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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

hirdetmény nélküli, általános, egyszerű közbeszerzési eljárás
2010. december 22.-én rendkívüli ülést tartott a Képviselő- megindításáról döntöttek a képviselők.
testület.
2011. január 27.-én tartotta a soros januári ülését a KépviselőEzen az ülésnapon elsőként a Nyírségi Ivóvízminőség-javító testület.
Önkormányzati Társulás alapító okiratának hatályon kívül
helyezéséről, a társulási megállapodásának módosításáról,
kiegészítéséről
és egységes szerkezetbe foglalásáról
döntöttek a képviselők.

Ezen az ülésnapon elsőként a Nagykállói Kistérségi
Rövidtávú Kistérségi Kulturális Stratégiájának elfogadásáról
döntöttek a képviselők.

A Képviselő-testület a települési szilárd hulladék
gyűjtésének, szállításának, kijelölt ártalmatlanító helyen
történő lerakásának és ártalmatlanításának díját 2011. január
01.-től az alábbiak szerint állapította meg:

Főtér korszerűsítése, a sportpálya valamint a köztemető
önkormányzati beruházásokra, fejlesztésekre kell elvégezni.

Alkotmánybírósági határozat alapján, kikerült a
hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló
rendeletből a kedvezményekre vonatkozó rendelkezés, így
2011. január 01.-től minden ingatlan-tulajdonosnak a
szilárdhulladék szállítás teljes díját meg kell fizetni.

Döntöttek a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól,
valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről is.

Tájékoztatót hallgattak meg és fogadtak el az ÚjfehértóT á m o g a t á s i i g é n y t n y ú j t o t t b e a t e s t ü l e t a Bököny Viziközmű Beruházási Társulás tevékenységéről.
Belügyminisztériumhoz vis maior tartalék címen a Ezt követően független pénzügyi-, gazdasági szakértői
belvízkárok enyhítésére.
társaság megbízását határozta el a testület az alábbiak szerint:
2011. 01. 01.-től szigorodtak a Városi Tornacsarnok Az átvilágítás tárgya az önkormányzat vagyongazdálkodása,
használatának szabályai. Ettől az időponttól a a közpénzek felhasználásának jogszerűsége és célszerűsége
Tornacsarnokot térítésmentesen kizárólag az önkormányzati az adott gazdasági lehetőségek között. A vizsgálatot az
intézmények városi és intézményi ünnepségek szervezett Újfehértó Városfejlesztési és Városüzemeltetési „KHT”
keretben történő megtartásához lehet igénybe venni.
gazdálkodására, a 3000 adagos konyha és gyorsétterem, a

A vizsgálatot lefolytató társaságot a Pénzügyi Bizottság által
kijelölt 3 független pénzügyi-, gazdasági szakértői társaság
1 db 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény ürítése esetén az ajánlatából választja ki a testület a február 24.-i ülésén.
alapszolgáltatás
legmagasabb
díja 220.- Ft + ÁFA/ Elfogadásra került Újfehértó Város Képviselő-testülete és
db/Ürítés.
Szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló rendelet.

Hatályon kívül helyezték az iparűzési adóbevétel
2011. január 07.-én rendkívüli ülésen 2011. február 01.-től a meghatározott részének célirányos felhasználásáról szóló
3000 adagos konyha üzemeltetésére a P. DUSSMANN Kft.-t helyi rendeleteket, ezért 2011.-ben nem lesz lehetősége a
választotta ki a Képviselő-testület.
vállalkozóknak az előző évi helyi iparűzési adó 5%-ának
2011. január 14.-én rendkívüli ülésen „Újfehértó Város felhasználásáról nyilatkozni.
Önkormányzata részére fejlesztési hitel biztosítása” tárgyú
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Elfogadásra került a gyermekek napközbeni ellátásáért Az Újfehértó Város Önkormányzata fenntartásában működő
intézményekben a 2011/2012-es tanévre történő általános
fizetendő intézményi térítési díjakról szóló helyi rendelet is.
iskolai
beíratás és a 2011/2012-es nevelési évre szóló óvodai
A testület felülvizsgálta a piaci díjtételeket, és úgy határozott,
előjegyzés
időpontját 2011. április 04-tól 2011. április 06-ig
hogy nem indokolt a helypénzek emelése.
határozta meg a Képviselő-testület.
A 3000 adagos főzőkonyhát 2011. február 01.-től a P.
Dussmann Kft. üzemelteti. Az üzemeltető vállalta, hogy a Elfogadták a képviselők a város 2011. évi eseménynaptárát és
Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott 30 fő szakács, módosításra került a Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító
konyhai kisegítő, gk. vezető
munkavállalókat tovább okirata is.
foglalkoztatja. Február 01. nappal így a testület a
Polgármesteri Hivatalnál 30 álláshelyet megszüntetett. A
Zajti Ferenc Kulturális Központnál szintén megszüntetésre
került 1 álláshely 2011. március 31. napjával.

Végül tájékoztatókat tárgyalt meg a Képviselő-testület az
Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Kft. 2010. évi tevékenységéről valamint az Újfehértó Város
egészségügyi alapellátásának tapasztalatairól.

A testület kifejezte azon szándékát, hogy 2011. július 01.
napjával - a Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Könyvtár
és Művelődési Központ valamint az Újfehértói Általános,
Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Szakiskola
átszervezésével, a megszűnő intézmények feladatainak
ellátására - Általános Művelődési Központot kíván alapítani.

2011. február 04.-én rendkívüli ülésen magánszemélyek
kommunális adója és építményadó bevezetéséről döntött a
testület, majd elfogadták az önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
rendeletet.

