezi, és mindaddig irányítja, amíg a mentőszolgálat orvosa a 
helyszínen a mentés irányítását át nem veszi; 
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f. ellátja a halottakkal kapcsolatos rendelkezésekben előírt feladatokat. 
g. gondoskodik arról, hogy a beteg kezelőorvosa megfelelő tájékoztatást 

kapjon az általa nyújtott ellátásról, 
h. ellátja továbbá mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe 

utal. 
13. A Közreműködő a Közreműködést igénybe vevő által biztosított tárgyi eszközöket 

köteles rendeltetésszerűen és a szükséges mértékben használni. A rendeltetésellenes 
vagy szerződésellenes használat miatt keletkező kárt a Közreműködő köteles 
megtéríteni.  

14. A Közreműködő az egészségbiztosítási szerv által végzett ellenőrzések során 
köteles a szerv rendelkezésére állni, azzal együttműködni, és biztosítani a 
jogszabály szerinti ellenőrzési tevékenységek elvégzését. 

15. A Közreműködő az egészségügyi államigazgatási szerv által végzett ellenőrzések 
során köteles a szerv rendelkezésére állni, azzal együttműködni, és biztosítani a 
jogszabály szerinti ellenőrzési tevékenységek elvégzését. 

16. A közreműködés keretében végzett tevékenység során felmerülő felelősségvállalásra 
vonatkozó szabályok: 

a) A Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködést 
igénybevevő által biztosított eszközöket, beleértve ebbe az ügyeleti gépkocsit is, 
kizárólag az ügyeleti egészségügyi ellátás biztosítására használja. A 
Közreműködést igénybevevő által biztosított eszközök, tárgyi eszközök nem 
szerződésszerű használatából eredő hiány vagy kár veszélyét teljeskörűen a 
Közreműködő viseli. 
b) A Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy teljes felelősséggel tartozik  
az orvosi ügyelet ideje alatt végzett tevékenységért, az ügyeletet ellátó 
Közreműködő, az esetlegesen helyette eljáró ügyeletes orvos és a munkájukat 
segítő egészségügyi dolgozó tevékenységéért.  
c) A Közreműködő felelős minden olyan kár megtérítéséért, amelyet a szerződés 
tárgyát képező szolgáltatás végzése során a Közreműködést igénybevevőnek, 
vagy harmadik félnek okozott, függetlenül attól, hogy a kárt a harmadik fél a 
Közreműködést igénybevevővel szemben kívánja-e érvényesíteni. 
  

17. A Közreműködő felel azért, hogy betartja a tevékenység végzésére vonatkozó 
jogszabályokat, hatósági és egyéb előírásokat, etikai normákat.  A közreműködő a 
tevékenység végzése során a szakmai hierarchiában alatta lévő személyeknek szakmai utasítást 
adhat. A szakmai hierarchiában felette álló személyek számára szakmai utasítást adhatnak. Ezen 
utasítási jogok munkáltatói utasításokat nem foglalnak magukba, céljuk a  szakmai szabályok 
maradéktalan érvényesülése és a betegellátás biztonságos működése." 

18. A Közreműködő kötelessége biztosítani az összes eszköze és vagyontárgya 
megőrzését, az azokban bekövetkező hiány vagy kár veszélyét a Közreműködő 
viseli. 

19. A Közreműködő kötelezettséget vállal arra, hogy az előzetesen egyeztetett és 
elkészített ügyeleti beosztás szerint   

a. hétköznap du. 19 órától másnap reggel 7 óráig  
b. hétvégén péntek du. 19 órától hétfő reggel 7 óráig, továbbá  
c. hétköznapra eső munkaszüneti napon a hétvégének megfelelően a háziorvosi 

központi orvosi ügyeletet lát el a 4244 Újfehértó, Bartók Béla u. 20. szám alatti 
orvosi rendelőben. "  

20. A Közreműködő vállalja, hogy az ügyeletben felhasznált gyógyszerekről, kötszerekről, 
vegyszerekről pontos, naprakész, a jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartást 
vezet.   
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A Közreműködést igénybe vevő kötelezettségei 
 

21. A Közreműködést igénybe vevő gondoskodik arról, hogy Közreműködő az 
Ügyeleti Beosztást időben megismerje. 

22. A Közreműködést igénybe vevő a szerződésszerű feladatellátásáért a jelen 
szerződés 23. és 24. pontjai szerint teljesíti a Közreműködőnek járó díjazást. 

 
Díjazás, fizetési feltételek 
 
23. A Közreműködőt az ügyeleti szolgálat ellátásáért 12 órás ügyelet után bruttó 35.000.-

Ft/alkalom, azaz Harmincötezer forint alkalmanként díjazás illeti meg, melyet a 
Közreműködést igénybevevő havonta a számlakeltét követő 15 napon belül utal át a 
Közreműködő által leadott  és a Közreműködést igénybe vevő által befogadott számla 
ellenében. A díj HUF-ban értendő.  

24. A számlát Újfehértó Város Önkormányzata részére kell kiállítani és megküldeni (4244 
Újfehértó, Szent István út 10.). A hatályos jogszabályoknak megfelelő számla 
elkészítéséért a Közreműködő felelős. A Közreműködést igénybevevő a Közreműködő 
által 1 példányban kiállított és a Közreműködést igénybevevő által befogadásra került 
számla ellenértékét a kiállítás keltét követő tizenöt napon belül a Közreműködőnek a 
befogadott számlán szereplő bankszámlájára átutalással teljesíti. 

 
A jelen szerződés megszűnése 
 

25. A jelen szerződést bármelyik fél a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozatával a 
következő naptári hónap utolsó napjával, indokolás nélkül felmondhatja. A 
felmondás nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti a Közreműködést igénybe 
vevő által biztosítandó folyamatos ellátást.  

26. A Közreműködést igénybe vevő a jelen szerződést indokolással, azonnali hatállyal 
egyoldalú felmondhatja, ha Közreműködő szerződéses kötelezettségét írásbeli 
felszólítás ellenére sem, vagy nem megfelelően, illetve késedelmesen teljesíti. Az 
azonnali hatályú felmondás nem akadályozhatja, és nem veszélyeztetheti a 
Közreműködést igénybe vevő által biztosítandó folyamatos ellátást.  

