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„Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely
hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül
háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a
szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül.
Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene legyen.
Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen csak a
többi dolgoké, s még annak is elég az estéje.” (Wass Albert)
Tisztelt Újfehértóiak!
Bízunk benne, hogy a várakozás heteiben az Önök számára is
egyre több óra és nap lesz a szereteté, amely segít úrrá lenni a
mindennapok gondjain. A sokszor fárasztónak tűnő
készülődés során ne csupán otthonunkat, környezetünket
öltöztessük ünnepi díszbe, lelkünket is töltsük meg a szent
karácsony legszebb ajándékával.
Az ünnepeknek hangulata, íze, illata, fénye, muzsikája van. A
fenyőillat, a karácsonyi édességek illata, az adventi gyertya
fénye, egy ismerős dallam, a csengettyű hangja, kora este az
utcai lámpa fényében megcsillanó hópelyhek látványa,
egyetlen villanás csupán, amely mégis képes arra, hogy
elvarázsolja szívünket, felidézzen régi karácsonyokat,
szeretteink mosolyát, és melegséget ébresszen lelkünkben.
Őrizzük, tápláljuk ezt a kellemes, megnyugvást sugárzó
érzést! Adjuk tovább családtagjainknak, munkatársainknak,
barátainknak, közeli és távolabbi ismerőseinknek, és a
szeretet apró megnyilvánulásai megsokszorozódva érkeznek
majd vissza hozzánk.
E gondolatokkal kívánunk valamennyi újfehértói család
számára békés, vágyaik beteljesülését hozó, áldott
karácsonyt!
Az ünnep óráit, napjait használjuk fel mindannyian arra,
hogy feltöltődjünk, erőt gyűjtsünk a közelgő új esztendőben
ránk váró feladatokhoz. S ha az ünnep elmúltával a szeretet
lángjai halványabban égnek, akkor is jusson belőle
mindannyiunknak a 2012. esztendő háromszázhatvanöt
napján. Újfehértó Város Önkormányzata nevében:
Nagy Sándor
polgármester

dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

TÉLI SZÜNET A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
Újfehértó Város Polgármesteri Hivatalában 2011.
december 27. és 2012. január 2. között igazgatási szünetre
kerül sor.
A közigazgatási szünet alatt korlátozott ügyfélfogadást és
telefonügyeletet (42/590-022) az Ügyfélcentrumban (Bartók
B. u. 10.) tartunk, ahol személyesen csak lakcímbejelentés
intézésére, valamint az elkészült okmányok (útlevél, vezetői
engedély, személyazonosító igazolvány) átvételére, és
halálesetek anyakönyvezésére lesz lehetőségük.
Az Év utolsó munkanapja: 2011. december 23. (péntek)
Az Újév első munkanapja: 2012. január 03. (kedd)
Dr. Mátyás B Szabolcs jegyző
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Újfehértó Város Képviselő-testülete
(4244. Újfehértó, Szent I. u. 10.)
pályázatot hirdet
Újfehértó „Játékvár” Bölcsőde
4244 Újfehértó, Bartók Béla u. 5.
intézményvezetői álláshelyének betöltésére
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.
Pályázati feltételek:
Felsőfokú iskolai végzettség, a 15/1998. (IV.30.) NM
rendelet 2. számú mellékletének I. rész 1/2 B pontjában
meghatározott képesítés.
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.
Megbízást az a pályázó kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
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.
A pályázathoz csatolni kell:
a képesítést igazoló okirat hiteles másolatát,
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,
n y i l a t k o z a t o t a r r ó l , h o g y a p á l y á z ó n e m á l l
cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság
alatt,
nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázatának zárt vagy nyílt
ülésen történő tárgyalását kéri.
A vezetői megbízás időtartama: 5 év, 2012. február 01-től
2017. január 31.-ig szól.
Bérezés: a Kjt. és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 19.
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
intézményvezetői pályázat”