Kiemelkedő társadalmi jelentőséggel bíró civil szervezetek
A testület döntött arról is, hogy a tulajdonát képező, 4244. 2011. évi támogatásáról is döntöttek a képviselők.
Újfehértó Fő tér 3. szám alatti ingatlanát (Művelődési Ház Végül kihirdették az „Újfehértó Város Önkormányzata
épülete) 2011. április 01.-től bérbe kívánja adni.
részére fejlesztési hitel biztosítása” tárgyú hirdetmény
A Képviselő-testület az Újfehértó Város Önkormányzata nélküli általános, egyszerű közbeszerzési eljárás eredményét,
NYÍRSÉGVÍZ ZRT.-ben lévő tulajdonosi részvényei közül amelynek során a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
300.000.000.- forint értékű részvényt
névértéken az ajánlatát fogadta el a testület.
alapszabályban meghatározottak szerint vételre felajánlott a A testületi ülések napirendjeinek előterjesztései, és a döntési
tulajdonosok (ezt követően a Társaság) részére.
javaslatok, valamint az ülésről készült jegyzőkönyvek a város
A testület az önkormányzat súlyos likviditási helyzetének honlapján olvashatók.
megoldása érdekében felkérte a jegyzőt helyi adók
bevezetéséről szóló rendelet-tervezet előkészítésére.
A képviselők felkérték a polgármestert, hogy kezdeményezze
az Újfehértói Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Kft. taggyűlésének 30 napon belüli összehívását és a
taggyűlés által a társaság ügyvezetőjének, gazdálkodásának
könyvvizsgáló által történő soron kívüli megvizsgálásának
elrendelését.
Elfogadásra került az Újfehértó SZOSZOK valamint a DélNyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ újfehértói
feladatellátási helyének 2011. évi költségvetése.

SZA.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Újfehértó Város
Önkormányzata pályázatot ír ki a Vasvári Pál utca 1. szám
alatti 55 lakásos társasház, 2011. február 12. napjától
megüresedő, az elbírálást követően azonnal beköltözhető
összkomfortos bérlakására:
Helye

Alapterület

B. lh. fsz. 4.

48 m2

Legkisebb
lakbér mértéke
1+1/2 szobás 25.200.- Ft/hó
Paraméter

Az elmúlt év december 3. napjával megüresedett az aljegyzői
munkakör, ezért az álláshely 2011. április 01.-től történő A fizetendő lakbér legkisebb mértéke: 525.- Ft/m2/hó. A
lakbér összege nem tartalmazza a külön szolgáltatásokért
betöltésére pályázatot írt ki a Képviselő-testület.
fizetendő díjakat.
A Lengyel Laura Óvoda intézményvezetői feladatainak
ellátásával 2011. február 01.-től 2015. július 31.-ig Váradiné A Polgármester a bérleti ajánlatok közül a Pénzügyi
Bizottság előzetes véleménye alapján
a számára
Istenes Erzsébetet bízta meg a testület.
gazdaságilag legkedvezőbbet
előzetesen vállalt
A képviselők jóváhagyták, hogy a Nyírségi Ivóvízminőségleghosszabb időre szóló egyösszegű befizetést fogadja el.
javító Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a
Környezet és Energia Operatív Program keretében A pályázatokat írásban, az előírt formanyomtatványon, a
ivóvízminőség-javítás pályázati konstrukció második szükséges bizonylatok csatolásával a Polgármesteri Hivatal
00
fordulójára nettó 1 566 977 422 Ft beruházási összeggel. iktatójába kell benyújtani 2011. március 02. napján 17 -ig.
Egyidejűleg a testület kötelezettséget vállalt, arra, hogy a
társulási megállapodásban rögzített mértékben a támogatási
kérelem pénzügyi finanszírozásához szükséges 365 459 506 Ft
önrészből a rá eső összeget biztosítja, úgy, hogy azt a
Nyírségvíz Zrt. átadott pénzeszközként fizeti meg Újfehértó
helyett.

A pályázat részletes feltételeiről szóló tájékoztató
megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a
szükséges formanyomtatvány letölthető Újfehértó város
honlapjáról - www.ujfeherto.hu - továbbá átvehető és
személyes információ kérhető a Polgármesteri Hivatal 15.
számú szobájában.

Vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújtott be a
Képviselő-testület a belvízkárok enyhítésére.

Nagy Sándor polgármester
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GYAKORI KÉRDÉSEK A MAGÁNSZEMÉLYEK
KOMMUNÁLIS ADÓJÁVAL ÉS AZ
ÉPÍTMÉNYADÓVAL KAPCSOLATBAN
1. Miért van szükség az új adók bevezetésére?
Újfehértó Város Önkormányzatának súlyos likviditási
helyzetének megoldására hitelfelvételről, és átütemezett hitel
visszafizetésekről illetve kötvénykibocsátásról kellett döntést
hoznia a Képviselő-testületnek, melyek során a Magyar
Takarékszövetkezeti Bank Zrt. felé elkötelezte magát, hogy az
Újfehértó Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési
koncepciójában meghatározott szempontok alapján
határozza meg a 2011. évi költségvetését.
A költségvetési koncepció kötelezően előírta, hogy a város
költségvetési tervezetét forráshiány nélkül kell elkészíteni és
ha a koncepcióban megfogalmazott tervek nem realizálhatók,
szükséges a működési kiadások további csökkentése és új
bevételi források felderítése, akár új helyi adók bevezetésével.
A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési rendelet I.
tárgyalási fordulójában nem tudta a koncepcióban
megfogalmazott terveket realizálni, ezért a fennálló több száz
milliós hiányra tekintettel, további
kiemelt tervezési
javaslatokat fogadott el. Ilyen kiemelt javaslat volt, hogy az
önkormányzatnak 2011. évre plusz 90 millió forint bevételi
forrást kell terveznie, melyet helyi adók bevezetésével kell
megteremteni.
2. Miért tart itt a város?
Az önkormányzat súlyos likviditási nehézségei miatt volt
szükség a két új adónem bevezetésére. Az elmúlt időszakban
számos beruházás valósult meg a városban (pl. városi uszoda
és tornacsarnok, központi konyha megépítése, temető
felújítás, főtér rekonstrukció, Szent István úti kerékpárút
megépítése, Árpád Kút, Széchényi úti beruházás stb.).
Jelenleg a legfontosabbnak ítélt - előkészítés alatt lévő
beruházás - a hiányzó településrészeken a szennyvízhálózat
kiépítése, amely többmilliárdos projekt. A már kivitelezett és
folyamatban lévő beruházások jelentős része pályázati forrás
igénybe vételével valósult meg illetve fog megvalósulni.
Pályázati lehetőség nélkül a város saját erőből képtelen lett
volna szennyvízhálózatot kiépíteni, uszodát építeni és egyéb
beruházásokat kivitelezni, egyáltalán fejlődni. Ezekhez a
projektekhez természetesen biztosítani kell(ett) a saját erőt.
Az önkormányzat bevételi forrásai korlátozottak. A
gazdasági válság, a belvíz elleni védekezés is nehezítik a
pénzügyi helyzetet. A növekvő feladatok mellett az állam
által a működéshez biztosított támogatás is folyamatosan
csökken vagy stagnál, így a működőképesség és a
beruházások megvalósítása érdekében hitelfelvételekre volt
szükség.
3. Mit érez abból a lakosság, ha az önkormányzat „csődbe”
kerül?
Nehéz szívvel szavazták meg ezt a döntést a képviselők, de a
csődhelyzet elkerülése érdekében ez elkerülhetetlen volt. Ha
nem teremtjük meg a költségvetés egyensúlyát egy
adósságrendezési eljárásban a csődbiztos fogja megmondani
a városnak, hogy mit tehet és mit nem. Ezekben az
eljárásokban megszűnnek a nem kötelező feladatok, így
például az egész napos bölcsődei, óvodai, iskolai
foglalkozások, a művészeti oktatás, a pedagógiai
szakszolgálat, a fizikoterápia, a helyi buszközlekedés, a
rászoruló városlakók részére pedig nem tudunk majd
bizonyos segélyekkel segítséget nyújtani. Adósságrendezési
eljárásban nem lesznek beruházások, így óvoda felújítás,
Mályváskerti kerékpárút és nem épülhet meg a
szennyvízhálózat sem. Nem tudunk segítséget nyújtani a
belvizes ingatlanok tulajdonosainak, a tűzoltóságnak és a
polgárőrségnek, valamint támogatás nélkül marad a sport is
stb….
4. Kinek kell adót fizetni?
1./ Magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni annak a