 
 

Vegyes rendelkezések 
 

27. A jelen szerződés  ………. …………….. lép hatályba, és határozatlan időre szól. 
28. A jelen szerződés csak a Felek egybehangzó akarat elhatározása esetén, írásban 

módosítható. Az egyoldalú szerződésmódosítás semmis. 
29. A jelen szerződés teljesítését érintő bármilyen körülményben bekövetkezett 

változást a Felek haladéktalanul kötelesek egymás irányába jelezni. 
30. A Közreműködő további közreműködői szerződést nem köthet, kivéve, ha a 

közreműködő által igénybe vett közreműködő személyesen nyújt szolgáltatást. 
31.  A Felek rögzítik, hogy jelen szerződést évenként egy alkalommal, az önkormányzati 

költségvetés elkészítésekor felülvizsgálják, és a finanszírozási feltételek változása 
esetén módosítják.  

32. Amennyiben a jogszabályok változása, vagy más körülmények indokolják, a jelen 
szerződés közös megegyezéssel történő módosításának, illetve megszüntetésének is 
helye lehet.  
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33. A Feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos 
bármely nézeteltérést vagy jogvitát békés tárgyalások útján, közvetlenül 
rendezzenek. Amennyiben ez a jogvita felmerülésétől számított harminc napon 
belül nem lehetséges, a Felek kikötik a jelen jogügyletből eredő vitás kérdéseik 
rendezésére a Nyíregyházi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.  

34. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben egyebekben a Polgári 
Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, valamint a vonatkozó egészségügyi 
jogszabályok rendelkezései az irányadók.  

35. A Felek a jelen szerződést az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló többször 
módosított 96/2003.(VII.15.) Korm. rendelet 12. §-a alapján kötötték. 

 
A jelen szerződés négy mindenben egyező példányban készült, melyből három példány a 
Közreműködést igénybe vevőt, egy példány a Közreműködőt illet meg.   
A jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
Kelt, Újfehértó 2014. ………………. 
  

 
…………………………………… 

jogi ellenőrzés 
Dr. Szűcs Andrea aljegyző 

 
…………………………………… 

pénzügyi ellenjegyzés 
Kálmánchey Éva 

 
 

…………………………………… 
Újfehértó Város Önkormányzata mint 

Közreműködést igénybevevő képviseletében  
Nagy Sándor polgármester 

 
 

PH 

 
…………………………………… 

 
Közreműködő 

 
 
 

PH 
  
 
8. napirendi pont megtárgyalása 
8./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata 2014. évi összesített közbeszerzési tervének  
     jóváhagyásáról 
     Száma: 3-54/2014.   
     (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. Kiegészítése nincs.  
 
Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el a napirendi pont vitáját lezárja.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
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 A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

49/2014. (III. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

Újfehértó Város Önkormányzata 
2014. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról 

 
 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET  
 
Újfehértó Város Önkormányzata 2014. évi összesített közbeszerzési tervét a melléklet szerint  
jóváhagyja.  
 

Határidő: folyamatos 
 Felelős: polgármester 
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 Melléklet a 49/2014. (III. 26. )  számú határozathoz 
 

       
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

2014. évi összesített közbeszerzési terve 

Időbeli ütemezés  
Közbeszerzés 

tárgya 

 
CPV kód 

 
Irányadó 

eljárásrend 

 
Tervezett 
eljárási 
típus 

a közbeszerzési 
eljárás 

megindításának 
tervezett 
időpontja 

a szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 
vagy a szerződés 

időtartama 

Sor kerül-e 
vagy sor került-

e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 
 

Építési 
beruházás 

      

4/2014. (I.31.) 
BM rendelet 

alapján „az egyes 
kötelező 

önkormányzati 
feladatot ellátó 
intézmények 
fejlesztése, 
felújítása" 

keretében „A 
Rákóczi úti 
Aranykapu 
Tagóvoda 

infrastrukturális 
fejlesztése, 
felújítása” 

45.21-00.00-
2 
 

nemzeti 
eljárási rend 

hirdetmény 
közzététele 

nélküli, 
tárgyalásos 

eljárás 

2014. II. negyedév 2014. IV. negyedév nem 
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elnevezésű 
pályázat 

megvalósítása 
 

Szolgáltatás 
 

      

Települési 
folyékony 

hulladékkezelési 
közszolgáltatás 

ellátása 

90.00-
00.00.-7 

nemzeti 
eljárási rend 

hirdetmény 
közzététele 

nélküli, 
tárgyalásos 

eljárás 

2014. II. negyedév 2015. IV. negyedév nem 
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9. napirendi pont megtárgyalása 
9./ Előterjesztés Újfehértó Város Önkormányzata és a Nyír-Flop Kft. közötti jogvita  
     rendezéséről 
     Száma: 3-63/2014.   
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság 
- 3 egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja. 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 lezárja.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

50/2014. (III. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a  

Újfehértó Város Önkormányzata és a Nyír-Flop Kft. közötti jogvita rendezéséről 

 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 

1./ az Újfehértó Város Önkormányzata és a Nyír-Flop Kft. között a Nyíregyházi Járásbíróság 
előtt folyamatban lévő 22.G.23.460/2013 ügyszámú perben, a Nyír-Flop Kft ügyvezetése által 
tett a per egyezséggel történő befejezésére szóló ajánlatot 2.218.277.-Ft összegben elfogadja, 
melynek teljesítését az egyezség aláírását követően vállalja. 

2./ felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyezségi okmányt aláírja és az egyezséggel 
kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtegye. 

 3./ az 1./ pontban meghatározott egyezséghez szükséges összeget az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésben  az általános tartalék terhére biztosítja, rendeletmódosítás során. 
 
             
                                                                   Határidő: folyamatos 
                                                                   Felelős: polgármester      
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10. napirendi pont megtárgyalása 
10./ Előterjesztés a Játékvár Bölcsőde és Játszóház intézményvezetőjének helyettesítését 
érintő  
       bizonytalan helyzet kezelésére vonatkozó javaslatról 
       Száma: 3-64/2014.   
       (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bizottsági üléseken kiosztással 
megkapták Janikné Békési Szilvia vezetői megbízásának lemondásáról szóló levelet.  
Továbbá, hogy az Ügyrendi Bizottság - 3 egyhangú igen szavazattal az előterjesztést 
megtárgyalásra és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 
 
Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el a napirendi pont vitáját lezárja.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
51/2014. (III. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
 

Az Újfehértó Város Önkormányzata „Játékvár” Bölcsőde és Játszóház intézményvezetői 
állásának betöltésére pályázat kiírásáról 

 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1./ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján, az „Újfehértó Város 
Önkormányzata Játékvár” Bölcsőde és Játszóház intézményvezetői álláshelyének betöltésére 
pályázatot ír ki a melléklet szerint. 