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. január 31.
Megbízás esetén vagyonnyilatkozat kötelező.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető a
Polgármesteri Hivatal 5. számú hivatali helyiségben vagy a
42/290-000/24 telefonszámon.
MEZŐGAZDASÁGI FÖLDINGATLANOK
HASZONBÉRBE ADÓK
Újfehértó Város Önkormányzata a 2012. évi gazdasági évre a tulajdonában lévő mezőgazdasági földingatlanokat
haszonbérletbe meghirdeti az alábbiak szerint:
Ingatlan
Éves bérleti
Művelési ága
Területe
helyrajzi
díja
száma
Újfehértó
szántó
1,7 ha
56 000,-Ft/ha
0191/5 hrsz
Újfehértó
szántó
0,6 ha
63 000,-Ft/ha
0191/14 hrsz
A bérleti ajánlatokat a Polgármesteri Hivatal (Újfehértó, Szent
I. u. 10.) 11. számú hivatali helyiségébe lehet benyújtani, 2012.
január 15.-ig. A bérlők személyét 2012. január hónapban a
Pénzügyi Bizottság jelöli ki. Érdeklődni: Liptákné Bereczki
Máriánál lehet telefonon a 06/42 290-000/15. telefonszámon
vagy a Polgármesteri Hivatal 15. számú hivatali
helyiségében.
Nagy Sándor polgármester
VÁLTOZÁSOK AZ OKMÁNYIRODAI
ÜGYINTÉZÉSBEN 2012. JANUÁR 01-TŐL
Változik a vagyonszerzési illeték mértéke:
Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték
mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban
feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye, és a jármű
gyártástól számított kora alapján kell meghatározni az
alábbiak szerint:
Jármű hajtómotorjának
teljesítménye (kW)
Jármű gyártástól számított kora
0–3 év
4–8 év
8 év felett
0–40 kW
550 Ft/kW 450 Ft/kW 300 Ft/kW
41–80 kW
650 Ft/kW 550 Ft/kW 450 Ft/kW
81–120 kW
750 Ft/kW 650 Ft/kW 550 Ft/kW
120 felett kW
850 Ft/kW 750 Ft/kW 650 Ft/kW
A 120kW-nál nagyobb teljesítményű hajtómotorral
rendelkező autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók
tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét úgy
kell meghatározni, mintha a gépjármű 120 kW teljesítményű
hajtómotorral rendelkezne.”
Egyéb változások:
3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművet,
autóbuszt üzemeltető tulajdonos (üzembentartó) székhely,
telephely címként csak olyan települési cím bejegyzését
kérheti, amelyet a cégjegyzék tartalmaz és e járművek
számára ténylegesen tárolási helyül szolgál. Azt a tényt, hogy
a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek
tárolására a települési önkormányzat jegyzője igazolja.
Január 01-től az adásvételi szerződéseknek kötelezően
tartalmazniuk kell a jármű kilométeróra-állását, ennek
hiányában a szerződés nem alkalmas a jármű tulajdonosában
(üzembentartójában) bekövetkezett változás okmányirodai
nyilvántartásba vételére.
Hosszú József osztályvezető
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RENDELET AZ EBRENDÉSZETI HOZZÁJÁRULÁSRÓL
A Képviselő-testület a 2011. december 15.-i ülésén fogadta el
az ebrendészeti hozzájárulásról szóló helyi rendeletét. A
rendelet célja, hogy az önkormányzat az ebrendészeti
hozzájárulásból befolyt bevételét az ebek összeírására,
elektronikus nyilvántartására és a kóbor ebekkel összefüggő
ebrendészeti feladatok finanszírozására fordítsa.
A rendelet szerint az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke
a lakás céljára szolgáló ingatlanokon vagyonvédelem, illetve
házőrzés céljából tartott eb esetében 1000,- forint, veszélyes eb
vonatkozásában ebenként 10.000,- forint, tenyésztés vagy
kedvtelésből tartott eb esetében 1.500.- forint.
Ha az állattartó több ebet tart függetlenül a tartás céljától- ide
nem értve a veszélyes ebet -, az éves ebrendészeti
hozzájárulás mértéke ebenként 800,- forint.
Ha az ebtulajdonos kizárólag lakás céljára szolgáló
ingatlanon vagyonvédelem, illetve házőrzés céljából egy ebet
tart, és az önkormányzattól szociális rászorultsága okán
valamely rendszeres szociális ellátásban részesül, az éves
ebrendészeti hozzájárulás mértéke 500,- forint, ha több ebet
tart a tulajdonos, akkor minden eb után 800,-Ft-ot kell
fizetnie.
Mentes az ebrendészeti hozzájárulás megfizetése alól a 70.
életévet tárgyév január 1-jéig betöltött ebtulajdonos, ha egy
ebet tart. Ha több ebet tart, akkor minden eb után 800,-Ft-ot
kell fizetnie.
Az ebrendészeti hozzájárulás fizetési kötelezettségüket az
ebtulajdonosok évente két egyenlő részletben május 31-ig és
október 31-ig teljesíthetik. A határidőre meg nem fizetett
ebrendészeti hozzájárulás adók módjára behajtandó
köztartozás.
Az éves ebrendészeti hozzájárulás 2012. évre került
megállapításra, a rendelet 2013. január 01. napján hatályát
veszti.
Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző
A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT DÍJAI
A közterület rendeltetéstől eltérő használatához, illetve a
közterületen felállítandó köztárgy létesítéséhez
a
közterületek használatának rendjéről szóló helyi rendeletben
meghatározott kivételekkel közterület-használati engedély,
továbbá használati díj fizetése szükséges.
A Képviselő-testület 2012. január 01.-től módosította a
közterület-használat díjait, amelyet a www.ujfeherto.hu
honlapon tekinthetnek meg.
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS AZ ÜNNEPEK ALATT
A Nyír-Flop Kft. tájékoztatása alapján, a 2011. december
26.-án (Hétfő) esedékes kommunális hulladékszállítás
2011. december 24.-én SZOMBATON történik.
VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!
A Nyirflop Kft a vállalkozók esetében a heti rendszeres
hulladék szállítás helyett akár havi egyszeri szállításra is
tudja csökkenteni a szolgáltatását és ezzel együtt a fizetendő
díj összegét is, amennyiben a hulladékszállításra vonatkozó
szerződés módosítását kezdeményezi az érintett vállalkozó.
Azon vállalkozók, akik a szolgáltatói szerződésben a szállítás
gyakoriságát csökkenteni kívánják a szerződés
felülvizsgálatát a következő telefonszámon
kezdeményezhetik:Dr. Azadné Péter Andrea, üzletkötő
Tel.:06-30/749-6888
Szilágyi Péter önkormányzati képviselő