magánszemélynek, aki az önkormányzat illetékességi
területén lakás, belterületi beépítetlen földrészlet
tulajdonjogával, nem magánszemély tulajdonában álló lakás
bérleti jogával rendelkezik. Az adó alanya az, aki 2011.
március 01. napján a lakás, beépítetlen belterületi földrészlet
tulajdonjogával, lakásbérleti joggal rendelkezik.
Amennyiben az adótárgyat az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett vagyoni értékű jog (pl. haszonélvezeti jog) terheli,
az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
2./ Építményadó köteles az önkormányzat illetékességi
területén lévő vállalkozási célt szolgáló nem lakás céljára
szolgáló épület, épületrész és az a lakás, amely után
magánszemélyek kommunális adóját nem kell fizetni.
Az adó alanya az , aki 2011. március 01. napján a vállalkozási
célt szolgáló épület, épületrész tulajdonosa, illetve az a
lakástulajdonos (pénzintézet) aki lakástulajdona után
magánszemélyek kommunális adóját nem fizet. Amennyiben
az adótárgyat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni
értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó
alanya.
5. Ki fizeti az adót, ha az ingatlannak több tulajdonosa van?
Az adót tulajdonjog arányában fizetik a tulajdonosok.
Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött
megállapodásban dönthetnek úgy is a tulajdonostársak, hogy
csak egy személy legyen az adó alanya. Ebben az esetben egy tulajdonosok által kiválasztott személynek lesz megállapítva
az adó.
6. Ha egy ingatlanon több különböző funkciójú épület van
(lakás, nyári konyha, garázs, üzlet stb.) hogyan kell adót
fizetni?
Ha az ingatlanon lakás van és olyan nem lakás céljára szolgáló
építmény, amely nem vállalkozási célt szolgál (pl. gépjármű
tároló) csak a lakás után kell megfizetni a magánszemélyek
kommunális adóját.
Ha az ingatlanon lakás és vállalkozási célt szolgáló építmény
van a lakás után magánszemélyek kommunális adóját, az
üzlet után építményadót kell fizetni.
7. Beépítetlen (üres) belterületi ingatlan után kell adót
fizetni?
Igen. Magánszemélyek kommunális adóját kell fizetnie a
tulajdonosnak.
8. Külterületi ingatlan után kell adót fizetni?
Mezőgazdasági ingatlan után (szántó, erdő, rét stb.) nem kell
adót fizetni. Külterületi lakóingatlan (tanya) után
magánszemélyek kommunális adóját, a külterületi
vállalkozási célt szolgáló nem lakás céljára szolgáló épület,
épületrész után építményadót kell fizetni.
9. Kapnak-e tájékoztatást az érintett adófizetők?
Február 28-ig minden lakásba kiküldésre kerül az adókkal
kapcsolatos tájékoztató, a magánszemélyek kommunális
adójáról szóló bevallási nyomtatvány és az ehhez kapcsolódó
megállapodás. A helyi iparűzési adót fizető adóalanyok
február 28-ig szintén értesítést kapnak a 2011. I. félévi fizetési
kötelezettségükről. Ebben az értesítésben tájékoztatjuk az
adózókat arról, hogy a Képviselőtestület milyen helyi adó
bevezetéséről döntött és, ha építményadó bevallási
kötelezettségük van, akkor ennek hogyan tehetnek eleget.
10. Aki nem kap tájékoztatást kell-e bevallást tennie?
Az adózóknak a bevallási kötelezettségüket abban az esetben
is teljesíteniük kell, ha az adóhatóság erről külön nem
értesítette és nem bocsátotta rendelkezésre az ehhez
szükséges nyomtatványokat.
11. Meddig kell a bevallási kötelezettségnek eleget tenni?
Az adózók - mindkét adónemben - bevallási
kötelezettségeiknek az adókötelezettség keletkezésétől
számított 15 napon belül kötelesek eleget tenni.
Ennek értelmében a bevallási kötelezettségüket az adózók
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2011. március 15. napjáig teljesíthetik.
12. Ki részesül adómentességben?
Mentes az építményadó alól a helyi adókról szóló törvény
szerint:
a.) a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a
nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség,
b.) a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló
építmény,
c.) valamint az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint
állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy
az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló
épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár,
műtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adóalany
rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési
tevékenységéhez kapcsolódóan használja. ( a helyi adókról
szóló 1990. C. örvény 13.§),
Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól az
önkormányzati adórendelet értelmében:
a.) a 75. életévet tárgyév január 1-jéig betöltött személy és az a
házaspár, ahol a házastársak egyike a 75. életévet tárgyév
január 1-jéig betöltötte.
b.) az akinek a lakott lakását a belvíz közvetlenül
veszélyezteti és a 2010. decemberében készült Helyi
Polgárvédelmi nyilvántartásban szerepelt.
13. Az adómentességben részesülőknek kell-e bevallást
tenni?
Bevallási kötelezettségüket azon adóalanyoknak is
teljesíteniük kell, akik részére az önkormányzati rendelet
adómentességet biztosít, mentességükről a bevallási
nyomtatvány megfelelő részén nyilatkozni kell.
14. Van-e következménye, ha az adóalanyok elmulasztják a
bevallási kötelezettségüket?
A bevallási kötelezettség elmulasztása szankciót von maga
után. Kérem az adózókat, hogy adókötelezettségüket a
törvényben és a helyi rendeletben foglaltaknak megfelelően
teljesítsék. Nemcsak azért, mert a bevallási kötelezettség nem
teljesítése szankciót von maga után, hanem azért, és ez a
legfontosabb mert a bevallások hiányában az
adócsökkentésére vonatkozó - rendeletmódosítás sem
terjeszthető elő. Mivel a március 31. napjáig beérkezett
bevallások feldolgozásának ismeretében - amennyiben a
kivethető adók összege adónemenként meghaladja az
előirányzott bevételeket - lehetséges csak az adócsökkentésre
irányuló rendeletmódosítás beterjesztése.
15. Hol szerezhetők be az adókötelezettséghez szükséges
nyomtatványok?
Valamennyi adókötelezettséghez szükséges nyomtatvány
2011. március 01. napjától elérhető lesz a www.ujfeherto.hu
honlapon, illetve személyesen beszerezhető a Polgármesteri
Hivatalban (Újfehértó, Szent I. u. 10.)
16. A bevallást követően lesznek-e értesítve az adóalanyok a
fizetési kötelezettségről?
Minden adózó, aki benyújtotta bevallását az adóhatósághoz
határozatban fog értesülni a fizetési kötelezettségéről,
amelyhez mellékelve lesz a megfizetéshez szükséges
készpénzátutalási megbízás.
17. Várható-e az adó mértékének a csökkentése?
Amennyiben az adóhatósághoz 2011. március 31-ig
visszaérkező adóbevallások feldolgozása során
megállapítható, hogy a tárgyévre kivethető adók összege
kommunális adó estében az 50 millió Ft-ot, az építményadó
adó esetében a 40 millió forintot valószínűsíthetően
meghaladja, az adó kivetése előtt a testület a fizetendő adók
arányos csökkentését rendeli el.
Ezért is fontos, hogy az adózók adókötelezettségüket a
törvényben és a helyi rendeletben foglaltaknak megfelelően
teljesítsék,
mert az adócsökkentésére vonatkozó
rendeletmódosítás csak akkor terjeszthető elő, ha a kivethető