2./ utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a Kjt. és a végrehajtási rendeletben 
meghatározott Közlönyökben, internetes oldalakon valamint a helyben szokásos módon tegye 
közzé. 
 
 

Felelős: polgármester 
      Határid ő: azonnal 
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 1. számú melléklet az 51/2014. (III. 26.) számú határozathoz 
 

Újfehértó Város Képviselő-testülete  
(4244. Újfehértó, Szent I. u. 10.) 

pályázatot hirdet 
 

Újfehértó Város Önkormányzata „Játékvár” Bölcsőde és Játszóház 
4244. Újfehértó, Bartók Béla  u. 5. 

intézményvezetői álláshelyének betöltésére 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre 
szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. §. (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő 
kikötésével. 

 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 
Vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2014. június 01- 2019. 
május 31.-ig szól. 
 
A munkavégzés helye: 4244 Újfehértó, Bartók Béla  u. 5. 
 
Az intézményvezető által ellátandó főbb feladatok:  

- felelős az intézmény alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározott feladatok végrehajtásáért 
- felelős az intézmény eredményes és gazdaságos működéséért, a szakmai valamint a 
gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, egyéb előírások, utasítások végrehajtásáért. 
 

Illetmény és juttatások: a Kjt. és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján.  
 

Pályázati feltételek:  
-   Felsőfokú iskolai végzettség, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének 
I. rész 1/2 B pontjában meghatározott képesítés.  

- Megbízást az a pályázó kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy 
a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

-    legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén 
betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
- cselekvőképesség,  
- büntetlen előélet. 
- magyar állampolgár, vagy jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, 
- a pályázó nem áll foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, 
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. 
§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben. 

- Vagyonnyilatkozattétel. 
 

A pályázathoz csatolni kell: 
-  a képesítést igazoló okirat hiteles másolatát, 
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-  részletes szakmai önéletrajzot, 
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,  
-  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- szakmai gyakorlat igazolását, 
-  a pályázó nyilatkozatát, arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
- a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, 
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy 
korlátozó gondnokság alatt, 
- nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázatának zárt vagy nyílt ülésen történő 
tárgyalását kéri, 
- nyilatkozat, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja. 

 
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2014. június 01.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 10. 
 
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Nagy Sándor, Újfehértó Város 
Polgármesteréhez  (4244. Újfehértó, Szent I. u. 10.) kell benyújtani zárt borítékban 
személyesen vagy postai úton. A borítékon fel kell tüntetni: „Bölcsőde és Játszóház 
intézményvezetői pályázat” 
 
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat a 257/2000. (XII.26.) Korm. Rendelet szerint 
bizottság véleményezi. A pályázatokról a Képviselő-testület dönt. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 28. 
 
A   pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Nagy Sándor Polgármestertől a 42 /290-000 
telefonszámon. 
 
 
11. napirendi pont megtárgyalása 
11./ Előterjesztés a Lengyel Laura Óvoda Továbbképzési programjáról 
      Száma: 3-55/2014.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
       Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága - 
2 egyhangú igen szavazattal az előterjesztést megtárgyalásra és a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja. 
 
Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el a napirendi pont vitáját lezárja.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

52/2014. (III. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 

a Lengyel Laura Óvoda Továbbképzési programjáról 
 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
a fenntartásában működő Lengyel Laura Óvoda Továbbképzési programját a melléklet szerint 
elfogadja.  
 
 
 

Felelős: polgármester 
      Határid ő: folyamatos 
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Melléklet az 52/2014. (III. 26.) számú határozathoz 
 
 
Irattári száma:…………../2014. 

 
 
 
 
 

A Lengyel Laura Óvoda  
 

Továbbképzési programja 
 

2015. szeptember 01. - 2020. augusztus 31. 
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I. Jogszabályi háttér: 
 

*  1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 
*  277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-

szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és 
kedvezményeiről 

*  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt.) 
 

*  A Lengyel Laura Óvoda Pedagógiai Programja 
 
A program időtartama: 
 
2015. szeptember 01. – 2020. augusztus 31. 
 
II. A program részei: 
 

*  szakvizsgára vonatkozó alprogram 
*  továbbképzési alprogram 
*  finanszírozási alprogram 
*  helyettesítési alprogram 

 
1. Általános elvek 

 
A továbbképzési program egységben kezelendő: 

*  A minden év március 15-ig elkészített beiskolázási tervvel. 
*  A pedagógusok végzettségének, képzettségének nyilvántartásával. 

 
A pedagógus-továbbképzés célja: 
A pedagógus-továbbképzés azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, 
bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a 
gyermekekkel való közvetlen foglalkozás megtartásához, a közoktatási intézmény 
tevékenységének megszervezéséhez, a pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai-szakmai 
szolgáltatások ellátásához, a vizsgarendszer működtetéséhez, a mérési, értékelési feladatok, a 
közoktatási intézményirányítási, vezetési feladatainak ellátásához.  
A továbbképzés felkészíthet a szakvizsga követelményeire is. 
 
A továbbképzési kötelezettség keletkezése, teljesítése: 
 
A továbbképzésben a pedagógus a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevél 
megszerzését követő hetedik év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig, 
amelyben az ötvenötödik életévét betölti, hétévenként legalább egy alkalommal – 
jogszabályban meghatározottak szerint - vesz részt. 
A hétévenkénti továbbképzés legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és 
az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg.  
A továbbképzés egyéb, törvényben meghatározott módon is teljesíthető (pl. pedagógus 
szakvizsgával, szakirányú továbbképzésben második oklevél megszerzésével, stb.). 
A továbbképzési kötelezettség csak az oktatási miniszter által évente két alkalommal kiadott 
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továbbképzési jegyzéken szereplő (akkreditált) továbbképzéssel teljesíthető.  
Megtalálható az Oktatási Hivatal www.oh.gov.hu szakirányú továbbképzések résznél illetve 
nyomtatatott formában is beszerezhető. 
Megszüntethető- Nkt. 62.§. (2) bekezdésre hivatkozással - annak a pedagógusnak a 
munkaviszonya, illetve közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem 
vett részt, illetve tanulmányait nem fejezte be sikeresen. 
 