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJ 2012. JANUÁR 01-TŐL
Újfehértó Város Képviselő-testülete a települési szilárd
hulladék gyűjtésének, szállításának, kijelölt ártalmatlanító
helyen történő lerakásának és ártalmatlanításának díját 2012.
január 01.-től az alábbiak szerint állapította meg:
1 db 120 liter űrtartalmú gyűjtőedény ürítése esetén az
alapszolgáltatás – legmagasabb - díja: 227.- Ft + ÁFA/
db/Ürítés

Piaci díjtételek 2012. január 01-től
Napidíj
83.- Ft+ÁFA/fm/nap
Asztalon történő árusítás:
2

Egyéb terület használat:

126.- Ft+ÁFA/m /nap

Járműről történő
mezőgazdasági termék:

670.- Ft+ÁFA/jármű/nap

Évi területhasználat

8.346.- Ft+ÁFA/év/m
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VÁLTOZÓ TEMETÉSI SZABÁLYOK
Szeptemberben változott a köztemetőről és a temetkezés
rendjéről szóló helyi rendelet. A módosítás alapján a
köztemetőben síremlék és tartozékai, valamint az
emlékoszlop alapozása, sírkeret elhelyezése akkor kezdhető
meg, ha az üzemeltető ellenőrizte és jóváhagyta a sírszegély
alapozási méretét, szintjét és elhelyezkedését. Az alapozás
befejezését az üzemeltetőnek be kell jelenteni. A síremlék
akkor építhető tovább, ha az üzemeltető megállapította, hogy
az alapozás megfelelt a létesítésre vonatkozó előírásoknak.
Az alap a sírhely helyi rendeletben szabályozott méreteit valamennyi oldalról - 20 centiméterrel haladhatja meg, és a
felső felülete maximum 5 centiméterre emelkedhet a
környező terepszint felé.
Szabályozásra kerültek a fa és a cserje ültetésére vonatkozó
rendelkezések is. A megváltott sírhely méretein belül
örökzöld növény akkor ültethető, ha a magassága nem
haladja meg teljes kifejlettségében az 1,5 métert és átmérője
nem több 0,6 méternél. Egyéb esetekben a köztemető
területén fát és cserjét kizárólag a temető tulajdonosa és az
üzemeltető ültethet.
Módosultak a térkövezésre vonatkozó szabályok is. A
temetési hely és a sírhelyalap méretein túl a sírhelyet és
sírhelyalapot szegélyező területen térkövet elhelyezni nem
lehet. A temető egyéb területén térkövet a fenntartó és az
üzemeltető helyezhet el.
Rögzítésre került továbbá a helyi rendeletben, hogy a temető
területéről sírkövet, síremléket és fejfát a temető
üzemeltetőjének történő előzetes bejelentés után lehet
bevinni illetve kiszállítani.
2012. január 01.-től a temetkezési díjak az alábbiak szerint
alakulnak:
Sírbolthely díja (60 évre)
sírbolthely
Díj
- 3 személyes sírbolthely
57 165.- Ft + ÁFA
- 6 személyes sírbolthely
76 220.- Ft + ÁFA
- 9 személyes sírbolthely
95 275.- Ft + ÁFA
Sírhelyek díja (25 évre)
sírhely
Díj
Egyes felnőtt sírhely
8 575.- Ft + ÁFA
Kettős felnőtt sírhely
16 677.- Ft + ÁFA
Gyermek sírhely (10 éves korig)
1 906.- Ft + ÁFA
Urnafülke használati díja (10 évre)
5 717.- Ft + ÁFA
Temető fenntartási hozzájárulási díj
1 717.- Ft + ÁFA
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ÚJ FENNTARTÓ A HELYI KÖZOKTATÁSBAN