adók összege adónemenként meghaladja az előirányzott
bevételeket.
18.Mennyi az adó mértéke?
1./ Magánszemélyek kommunális adója, 2011. március 1.
napjával:
TelepülésKisváros Kertváros Falusi Gazdasági
központ
17000Ft/év 16000Ft/év 15000Ft/év12000Ft/év 12000Ft/év
2./ Építményadó, 2011. március 1. napjával: az adómértéket a
Képviselő-testület 5/2011. (II.05.) számú rendeletének
melléklete határozza meg. Függ az adóövezeti besorolástól és
az épületek fajtájától és az épület nagyságától (m2). A
rendelet megtekinthető a www. ujfeherto.hu honlapon.
Ha a beérkező bevallások feldolgozása után megállapítható,
hogy a kivethető adók összege meghaladja az előirányzott 90
millió forintot, akkor a képviselő-testület visszamenőlegesen
dönt az adók csökkentéséről.
19.Meddig kell megfizetni az adót?
Az adóalanyok az I. félévi adófizetési kötelezettségüket 2011.
évben június 30. napjáig a II. félévi adófizetési
kötelezettségüket szeptember 15. napjáig teljesíthetik.
20. Meddig kell fizetni a márciustól bevezetendő új adókat?
2 évig (2011. és 2012). Azt követően hatályát veszti a helyi
rendelet.
21. Ha nem fizetik be az adózók a kivetett adókat mi
történik?
Az adóhatóság végrehajtási eljárásban intézkedik a
behajtásról.
22. Van-e lehetőség a megállapított adó mérséklésére?
Igen. Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt
terhelő adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást
mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó
és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését
súlyosan veszélyezteti.
23. Részletfizetésre, fizetés halasztásra lesz-e lehetőség?
Az adózás rendjéről szóló jogszabály szerint lesz lehetőség
részletfizetésre illetve fizetés halasztásra. Méltányossági
kérelmek (adómérséklés, részletfizetés, fizetési halaszatás)
illetékkötelesek, melyekért 2 200 forint eljárási illetéket kell
fizetni.
24. A vállalkozók költségként elszámolhatják-e az
önkormányzatnak megfizetett építményadót?
Igen. A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó
egyéni vállalkozók és társas vállalkozások a vállalkozói
adóalap kiszámítása során, költségként elszámolhatják a
helyi önkormányzatoknak az adóévben megfizetett,
kizárólag a tevékenységhez kapcsolódó adót.
25. Más településeken alkalmazzák-e ezeket az adókat?
A megye településeinek túlnyomó többségében legalább
kettő helyi adó bevezetésére került sor.
26. Az adóügyekkel kapcsolatban hol kérhető további
tájékoztatás?
Személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Újfehértó, Szent I.
u. 10.), telefonon: 06/42 290-000/28 telefonszámon.
További kérdéseiket az alábbi e-mail címre küldhetik meg:
jegyzo@ujfeherto.hu
Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a 2011. évben fizetendő
gépjárműadó összegekről, minden adóalany levélben kap
értesítést aminek mellékletét képezi az I. félévi gépjárműadó
befizetéséhez szükséges csekk is. A fizetési határidő
változatlan, az I. félévi gépjárműadót március 15-ig, a II. félévi
gépjárműadót szeptember 15-ig kell megfizetni.
Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző
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BEMUTATKOZIK A CIGÁNY KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
Elnök: Mocsár Csaba
Elnökhelyettes: Kissné Mocsár Brigitta
Képviselő tagok: Murzsa Tamás, Mocsárné Papp Zsuzsanna

rendelkeznek megfelelő infrastruktúrával, szakmai bázissal,
illetve sikerül minél erősebb konszenzust kialakítaniuk
egymás között. Szeretnénk együttműködni a helyi
intézményekkel, Önkormányzattal, Civil Szervezetekkel,
Családsegítő Szolgálattal, rendőrséggel, háziorvosi
szolgálattal, stb.