A pedagógus jogai, kötelezettségei: 
A pedagógus kötelessége, hogy: 

*  a jogszabályban meghatározottak szerint hétévenként egy alkalommal részt vegyen a 
továbbképzésben, amely 120 kreditnek megfelel 

*  írásban kérje felvételét az óvoda továbbképzési programjába, beiskolázási tervébe. 
A pedagógus joga, hogy: 

*  akkor is kérheti felvételét a beiskolázási tervbe, ha nem áll fenn a továbbképzési 
kötelezettsége, 

 
A pedagógus hét évenként legalább egy alkalommal továbbképzésben vesz részt.  
Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát tett, 
a vizsgák letétele utáni hét évben. 
A kötelező továbbképzésben való részvételt nem lehet megkövetelni attól, aki az ötvenötödik 
életévét betöltötte. 
A pedagógus igény szerint, akkor is részt vehet a továbbképzésben, ha ötvenötödik életévét 
betöltötte, valamint a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségét már teljesítette. 
Amennyiben a pedagógus a továbbképzésben való részvételhez az óvoda támogatását kívánja 
igénybe venni vagy az érinti a munkaidejét köteles felvételét kérni a beiskolázási tervbe. Ezt 
minden naptári év december 31-ig teheti meg. 
Az igényelt képzési formáról és annak szükségességéről egyeztet az óvodavezetővel, a 
képzési feltételekről tájékoztatást nyújt. 
 Az intézményvezető ennek ismeretében dönti el, hogy milyen támogatást tud vállalni az 
óvoda. 
Az igények ismeretében kialakult beiskolázási tervről a közalkalmazotti tanács  véleményét ki 
kell kérni. 
Minden képzés (újabb végzettség, szakvizsga, továbbképzés) esetén az intézmény olyan 
időtartamra vállalja a támogatást, amely időtartamig az adott képzés programja szerint tart. 
Amennyiben a képzésen résztvevő dolgozó hosszabb idő alatt végez (pl. félévet ismétel) azt 
neki kell fizetni. 
A képzés elvégzéséről a dolgozó köteles tanúsítványt (igazolást, oklevelet, stb.) bemutatni. 
Amennyiben nem végzi el eredményesen a képzést az óvoda által nyújtott támogatást vissza 
kell fizetni az intézménynek. 
A továbbképzési kérelemnek és a kérelem elbírálásának minimális tartalmi elemeit az 1. 
számú melléklet tartalmazza. 
 
 

2. Szakvizsgára vonatkozó alprogram 
 

Alapfogalom: 
*  szakvizsga alatt a szakvizsgára felkészítő felsőoktatási szakirányú továbbképzést kell 

érteni. 
 

Szakvizsgára történő felkészülés: 
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*  hozzájárul az alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság megújításához, 
kiegészítéséhez, a pedagógus munkakörrel együtt járó feladatok ellátásához szükséges 
gyakorlat, képesség, pedagógus pályára való alkalmasság fejlesztéséhez 

*  hozzájárulhat a vezetői, szakértői, a vizsgaelnöki, a vezetőtanári (gyakorlatvezető) 
tevékenységhez, a pedagógiai szakmai szolgáltatások, a pedagógiai szakszolgálatok 
ellátásához szükséges ismeretek megszerzéséhez 

*  az alapkészségben szerzett ismeretekhez szorosan nem kötődő új ismereteket nyújthat. 
 
Finanszírozás: 
 

*  Előnyt élveznek azok a szakvizsgák, amelyek nevelési programunk megvalósítását 
segítik.  

*  A szakvizsgára való felkészítés költségtérítéses.  
*  Az óvoda a részvételi díj 80%-át vállalja költségvetési keretéből. Utazási költség 

arányos térítése az éves költségvetésünk ismeretében vállalható fel.  
*  A szakvizsgázó köteles az intézménnyel egyeztetni, hogy hol, milyen feltételek mellett 

kívánja megszerezni a szakvizsgát.  
*  Az óvoda a lehető leggazdaságosabb megoldás esetén vállalja fel a fenti költségek 

térítését. 
 

3. Továbbképzési alprogram 
Ütemterv 
 

 
ssz. 

 
név 

 
beosztása 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 
 

1. Váradiné 
Istenes 
Erzsébet 

óvodavezető xxxxx xxxxx     

2.  Gyurján 
Lászlóné 
 

általános 
helyettes 

xxxxx xxxxx     

3. Rácz 
Jánosné 
 

óvónő xxxxx xxxxx     

4. Petrus 
Istvánné 
 

óvónő xxxxx xxxxx     

5. Patakiné 
Nyisztor 
Mária 

tagóvoda-
vezető 

xxxxx xxxxx xxxxx    

6. Sepelyné 
Gergely 
Ágnes 

 xxxxx xxxxx     

7. Tömöriné 
Istenes Éva 
Katalin 

óvónő xxxxx xxxxx     

8. Pappné 
Jancsik 
Katalin 

tagóvoda-
vezető 

xxxxx xxxxx     
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9. Suhaj 
Istvánné 
 

óvónő xxxxx xxxxx     

10. Patai 
Andrásné 
 

óvónő xxxxx xxxxx     

11. Elekné 
Hajcsák 
Veronika 

óvónő xxxxx xxxxx     

12. Tóth 
Andrásné 
Kardos 
Katalin 

óvónő   xxxxx xxxxxx   

13. Némethné 
Károlyi 
Erzsébet 

óvónő   xxxxx xxxxxx xxxxxx  

14. Boda 
Sándorné 
 

óvónő xxxxx xxxxx xxxxx    

15. Karsai 
Andrásné 
 

óvónő    xxxxx xxxxx xxxxx 

16. Hajnal 
Lajosné 
 

óvónő    xxxxxx xxxxxx  

17. Fehértói 
Szabolcsné 
 

óvónő xxxxx xxxxx     

18. Révész 
Róbertné 
 

óvónő xxxxx xxxxx     

19. Fejérvári 
Antalné 
 

óvónő    xxxxx xxxxx xxxxxx 

20. Mosolygóné 
Kósza 
Zsuzsanna 

óvónő  xxxxx xxxxxx xxxxxxx   

21. Szűcs 
Lászlóné 
 

óvónő xxxxx xxxxx     

22. Bábiné 
Baraksó 
Katalin 

óvónő  xxxxxx xxxxx xxxxxx   

23. Béresné 
Tóth Ágnes 

óvónő   xxxxx xxxxxx xxxxx  

24. Matéviné 
Úrr Anita 

óvónő xxxxxx xxxxx     

25. Baloghné 
Seress 
Tünde 

óvónő xxxxxx xxxxx     
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26. Oroszné 
Áncsán 
Mónika 