Az Újfehértói Református Egyházközösség presbitériuma,
A mentejegy legmagasabb ára
177,-Ft/db. 2011. január 16.-i gyűlésén határozatában, döntést hozott a
A kutyaszállítás díja azonos a járműre érvényes vonaljegy Mályváskerti óvoda/iskola tagintézmény tervezett
árával. Kivételt képez a vakvezető kutya, a rendőrségi kutya, átvételének kérdésében. Az Egyházközösség Elnöksége
amelynek szállítása díjtalan.
nevében Baracsi István református lelkipásztor a presbiteri
határozatra alapozva
2011. december 14.-i keltezéssel
A bérletek legmagasabb ára :
előzetes
szándéknyilatkozatát
fejezte ki arról, hogy 2012.
Összvonalas havi bérlet egész hónapra /db
2 736,-Ft
szeptember 1-től
az Egyházközösség a kötelező
Tanuló és nyugdíjas havi bérlet/db
819,-Ft
önkormányzati feladatból részt vállalva, közoktatási
Összvonalas félhavi bérlet legmagasabb ára/db 1 858,-Ft
feladatellátást végezne a Mályváskerti óvoda/iskola
Negyedéves tanuló és nyugdíjas bérlet legmagasabb ára /db
2 448,-Ft tagintézményekben. A feladatok ellátásához az épületek
átadása használati jog alapján történne.
Féléves tanuló és nyugdíjas bérlet legmagasabb ára /db
4 896,-Ft
A
Képviselő-testület a 2011. december 15.-i ülésén tárgyalt az
Éves tanuló és nyugdíjas bérlet legmagasabb ára /db 9 792,-Ft
Egyházközösség kezdeményezéséről és kifejezte azon
A bérletérvényesség kezdete előtt teljes áru, illetve a tárgyhó szándékát, hogy a fenntartásában működő Újfehértói
15. napjáig történő 50 %-os bérlet visszavásárlásának kezelési Általános Művelődési Központ valamint a Lengyel Laura
díja 150,- Ft/db.
Óvoda átszervezésével a – jelenleg - Mályváskerti Általános
Iskolai
Tagintézmény és a Mályváskerti Óvoda által ellátott
Pótdíjak:
közfeladat
(általános iskolai oktatás, óvodai nevelés)
- Csomagként, kézi poggyászként nem szállítható
ellátására
2012.
július 01. napi hatállyal a Református
tárgy felvitele a járműbe,
5
000,Ft
Egyházközösséggel
közoktatási megállapodást köt.
- Az utas, vagy az általa szállított kézipoggyász
vagy élő állat által a jármű beszennyezése.
A Képviselő-testület felhatalmazta Újfehértó Város
polgármesterét, hogy a közoktatási megállapodás
- Jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási
aláírásához szükséges tárgyalásokat folytassa le, a végleges
igazolvánnyal történő utazás.
döntés meghozatala érdekében, a vonatkozó
4 000,-Ft
- Kedvezmény jogosulatlan igénybe vétele.
jogszabályokban előírt eljárási szabályok alapján, a szükséges
- Eb külön érvényes vonaljegy nélkül történő
véleményeket, szakvéleményeket szerezze be valamint a
szállítása.
döntéshez szükséges előterjesztést készítse elő és
A díjak, jegy és bérletárak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
határidőben terjessze a képviselő-testület elé.
ÚJFEHÉRTOUR KFT. 2012. ÉVI MENETRENDEJE
HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS DÍJAI 2012-ben
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