Mint elnök szeretnék részletesebben bemutatkozni: 37 éves
Mocsár Csaba Elnök
vagyok. Szüleim vályogvető romák voltak. Ötödik
gyermekként láttam napvilágot. Általános iskolámat
VIGYÁZZUNK A HÁZALÓKKAL
Újfehértón a 4. számú általános iskolában végeztem, majd Házalással leplezett bűncselekményekre kívánjuk felhívni
vendéglátó ipari szakmunkás végzettséget szereztem, a lakosság figyelmét.
Nyíregyházán. 1993-ban nősültem, négy gyermekünk
Évekkel ezelőtt reneszánszukat élték, de még ma is több
született, még mind a négy kiskorú.
településen előfordul, hogy árusok, vagy felvásárlók házról
Az Újfehértón élő cigányság életkörülményeinek és házra járva kínálják portékáikat, vagy éppen különböző
t á r s a d a l m i h e l y z e t é n e k j a v í t á s á r a i r á n y u l ó otthon tartott, de már nem használt tárgyakat vásárolnak fel.
intézkedéscsomagunk:
Ezek csalást, vagy más súlyosabb bűncselekményt
- A romák társadalmi integrációját elősegítő összehangolt takarhatnak. E bűncselekmények tipikus megjelenési
munka keretén belül megvalósuló feladatok, a jog,- és formája, amikor a házalók nagy címletű pénzzel fizetnének.
esélyegyenlőség megvalósítása, érvényre juttatása,
Amíg a gyanútlan "eladó" besiet a házba a visszajáróért, addig
ők
is belopakodnak, és az ott talált értékeket, elsősorban a
- A romák kirekesztődésének megakadályozása, az
kisméretű, de annál nagyobb értékű tárgyakat, (pl. aranyelőítéletek csökkentése,
ékszer) magukhoz veszik. Olyan is előfordul, hogy ők
-a hátrányos helyzet újratermelődésének megelőzése, az
kínálnak megvételre különféle tárgyakat, (pl. késkészlet,
élethelyzet és az életminőség javítása, a mélyszegénység
ágynemű stb.), miután ily módon a házba bejutottak, a ház
csökkenését eredményezhetik, ugyanakkor erősíthetik a
lakójának figyelmét egyéb módon elterelve viszik el az
társadalmi szolidaritást, az elfogadó társadalmi környezetbe
értékeket. Nem egyszer csak órákkal később derül ki, hogy a
való integrálódást.
házalók nem csupán eladni vagy vásárolni jöttek, de akkorra
-Információ nyújtásával szeretnénk lehetővé tenni a m á r m e s s z e j á r n a k . A z i l y m ó d o n e l k ö v e t e t t
mélyszegénységben élő romák számára, hogy saját bűncselekmények megelőzése végett kérünk mindenkit,
erőforrásaikat mozgósítva kiemeljék magukat tartósan rossz hogy lehetőleg tartózkodjanak a házalókkal történő
helyzetükből.
üzletkötéstől, mert mint a fentebbi példákból látható, az
-Helyi cigányok munkához jutását, képzését, átképzését előnyösnek tűnő üzlet sokszor nagy veszteséggel járhat.
segítjük attól függően, hogy milyen formában lesznek
Máté Zoltán
hasznára a magyar gazdaságnak.
-Érdekképviselet érvényesítése, eladósodott munkanélküli
cigányok hogyan és miként tudják megmenteni az egyetlen
vagyonukat, a lakásukat, hogy a bank ne lakoltassa ki, ezáltal
családok sorsa ne forduljon tragédiába - Segíteni szeretnénk
a roma kisvállalkozókat, hogy sikeresen fejlesszenek, és részt
vegyenek esetleg a helyi projektekben.
A jövőben fokozott figyelmet fordítunk a népegészségügyi
szűrővizsgálatokon a roma lakosság részvételének
növelésére.
-A gyermek, ifjúsági és sportügyek területén a hátrányos
helyzetű roma csoportok kiemelt támogatása.
-Közösségi ház létrehozása, ahol a hagyományőrzést
(népzene, tánc) tovább vihetnénk gyermekeinkkel
megtaníthatnánk mindazt, amit mi szüleinktől,
nagyszüleinktől tanultunk.
-Turizmus fejlesztése.
-Cigány-múzeum és Csárda létrehozása (hogyan éltek régen,
és élnek ma a cigányok)
- A romák hozzáférése a Nemzeti Fejlesztési Terv (a
továbbiakban: NFT) pályázati forrásaihoz (HEFOP,ROP)
erősen korlátozott, mert hiányoznak azok a civil és
önkormányzati érdekérvényesítő kapacitások, amelyek
szükségesek lennének a forrásokhoz való hozzájutás
elősegítéséhez. A helyi roma szervezetek a felgyorsult
pályázati folyamatba csak akkor tudnak bekapcsolódni, ha