óvónő    xxxxxx xxxxxx xxxxxx 

27. Kabai 
Tiborné 
 

óvónő  xxxxxx xxxxxx xxxxxx   

 
A továbbképzések közül előnyben részesítjük azokat a képzéseket, amelyek az óvoda helyi 
nevelési programjának megvalósításához szükségesek, melyek az integrált nevelést, a 
differenciált egyéni fejlesztés megvalósítását, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek felzárkóztatását segítik elő. (Pl. szakvizsgával bővített fejlesztő óvodapedagógus, 
logopédus képzés.)  
A módszertani megújulást segítő képzések szintén előnyben részesülnek. (Pl. kompetencia 
alapú képzés bevezetéséhez kapcsolódó képzések) 
 
A továbbképzés szakaszai: 
 

*  az egyes pedagógusra vonatkozó hétéves továbbképzési szakasz azt határozza meg, 
hogy az adott személynek mely időszakon belül kell teljesítenie a továbbképzésen 
való részvételi kötelezettséget 

*  a továbbképzés ütemezéséről a munkáltató írásban értesíti a pedagógust, vagy írásban 
*  kéri a pedagógus. 
*  a hétéves kötelezettség időtartama a pedagógus diplomájának megszerzését követő 7. 

év szeptember hónap első munkanapjától addig az évig tart, amelyben az ötvenötödik 
életévét betölti. 
 

A továbbképzések ütemezését az éves beiskolázási terv tartalmazza. 
 
 
A beiskolázási terv elkészítésénél előnyben kell részesíteni azt: 
 

*  akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítéséhez kevesebb ideje van hátra (2015- 
2020 között betöltik a 40. életévüket, vagy közelednek a rendszerből való kilépést 
jelentő 55. életévükhöz.) 

*  akiknek a hétévenkénti továbbképzésen való részvételét a munkáltató elrendelte. 
*  akik a szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkeztek. 

A csoportosítás fontossági sorrendet jelent. 
 
Túljelentkezés esetén a programba való felvételnél figyelembe vesszük: 

*  az óvoda nevelési programjának pedagógusokkal szemben támasztott igényeit, 
*  az előző továbbképzés dátumát (az élvez elsőbbséget, aki régebben vett részt 

továbbképzésen, illetve szakvizsgába beszámítható képzésben akar részt venni). 
 
A továbbképzési program elfogadása után az óvodavezető írásban értesíti azokat a 
pedagógusokat, akik részt vehetnek a továbbképzésben. 
 
A továbbképzés fajtái: 

*  hétévenkénti továbbképzés 
*  egyéb- nem a hétévenkénti továbbképzés körébe tartozó-továbbképzés 
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A hétévenkénti továbbképzés az alábbi pontokban felsorolt módon teljesíthető: 
Hétévenkénti továbbképzés – egy vagy több továbbképzés keretében – legalább százhúsz 
tanórai foglalkozáson való részvétellel az előírt tanulmányi követelmények teljesítésével 
valósul meg. 
E rendelkezések alkalmazásában a tanórai foglalkozások időtartama negyvenöt perc. 
 
A hétévenkénti továbbképzés teljesíthető: 
A továbbképzés a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 
továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) 
Korm. rendelet  valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései alapján teljesíthető.   
 
Egyéb továbbképzés: 
Egyéb továbbképzés-, vagyis hétévenkénti továbbképzésen túli képzés – az: 

*  melyen olyan pedagógus vesz részt, aki nem esik a hétévenkénti továbbképzés 
kötelezettség alá 

*  melyen olyan pedagógus vesz részt, aki már eleget tett a hétévenkénti továbbképzési 
kötelezettségének. 

 
4. Finanszírozási alprogram 

 
4.1. Szakvizsgára felkészítő képzések esetében: 

 
*  Előnyt élveznek azok a szakvizsgák, amelyek nevelési programunk megvalósítását 

segítik.  
*  A szakvizsgára való felkészítés költségtérítéses.  
*  Az óvoda a részvételi díj 80%-át vállalja költségvetési keretéből. Egyéb költség 

valamint a távollévő helyettesítéséhez szükséges költségek, az egy pedagógusra jutó 
hozzájárulás legkisebb összegének és a továbbképzésben való részvétel díja és 
költsége támogatására szolgáló pedagógusonkénti összeg arányos térítése az éves 
költségvetésünk valamint az éves beiskolázási terv ismeretében kerül meghatározásra.  

*  A szakvizsgázó köteles az intézménnyel egyeztetni, hogy hol, milyen feltételek mellett 
kívánja megszerezni a szakvizsgát.  

*  Az óvoda a lehető leggazdaságosabb megoldás esetén vállalja fel a fenti költségek 
térítését. 

 
4.2. Hétévenkénti továbbképzés esetében: 

 
A továbbképzés költségeinek támogatására rendelkezésre álló összeg felhasználása az alábbi 
sorrendben történik: 

*  A hétéves továbbképzés hatálya alá eső pedagógusok helyettesítésének költsége. 
*  A hétéves továbbképzés hatálya alá eső, helyettesítést nem igénylő pedagógusok 

továbbképzési költségeihez való hozzájárulás (a tandíj max. 80 %-a) 
*  A hétéves továbbképzés hatálya alá eső, helyettesítést igénylő pedagógusok 

továbbképzési költségeihez való hozzájárulás. 
 

5. Helyettesítési alprogram 
 

Nevelőtestületünk a továbbképzések kiválasztásánál figyelembe veszi azok időpontját, 
időtartamát. Előnyben részesítjük azokat, amelyek nem, vagy csak minimális helyettesítést 



68 
 

igényelnek, munkaidőn túl elvégezhetők. A helyettesítést, -amennyiben szükséges- az 
intézményvezető csoportban történő helyettesítésével oldjuk meg. 
 

III. Egyéb rendelkezések 
 

1. Tanulmányi szerződést köthető azokkal akik: 
*  szakvizsgára felkészítő továbbképzésen vesznek részt, 
*  diplomával járó továbbképzésen vesznek részt, 
 

2. Továbbképzésre vonatkozó egyéb rendelkezések: 
*  A továbbképzés költségeit számlával kell igazolni. 
*  A továbbképzés elvégzését a vonatkozó kormányrendeletben előírtaknak megfelelően 

kell igazolni. 
*  Aki önhibájából nem végzi el a vállalt továbbképzést, vagy annak elvégzéséről nem 

nyújtja be a rendeletekben előírt igazolást, az a teljes összeget köteles visszafizetni. 
*  A továbbképzés támogatására rendelkezésre álló összegről analitikus nyilvántartást 

kell vezetni. 
 