A LEJÁRT TEMETÉSI HELYEKET ÚJRA KELL
VÁLTANI
Értesítem a lakosságot, hogy a temető megnyitásától
-az 1986. év végéig betemetett sírhelyek 25 éves használati
ideje valamint
-a 2001. év végéig betemetett urnafülkék 10 éves
használati ideje
2011. december 31-ig lejár!
A temetési hely feletti rendelkezési jog újabb 25 évre
illetve urnafülke, urnasírhely esetén 10 évre
meghosszabbítható, újraváltható.
Az újraváltási díj összege megegyezik a mindenkor
hatályban lévő megváltási díj összegével. A kialakult
gazdasági helyzetre tekintettel a Polgármesteri Hivatal a
sírhelyek újraváltásakor kérésre részletfizetést biztosít.
Az újraváltásokra a Polgármesteri Hivatal (Szent I. u. 10.)
16. számú hivatali helyiségében van lehetőség. Érdeklődni
Nagyné Bodó Szabinánál lehet személyesen vagy a 290000/16. telefonszámon.
Felhívom a hozzátartozók figyelmét, hogy amennyiben a
temetési helyek újra váltására nem kerül sor, a
rendelkezési jog gyakorlása megszűnik és a temetési hely
megszüntethető. Az így megszűnt temetési helyekre
újbóli temetésekre van lehetőség.
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Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző

Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII.
törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Újfehértó Város Képviselő-testületének Polgármesteri
Hivatala
aljegyzői
munkakörének betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás
határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: 4244. Újfehértó, Szent I. u. 10
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ellátandó feladatok az Ötv.36.§(1) bekezdése értelmében a
jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok
ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
"Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény,
valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati
Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

A „THERMÁRIUM” VÁROSI TANUSZODA ÉS
VÁROSI TORNACSARNOK HÍREI
Aktuális rendezvények:
2011. 02. 23. 13.00-19.00

Kosárlabda diákolimpia (IV.
korcsoport leány) SZSZB.
Megyei verseny

lebonyolítása
2011. 02.24.
14.00-17.00
Ovi karnevál
2011. 03. 04.
13.00-17.00
Kézilabda fiú III.
korcsoportos
Diákolimpia
nagykörzeti
döntö
Változtak az igénybevételi szabályok:
2011. február 15.-től a „THERMÁRIUM” Városi Tanuszoda és
Tornacsarnok igénybevételének díjairól és az igénybevétel
szabályairól új Polgármesteri Intézkedés kiadására került sor,
amelyet a város honlapján (www.ujfeherto.hu) olvashatnak.
A létesítmény elérhetőségei:
- Telefon: 06/42 590-116
- Fax: 06/42 590-117

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDET
az Újfehértó Fő tér 3. szám alatti - 1662 m2 területű ingatlan bérbeadására
az alábbi feltételekkel:
A bérleti jogviszony időtartama: 2011. április 01-től 5 év. A
legkisebb bérleti díj mértéke: 300.000.- Ft+ÁFA/hó. A bérleti
díj évente január 01. napjától az infláció mértékével
emelkedik.

-Magyar állampolgárság,
-Cselekvőképesség,
A rezsiköltséget a bérlő köteles megfizetni a szolgáltatók felé.
-Büntetlen előélet,
-Felsőfokú képesítés, Igazgatásszervezői vagy állam-és Az ingatlan az eredeti funkció megtartásával hasznosítható.

jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles Az ingatlanra vonatkozó részletes adatokat, egyéb pályázati
feltételeket pályázati dokumentáció tartalmazza, amely a
közigazgatási menedzser szakképesítés,
Polgármesteri Hivatal 15. számú szobájában igényelhető.
-Legalább 3 év közigazgatási, - szakmai tapasztalat,
A pályázaton az vehet részt, aki 200 000.- forint bánatpénzt
-Közigazgatási szakvizsga,
2011. március 24. de. 10. óráig a Polgármesteri Hivatal
házipénztárába befizet.
-Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2011. március 24.
részletes szakmai önéletrajz, az alkalmazási feltételek 12.00 óra.
meglétét igazoló dokumentumok, bizonyítványok másolatai, A pályázatokat zárt borítékban a Polgármesteri Hivatalba
büntetlen előélet igazolása, nyilatkozat arról, hogy a (4244. Újfehértó, Szent I. u. 10.) kell benyújtani. A pályázatnak
Képviselő-testület a napirendet nyílt vagy zárt ülés keretében tartalmaznia kell az ingatlan hasznosítására vonatkozó
tárgyalja, hozzájáruló nyilatkozat a pályázat keretében a elképzeléseket.
személyes adatok kezeléséhez.
Ajánlatok bontása, licitálás, döntés: a Képviselő-testület
A munkakör betölthetőségének időpontja:
ülésnapján, 2011. március 24-én 17.00 óra, Újfehértó, Eötvös
József út 25. (3000 adagos főzőkonyha- Étterem ) szám alatt.
A munkakör 2011. április 1. napjától tölthető be.
Nagy Sándor polgármester
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
KOVÁCS MIHÁLY KÖSZÖNTÉSE
Postai úton, a pályázatnak a Újfehértó Város Képviselő- Kovács Mihály (Újfehértó, Táncsics tag 6.) február 2-án
testületének Polgármesteri Hivatala címére történő töltötte a 90. életévét, akit születésnapja alkalmából Nagy
megküldésével (4244. Újfehértó, Szent I. u. 10.). Kérjük a Sándor polgármester köszöntött az Önkormányzat
borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: aljegyző.
nevében.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Mihály bácsi az emléklap mellé egy üveg pezsgőt és egy
A pályázatok elbírálásáról a jegyző javaslatára a Képviselő- cserepes cikláment kapott ajándékba.
testület dönt.
1921- ben született Újfehértón, születésétől fogva a
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 24.
tanyavilágban éli életét nagyon jó egészségnek örvend.
A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás Újfehértó Város Házasságából két lánya és egy fia született.
Jegyzőjétől kérhető a 06/42 290-000 telefonszámon.
Nagy Zoltán Józsefné anyakönyvvezető
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A DUSSMANN – SERVICE AZ ÖN PARTNERE

FALUGAZDÁSZI HÍREK

A P.Dussmann Kft. 2011. február 1 - től biztosítja Újfehértón a
gyermekek, diákok, felnőttek és szociális étkezők élelmezési
ellátását. A magyarországi P. Dussmann Kft-t 1991-ben
alapították. Forgalmát és létszámát évente dinamikusan
megnövelve jelenleg közel 3000 főt foglalkoztat.