3. Érvényességi rendelkezések 
A programot a munkaközösségek és a közalkalmazotti tanács véleményének kikérése után a 
nevelőtestület véleményezi és a fenntartó fogadja el. 
 
A továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy alkalommal 
kerülhet sor. 
 
4. A Továbbképzési program nyilvánossága 
A továbbképzési program megtalálható az intézményvezetői irodában 
 
Záradék: 

• A Továbbképzési Programot a Lengyel Laura Óvoda nevelőtestülete a 2014. február 
24-i határozatával - 26 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás nélkül -elfogadta. 

• A  Továbbképzési Program  tervezetét 2014. február 20-án  a Közalkalmazotti Tanács 
véleményezte. 

 
Újfehértó, 2014. 

Váradiné Istenes Erzsébet 
                                                                                                         óvodavezető 

 
Legitimációs záradék: 
 
A továbbképzési programot az 52/2014. (III. 26.) számú határozatával Újfehértó Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta. 
 
Újfehértó, 2014. március 26. 

 
 

Nagy Sándor 
polgármester 
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1.számú melléklet 
 

 
TOVÁBBKÉPZÉSI KÉRELEM 

 
 

Alulírott……………………………………………………………………. kérem, hogy a 
……………………………………………………………………………...................................
.........................................................című ........................ órás akkreditált továbbképzési 
tanfolyamot ……………….. nevelési évben számomra támogatni szíveskedjék. 
A tanfolyam ára: ……………… Ft 
Továbbképzés helyszíne: ………………………………… 
 
Újfehértó, ……………….. 

-------------------------------------------------- 
Pedagógus aláírása 

 
 
 
 
 
 

KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA 
 
 

A ……………… nevelési évben …………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. című ……………………….órás 
akkreditált tanfolyamot az intézmény a továbbképzési keretből támogatja/nem 
támogatja. 
Támogatás mértéke: tanfolyam ………..%, költség ……….% 
 
 
Újfehértó, …………………… 

PH. 
 

 ------------------------------------------------- 
                                                                                               óvodavezető 
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12. napirendi pont megtárgyalása 
12./ Beszámoló az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek állapotáról   
      Száma: 3-62/2014.   
      (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.  
 
Kérdés, észrevétel, vélemény? 
 
Szilágyi Péter véleménye, hogy a ponyvagarázsnak nincs akadálya, hogy fölállítsák. Arra 
kíváncsi, hogy a lakógyűlés törvényi kötelezettség-e, ha igen, akkor miért nincs.  
 
Nagy Sándor pontosítja a fogalmat, hogy a lakógyűlés a tulajdonosok között van, ebben a 
konstrukcióban a tulajdonos az egyszemélyes, a bérlők között hivatalosan lakógyűlés nincs. 
Időnként egyébként tartanak.  
 
Szilágyi Péter a műszaki problémák tekintetében – emlékezteti a testületet, hogy elég sok 
helyen látott az előterjesztésben utalást- kérdése, hogy ezek milyen súlyú problémák.  
 
Nagy Sándor válaszában elmondta, hogy ezek minden lakásban, ahol 9 év alatt nyolcan 
laktak- előjön. Hozzátette, hogy a gázkazán hajlamos a meghibásodásra, a legnagyobb 
problémát ebben látja. A penészedéssel kapcsolatosan elmondta, hogy ott, ahol rendszeresen 
van szellőztetve, nem jelent komoly problémát.  
 
Suhaj István megerősítette, hogy a legtöbb gond a gázkazánnal van, van benne egy 
elektronikai panel, ami állandóan meghibásodik, de ettől nagyobb probléma nincs. Hozzátette, 
hogy karban van tartva az egész ház.  
 
Nagy Sándor hozzátette még, hogy a ponyvagarázs mellett nem tud most állást foglalni, mert 
ez biztonsági kérdéseket is felvet.  
 
Suhaj István a ponyvagarázzsal kapcsolatban elmondta, hogy van 55 lakás, elvileg 
mindegyikhez van parkoló, - ebbe belemenni az önkormányzatnak nem kellene, mert reálisan 
nem kivitelezhető.  
 
Nagy Sándor hozzátette, hogy a katasztrófa-védelmisekkel ebben fut majd egy kört.  
 
Gyermánné Szabó Katalin a kerékpártárolással kapcsolatban elmondta, hogy az, hogy a 
lépcsőházban tárolják a lopások miatt- az nem szép látvány, de ha az udvaron lévő 
kerékpártárolót, ha zárttá tennék, az nem kerülne sokba.  
 
Nagy Sándor hozzátette, hogy a kamerás rendszert megvizsgálva, ha a közös költség lehetővé 
teszi, akkor bekamerázzák a kerékpártárolót is.  
 
Suhaj István elmondta, hogy az a vállalkozó, aki az önkormányzati intézményekre kihelyezte 
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a kamerát, még nem tudott odaérni, csak egy tesztkamera van fölhelyezve, hogy az a 
magasság – az belátja-e a kapubejárót, vagy sem. De ez még csak egy tesztkamera. 
Véleménye szerint egy zárt tárolót kialakítani fölösleges. A lakók fele bezárja a kaput, a 
másik fele nem- ez is gond.  
 
Nagy Sándor 
Ha egyéb nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

53/2014. (III. 26.) számú 
 

h a t á r o z a t a  
 
 

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek állapotáról  
 
 
 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek állapotáról szóló beszámolót 
elfogadja. 

 
Határid ő: folyamatos                                                                                   
Felelős: polgármester  

                                  
13. napirendi pont megtárgyalása 
13./Tájékoztató az „Ember központú élhető város - Városfejlesztés Újfehértón” című projekt  
      kivitelezési munkálatainak előrehaladásáról 
      Száma: 3-57/2014.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság - 
4 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette a tájékoztatót.  
 
A napirend ponttal kapcsolatban elhangzott kérdések: 
 
Leveleki József kérdése, hogy mit jelent az, hogy eltér a kivitelező eltér a tervekben szereplő 
anyagoktól, sokkal jobbat?  
 
Nagy Sándor válaszul elmondta, hogy minimum olyan minőségben kell, ha nem azt használja 
ami a kiírásban szerepel, ahhoz minden esetben a tervező, illetve a műszaki ellenőr 
nyilatkozata szükséges, Ő pedig köteles becsatolni azokat a bizonylatokat, amelyekkel a 
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közreműködő szervezet felé bizonyítani lehet, hogy nem alacsonyabb minőségű anyagok 
kerültek beépítése.  
 
Mivel egyéb kérdés nem hangzott el, a napirendi pont vitáját bezárta.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
14. napirendi pont megtárgyalása 
14./Tájékoztató az Újfehértó, Béke téri személygépkocsi parkoló és forgalmi rend  
      kialakításával kapcsolatos egyeztetések lefolytatásáról 
      Száma: 3-60/2014.   
      (Írásbeli előterjesztés alapján) 
      Előadó: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző 
 
Nagy Sándor polgármester Úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy  az Ügyrendi Bizottság 
- 3 egyhangú igen szavazattal, a  Pénzügyi Bizottság - 4 egyhangú igen szavazattal tudomásul 
vette a tájékozatót. 
 
Dr. Mátyás B. Szabolcs az előterjesztéshez kapcsolódóan elmondta, hogy a lakossági 
véleményeket továbbították a tervező felé, aki ezeket megpróbálja szerepeltetni, majd azt 
követően az engedélyező hatóság eldönti, hogy kivitelezhet-e vagy sem, és ennek 
függvényében kerül megvalósításra.  
 
Nagy Sándor annyival egészítette ki az előterjesztést, hogy a mai nap délelőtt folyamán az 
egyik érintett lakó és több üzlettulajdonnal rendelkező hölgy megkereste a Hivatalban és azt a 
fajta javaslatát, most sem támogatja, hogy ne a piac felé, hanem a Hivatal felé legyen 
egyirányú a forgalmi rend. Ez azt jelentené, hogy akkor a Széchenyi út forgalmát nem lehetne 
hová tenni. Ami logikus azt akceptálták, és a tervező annak megfelelően készíti a terveket.  
 
Mivel kérdés nem hangzott el, a napirendi pontot lezárta.  
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a tájékoztatót tudomásul veszi?  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 12 egyhangú igen szavazattal tudomásul vette.  
 
15. napirendi pont megtárgyalása 
15./Előterjesztés a PPP-konstrukcióban megépült „Újfehértói Tanuszoda Projekt" kiváltásához  
      támogatási kérelem benyújtásáról szóló  
      (Szóbeli előterjesztés alapján, határozati javaslat kiosztással) 
      Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor tájékoztatja a testületet, hogy december 17-én szültetett egy Kormányhatározat, 
ami a Sport XXI. századi Létesítményfejlesztési Program keretében PPP- konstrukcióban 
létesült önkormányzati sportlétesítmények kiváltásáról szól. A Kormányhatározat a felelős 
miniszterek felé szabott feladatokat. Elmondta, hogy az elmúlt héten kaptak egy megkeresést 
Dr. Simon Miklóson keresztül - a Miniszterelnökségen keresztül. A korábbi elképzelésekhez 
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képest egy új konstrukció került kidolgozásra, melynek lényege az, hogy az Állam nem 
vásárolja ki ezeket a létesítményeket, hanem az adott önkormányzatoknak vissza nem 
térítendő támogatást nyújt, hogy az adott önkormányzat az Állammal, meg a beruházóval, 
valamint a fedezetet nyújtó bankkal lefolytatott tárgyalás alapján, annak fejében, hogy a 
jelzálogok lekerülnek és a tulajdonjog átkerül az önkormányzathoz – kivásárolja ezeket a 
létesítményeket. Első lépésben egy támogatási kérelmet kell benyújtani erre a 
Kormányhatározatra hivatkozva. Hozzátette, hogyha benyújtásra kerül ez a támogatási 
kérelem, akkor az Államtitkár Úr aláírja a támogatási okiratot, aminek a lényege, hogy 
egyszeri vissza nem térítendő támogatást ad az önkormányzat számára a PPP-s uszoda 
kivásárlására, amely támogatási összeggel 2014. december 31-ig kell elszámolni. Elmondta, 
hogy ezt követően lesz egy szerződés az üzemeltetővel- és a szerződés alapján annak fejében, 
hogy lemondanak a tulajdonjogról és az üzemeltetési szerződésről az önkormányzat tulajdon 
elismerést kap. Hozzátette, hogy a sportcsarnok ebben a körben, ebben a formában nem 
rendezhető. De, hogy tiszta tulajdonviszonyokat tudjanak teremteni, segítséget kérnek abban, 
hogy a jelenlegi finanszírozó Erste Bank nyújtson forint alapú hitelt annak érdekében, hogy ki 
tudják vásárolni a Therma Kft.-től és az is az önkormányzat tulajdonába kerüljön.  
 
Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, a napirendi pont vitáját lezárta.  
 
Ki az, aki a kiosztott határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
54/2014. (III. 26.) számú 

 
h a t á r o z a t a  

 
a PPP-konstrukcióban megépült „Újfehértói Tanuszoda Projekt" kiváltásához 

támogatási kérelem benyújtásáról 
 
 
A  K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T  
 

1. a hátralévő szolgáltatási időszakra (2025. március 31-ig) vonatkozó PPP-
konstrukcióban fizetendő szolgáltatási díj összegének, a tanuszoda üzemeltetés 
ugyanazon időszakra jutó várható költségeivel történő összehasonlítását követően, 
azzal a kérelemmel fordul dr. Lázár János Miniszterelnökséget vezető államtitkár 
Úrhoz, hogy a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP 
konstrukcióban létesült Önkormányzati sportlétesítmények kiváltásáról szóló 
1966/2013. (XII. 17.) Kormányhatározat alapján rendelkezésre álló forrás terhére 
biztosítson Újfehértó Város Önkormányzatának lehetőséget az Újfehértó Város 
Önkormányzata, a THERMA Kereskedelmi Uszodatechnika és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhelye: 4029. Debrecen, Kígyó u. 19.) Magánbefektető - és 
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium között 2007. szeptember 28.-án 
létrejött Szolgáltatási Szerződés keretében PPP-konstrukcióban megvalósult, 
ÚJFEHÉRTÓI Tanuszoda Projekt" kiváltására. 
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2. az 1. pontban foglaltak alapján, Újfehértó Város Önkormányzata 609 600 000.-  Ft 
összegű támogatási kérelmet nyújt be a Miniszterelnökség (1055 Budapest, Kossuth 
Lajos tér 1-3.) felé, az Újfehértó 1879/2. hrsz-ú telken lévő,  Újfehértó 1879/2/A, és az 
Újfehértó 1879/2/B. hrsz-ú Újfehértói Tanuszoda és kiszolgáló helyiségei 
megvásárlásának támogatása érdekében. 