1. Felhívom a kedves gazdálkodók figyelmét, hogy az
őstermelői igazolványok érvényesítése elkezdődött.
Határidő: 2011. 03. 20
2. A 2010. évi gázolaj jövedéki adójának visszaigénylése
2011. január 15. után lehetséges. A földhasználat
leigazolásához szükséges új nyomtatvány beszerezhető a
falugazdász irodában, és az ehhez szükséges földhasználati
lapszemle szintén lekérhető.
3, Ismét be lehet lépni a nemzeti kárenyhítési rendszerbe.
4, Megjelent a Vis maior Hitelprogram. Információ:
www.mfb.hu
Nagyné Virágh Renáta Falugazdász

VÁLLALATI FILOZÓFIÁNK
"Megbízóink és munkatársaink megbecsülése"
AZ EÖTVÖS JÓZSEF UTCAI KONYHA ÉS ÉTTEREM
MEGÚJULT KÍNÁLATTAL VÁRJA A VENDÉGEKET. A
két féle Menü mellett naponta változó a ’ la carte ételeket
készítünk. Igény szerint lehetőség nyílik arra is, hogy
vendégeink egyszer használatos műanyag dobozban a
kiválasztott ételeket el tudják vinni.
A ’ LA CARTE KÍNÁLATUNK: Levesek , Frissensültek
/rántott szelet, rántott hal, rántott zöldségek, rántott sajt
stb./, Ragúk, pörköltek, egytál ételek, Tészta félék, Párolt
zöldségek, saláták, savanyúságok, Köretek, Főzelékek,
Helyben készített desszertek, Üdítők
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK: Szívesen vállaljuk
rendezvények, bálok, esküvők, családi események
kiszolgálását is.
AZ ÉTTEREM TERVEZETT NYITVA TARTÁSA: Hétfőtől
– Péntekig 11:30 – 14:00 –ig
Bízunk benne, hogy cégünk sok éves tapasztalata, a frissen
ízletesen elkészített ételek valamint a szakképzett és udvarias
kiszolgáló személyzet minden vendégünk megelégedését
szolgálja.
VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!
MOLNÁR MIHÁLY A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY
HULLADÉK KEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÓ
2011. február 15-én a Képviselő-testület az Újfehértó
városban a települési folyékony hulladék kezelési
közszolgáltatás ellátása” tárgyban kiírt közbeszerzési
eljárást eredményessé nyilvánította és 2011. március 01.-től
Molnár Mihály egyéni vállalkozó
(4244 Újfehértó, Farkasnyári u. 107.)
ajánlattevőt hirdette ki nyertesnek.
A közszolgáltatás díjai: azon településrészek esetén, ahol
az ingatlanok előtt a vezetékes szennyvízhálózat nincs
kiépítve: bruttó 1225 Ft/m3,
azon településrészek esetén, ahol az ingatlanok előtt a
vezetékes szennyvízhálózat kiépített: bruttó 1875 Ft/m3.
A szolgáltatás az alábbi telefonszámon rendelhető meg:
Tel: 20/2170757 (Dudás Attila)
TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2011. február 01-től
megváltozott a Polgármesteri Hivatal

ÚJFEHÉRTÓ SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI
IDŐPONTJAI 2011-BEN
Február 25.

hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8.00 - 12.00 óra
szerda: 8.00 - 17.00 óra
Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

Április 29.

Május 27.

Június 24.

Július 29.

Augusztus 26.

Szeptember 30.

Október 28.

November 25.

December 30.

ZSÁKOS SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS
A szelektíven gyűjtött papír és műanyag hulladék gyűjtésére
cégünk térítésmentesen biztosít lehetőséget. A szállítási
napokon a kirakott zsákok helyett üres cserezsákokat adunk.
Amennyiben több szelektíven gyűjtött hulladék halmozódik
fel egy ingatlanon, mint amennyi a zsákokban elfér, úgy a
többlet egyéb, átlátszó zsákban is elhelyezhető, és ugyanúgy
elszállításra kerül. Természetesen a plusz zsákokat is
elszállítja a járat, és értük, velük azonos űrtartalomban,
emblémás zsákokat biztosít.
A papírhulladék gyűjtő kék színű zsákba jellemzően
kartondoboz, élelmiszerdoboz, újságpapír, folyóirat,
prospektus, könyv, boríték, füzet, hullámpapír, papírzacskó
kerül. Fontos, hogy a papírhulladékok között ne legyen
műanyagborító, fém, indigó, háztartási hulladék.
A műanyaghulladék gyűjtő sárga színű zsákba elhelyezhetők
a műanyagpalackok, műanyagok fóliák, műanyagzsákok és
bevásárlótáskák, műanyagpoharak, illetve ez évtől az italos
kartondobozok (tejes és gyümölcsleves dobozok) is. A
zsákokba nem kerülhet olaj- és zsírmaradvány, üveg, cserép,
ételmaradék, állati ürülék, háztartási szemét. Fontos, hogy a
zsákokba összelapítva és kimosva kerüljenek a hulladékok.
Kérjük, hogy a lakosság a zsákok űrtartalmát lehetőség
szerint legalább kétharmad részig töltsék ki papír-, illetve
műanyaghulladékkal, és a szedési napokon reggel 6 óráig, jól
látható helyre helyezze ki azokat az ingatlanok elé.
Kollégáink a zsákokat a szedési napon bármilyen időpontban
elszállíthatják! Fontos, hogy minden utcában csak egyszer
halad végig a járat, így ha későn helyezik ki a hulladékokat,
azt csak a következő szedés alkalmával tudja a gépjármű
elszállítani.
Nyesti Roland
Nyírflop Kft. Ügyvezető igazgató

ügyfélfogadási rendje
az alábbiak szerint:

Március 25.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS MÁRCIUS 15.-ÉN
A Nyír-flop Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy a
településen a kommunális hulladékszállítási szolgáltatás
teljesítése a 2011. március 15-i ünnepnapon a megszokott,
hétköznapi menetrend szerint, aznap történik.