3. a Támogatási kérelem Támogató által történő elfogadását követően vállalja a 
vételárhoz biztosított 609 600 000.-  Ft összegű támogatás igénybevételéhez szükséges 
Támogatási Szerződés megkötését. 
 

4 . f e l k é r i  a  Polgármestert a támogatási kérelem benyújtására 
 
 
 

5. felhatalmazza a Polgármestert a Támogatási kérelem Támogató általi elfogadását 
követően a Támogatási Szerződés megkötésére. 

 
Határid ő: azonnal, Támogatási kérelem általi elfogadását 
követően                                                                              
Felelős: polgármester  

                                   
 
16. napirendi pont megtárgyalása 
16./ Közérdekű bejelentések, kérdések és interpellációk 
 
Szilágyi Péter 
Kevés idő van a választásig, arra kérem a településen működő politikai pártok vezetőit, illetve 
a polgármester Urat, hogy azok a rendezvények, amik bizonyos átadások, meg egyéb ilyen 
dolgokhoz köthetőek, azokra a rendezvényekre hívják meg a többi politikai pártok jelöltjeit is. 
Azt megértem, hogy a Dr. Simon képviselő Úr fontos feladatokkal van megbízva, mint 
regnáló képviselő, de más tekintetben, Ő is képviselő jelölt, kicsivel sem különb, mint a többi. 
Az nekem nagyon visszatetsző volta az elmúlt időszakban, hogy Dr. Budai Gyula a térség 
jelenlegi képviselője és nem pedig Dr. Simon Miklós. És az nekem nagyon visszatetsző volt, 
hogy az elmúlt időben akárhová el kellett hívni a térség országgyűlési képviselőjét, akkor itt 
volt Simon Miklós is. Ha esélyegyenlőséget akarunk biztosítani a jelölteknek, meg törekszünk 
arra, hogy törvényes és egyéb dolgok meglegyenek, akkor vagy hívjunk meg mindenkit, vagy 
pedig senkit. Nyilvánvaló, hogy a mai bejelentés örvendetes volt a számunkra, bár érdekes az 
időzítése, de valahogy itt hivatali minőségében volt itt.  
 
Nagy Sándor 
Szeretnék valamit világossá tenni. A város vezetőjeként minden hivatalos eseményre én Dr. 
Budai Gyula Országgyűlési Képviselő Urat hívom meg. Én egyetlen egy esetben sem hívtam 
meg Dr. Simon Miklóst, illetve az országgyűlési képviselő jelöltet sem. Mert akkor ilyen 
minőségében hívnom kellene mindenkit. Viszont minden ilyen rendezvény meghívója 
felkerül a város honlapjára és volt arra példa, hogy pld.  a Fő tér projektnyitója kapcsán Dr. 
Kiss Sándor a JOBBIK országgyűlési képviselő-jelöltje eljött és ott volt a teremben- amiben 
én semmi problémát nem látok.  
 
Szilágyi Péter 
A másik dolog, amit a történeti hűség kedvéért szeretnék megjegyezni, ahhoz amit Dr. Simon 
Miklós mondott.  Nagyon értem, hogy Ő politikus, ésszerűen érvelt- hogy ahol szociális 
városvezetés volt, hogy eladósodott, még a sajátja is. A történeti hűség kedvéért mondjuk el, 
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hogy 2006-2010. között Magyarország Kormánya szocialista többségű volt, viszont a 
településeknek a nagyobb részénél a képviselő-testületeknél a jelenlegi Kormánypárt a 
FIDESZ képviselői voltak többségben. Az, hogy Újfehértó ebbe helyzetbe jutott, azért nem 
csak a szocialisták tehettek róla én azt gondolom, hogy ezt közösen érte el az MSZP és a 
FIDESZ.  
 
Puskás László 
Csak a „történelmi hűség kedvéért”,  nem 2006-2010. közötti időszakot mondott, hanem 
2002-és 2006. közötti időszakot mondott. A másik dolog, az első felvetéssel kapcsolatos - 
tény és való, hogy egyetlen egy alkalommal nem hívta meg a városvezetése Dr. Simon Miklós 
országgyűlési képviselő Urat, viszont én meghívhattam és minden egyes alkalommal meg is 
hívtam, mint a helyi Fidesz csoportvezetője. Azt gondolom, hogy a JOBBIK-nak is 
lehetősége van rá. Azon a rendezvényen, amit a polgármester Úr is említett, ott volt a Kiss 
Sándor képviselő Úr, viszont Ti pedig nem voltatok ott, mint a JOBBIK helyi képviselői, ami 
elég fura helyzetet teremtett az Ő számára is. Tehát bíztatom a képviselő Urat, hogyha lesz 
ilyen projektátadó, akkor hívja meg a képviselő urat is, bár csak abban az esetben tartom 
logikusnak, hogyha ennyit is tett volna azért, hogy Újfehértóra bármennyi pénz is érkezzen és 
bármennyi támogatás is érkezzen. Ha ez így van, akkor neki is ott van a helye, ha nem így 
van, akkor azért, mert képviselő-jelölt én nem tartom ezt logikusnak, hogy minden képviselő-
jelöltet, minden rendezvényre meg kell hívni. Úgy gondolom, hogy azokat a képviselőket kell 
hívni, akik rajta lesznek a szavazólapon.  
 
Nagy Sándor 
Április 4-én lesz újabb két projektelem átadás a városfejlesztés kapcsán, ez reggel fél 9 órakor 
fog kezdődni, a városi piac és a parkoló, park átadása fog történi, ahová meghívtam Dr. Budai 
Gyula képviselő Urat és Ő lesz, aki ezen az ünnepségen közreműködik. Ha más is ott lesz, az 
ellen, annak érdekében sem fogok tenni semmit ebben a dologban. Ezt alpolgármester Úrral 
annak idején tisztáztuk, hogy városvezetőként nem tehetek különbséget a pártok képviselői 
között, mert ilyen alapon akkor hívhatnánk akkor sorban mindegyiket.  
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor a nyilvános ülést 18 
óra 10 perckor bezárta.  
 
 
 

K. m. f.  
 
 

Nagy Sándor         Dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester         jegyző 
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