7.oldal

TANULÓI LAPTOP PROGRAM ÚJFEHÉRTÓN
TIOP-1.1.1-09/1-2010-0168
16. 930. 410,- Ft támogatás Újfehértó Város Önkormányzata
részére az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak
fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító
IKT infrastruktúra megteremtése, a közoktatási
intézmények számítógép állományának korszerűsítése a
pedagógiai feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra
kialakításához.
Újfehértó Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott
be a Nemzeti Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Programja keretében meghirdetett TIOP-1.1.1/09/1
Tanulói laptop program című felhívásra.
A projekt kezdete: 2010. június 1.
Tervezett befejezése: 2011. március 1.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás
összege: 16. 930. 410,- Ft
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul
meg.
Jelen konstrukció, a Tanulói laptop program hozzá kíván
járulni az IKT- val támogatott 1:1 (1 diák/ 1 számítógép)
oktatási környezet bevezetéséhez és elterjesztéséhez a
közoktatásban. Segíti az elektronikus mérés-értékelés,
valamint az oktatási adminisztráció elterjesztését, hozzájárul
a digitális tartalmak integrálásához a kompetencia fejlesztő
oktatás alkalmazása során.
A projekt kertében az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre:
tanulói eszköz: 136 db, tanári eszköz: 5 db, tároló: 7 db,
access point: 5 db, router: 3 db
Bővebb információ: Név/Cím: Pappné Gönczi Szilvia,
Telefon/Fax: 42 290 000/23; 42 290 003, Email:
p.gonczi.szilvia@ujfeherto.hu
TANULÓI LAPTOP PROGRAM ÚJFEHÉRTÓN
TIOP-1.1.1-09/1-2010-0168
A tanulói laptop programnak köszönhetően lehetővé válik az
ÁMIPSZ tagintézményeiben a bevont tanulócsoportok
esetében az IKT-val támogatott olyan oktatási környezet
kialakítása, amelyben minden tanuló rendelkezésére áll egy
hordozható számítógép, valamint az IKT-val támogatott
tanórai és tanórán kívüli oktatás elterjesztése, a kompetencia
alapú oktatás támogatására online adminisztráció és a tanulói
előremenetel online eszközökkel megvalósított követésének
bevezetése. Az informatikai eszközök tudatos használatának
elsajátítása a felnövekvő fiatal generáció számára
elengedhetetlenül fontos az ismeretszerzésben, a tanulásban,
az ügyintézésben, a munka világában. Az informatikai
eszközök megfelelő használata ma már olyan alapvető
készség, ami lehetőséget ad minden korosztálynak az
élethosszig tartó tanulásra, a szakmai tudás folyamatos
korszerűsítésére, újabb szakmai tudás megszerzésére. A
gyorsan változó gazdasági környezetben egy új szakmai
képesítés megszerzése, újabb ismeretek elsajátítása, a
munkavállaló képzettségének minőségi változása könnyebbé
teheti az érvényesülését a munkaerőpiacon.
Pappné Gönczi Szilvia projekt menedzser
Újfehértói Hivatali Hírek- Önkormányzati tájékoztató
A kiadó neve: Újfehértó Város Képviselő-testületének
Polgármesteri Hivatala
A kiadásért felelős személy neve: dr. Mátyás B. Szabolcs
A sokszorosító szerv megnevezése:Újfehértó Város Képviselő
–testületének Polgármesteri Hivatala

„SZÍNES TINTÁS” VOLT A MAGYAR KULTÚRA
NAPJA ÚJFEHÉRTÓN
A magyar kultúra napján országszerte számos kulturális és
művészeti rendezvényt tartanak. A megemlékezések alkalmat
adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes
hagyományainknak, gyökereinknek.
Újfehértón rendhagyó irodalomórával ünnepeltük az
emléknapot január 21-én. A TÁMOP (3.2.4-08/1-2009-0051)
keretében a Zajti Ferenc Kulturális Központ Könyvtára a
nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészeit (Budai
Zsófia, Széles Zita, Horváth Sebestyén Sándor, Pásztor Pál,
Petneházy Attila) kérte fel, hogy mutassák be SZÍNES
TINTÁK című darabjukat a helyi Középiskola diákközönsége
előtt. A különleges hangulatú és értékes műsor Kosztolányi
Dezső művészetét hozta közelebb a közönséghez versei által.
„Megidézi az örök gyermeket, aki felnőttként is csak
játékokban tudta feldolgozni, értelmezni, továbbszőni életét;
képpé varázsolta a tájat, a gondolatot, a másik embert és a
makacsul szökni készülő időt. Mi sem természetesebb, hogy
életműve ezúttal a színpadon kelljen életre, játszótársul híva
minden játékos kedvű felnőttet, aki egy estére kész
belefeledkezni a színes tinták, japán betűk és kacskaringós
madarak világába.”-így foglalja össze a darab rendezője
Bodolay Géza az előadás mondanivalóját.
Balogh-Bolega Mária és Gál Ferencné
KÖZKINCS KEREKASZTAL ÜLÉSE ÚJFEHÉRTÓN
Január 31- én a Zsindelyes Ház dísztermében tartotta soron
következő ülését a Dél- Nyírségi Közkincs Kerekasztal. A
rendezvényen Nagy Sándor Újfehértó polgármestere adott
összefoglalót a város közművelődési helyzetéről, a jövőre
vonatkozó elképzelésekről. Juhász Zoltán a Dél- Nyírségi
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás elnökeként
örömmel számolt be arról az összefogásról, melyet a
kistérségi települések között tapasztalt. A közösségi élet
fontosságát hangsúlyozta Uri Valéria, a Közkincs
Kerekasztal vezetője, aki felvázolta azokat a lehetőségeket,
melyek a helyi kulturális,- közösségi élet megőrzését,
színvonalának javítását eredményezhetik.
Az ülés központi témája a Nagykállói Kistérség Rövidtávú
Kistérségi Kulturális Stratégiájában felvázolt
„Magyarország Nagyasszonya Nyomdokain” elnevezés
közös egyházi- kulturális projekt, mely célkitűzése a
hagyományos erkölcsi normák hangsúlyozása, a család
fontosságának kiemelése, előadások, sorozatok, kiállítások
szervezése, külföldi szervezetekkel való kapcsolatfelvétel,
közös gondolkodás.
Pappné Gönczi Szilvia kulturális referens
A sokszorosításért felelős személy neve: Seres László
A sokszorosítás helye, ideje: 4244 Újfehértó, Szent István út 10,
2011.február 23.
A szerkesztésért felelős személy neve: dr. Mátyás B. Szabolcs
ISSN 2062-0578
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