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JEGYZÕKÖNYV
Készült: Újfehértó Város Képviselı-testületének 2006. november 23-án (csütörtök) 17 órai
kezdettel a Tehnológiai Inkubátorház Dísztermében megtartott
k ö z m e g h a l l g a t á s r ó l.
Jelen vannak: Tóth András polgármester, Banka Attila, Buczkó Ágnes, Budai János, Elek
László, Gyermánné Szabó Katalin, Juhász Istvánné, Kovács Sándor, Molnárné
Mészáros Ágnes, Nagy József, Nagy Sándor, Puhola Józsefné, Puskás László,
Suhaj István, Szabóné Belme Ildikó, Szilágyi Antalné, Tóth János képviselık
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyzı, Dr. Szőcs Andrea mb.
aljegyzı, Iványi Istvánné pénzügyi osztályvezetı, Telepóczki Miklós építésügyi osztályvezetı
Meghívottként jelen vannak: Papp Ferenc, Giliga József, Vámosi Tibor, Szigeti Istvánné,
Balogh Miklós, Aknay András újfehértói lakosok, Köllı András területi fıépítész, Muri
Zoltán rendır-százados és más újfehértói lakosok
A Polgármesteri Hivatal részérıl jelen van: Pincés Mihályné jegyzıkönyvvezetı
Tóth András polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 18 fı
képviselıbıl 17 fı jelen van, így a képviselı-testület határozatképes.
Tóth András
Ismerteti az SZMSZ idevonatkozó szabályait. A közmeghallgatás nem egyéni panasznap,
valójában közérdekő bejelentéseket lehet megfogalmazni. Ki él ezzel?
Papp Ferenc
A szennyvízberuházással kapcsolatban a hozzájárulás módosult-e? A hozzájárulás 60.000.Ftvolt korábban telkenként. Ez most 220 e Ft. Ebben döntsön a testület, hisz egy büntetıkamat
azoknak, akik nem kapcsolódhattak a szennyvízre korábban. A másik az, hogy a különbözı
testületekbe, szervezetekbe a delegáltak részérıl újabb tárgyalás megtörtént-e? Ezek a korábbi
megbízások felülvizsgálatra kerültek-e?
Tóth András
A szennyvízzel kapcsolatban konstrukciók vannak megajánlva. Most nincs lehetıség, hogy
ezt pótlólag megtudjuk tenni. Lehetıség lesz még a meglévı csatornahálózatra való
rákötésekre kb. 500 lakásnál. Az új rendszernél csöveket vásárolhassanak 3.000.- Ft/m-ért.
Mindenkit megkeresnek ebben a kérdésben. A különbözı testületekben való delegálás
tekintetében a mai nap is van ilyen jellegő napirend a testület részérıl. Ezt saját hatáskörben is
megtudjuk tenni.
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Vámosi Tibor
A mai testületi ülésen több napirendben is érintett az, hogy a szolgáltatóval való kapcsolat és
a lakosság viszonya milyen. A NYÍRSÉGVÍZ Rt-nél is nagy a kintlévıség. Azt egyszerő
rámondani, hogy nagy a szegénység. Nem a legszegényebbeknél van a kintlévıség. Azért
érdekes ez, mert az alapmőködését veszélyezteti a szervezeteknek. Elıbb utóbb a
szolgáltatók, a tisztességesen fizetıkkel fizettetik meg a nem fizetık helyett a hátralékot.
Évek óta javasolom azt is, hogy azok ne fizessenek szemétdíjat, akik nem termelnek szemetet.
Meg kellene találni, keresni kell azokat a lehetıségeket, hogy hogyan lehetne szelektálni a
szemetet, ezt ösztönözni kellene. A szennyvízelvezetéssel kapcsolatban is törvény rendelkezik
azokra, akik elıtt elmegy a szennyvízvezeték és nem kötött rá. Általában néhány jogosan
kiemelt civilszervezetet jobban meg kellene becsülni. Optimistán várjuk az olyan ígéreteket,
amelyekkel - pld. a járda építés- a lakosság hozzákíván járulni sajáterıvel. Hasonlóan a
mezıgazdasági utak építésénél és utak karbantartásnál is szívesen szerveznének sajáterıt.
Tóth András
A szolgáltatási díjak kintlévısége 30 milliós tétele a Kht-nak. Az a mód, ahogyan próbálta
ezt beszedni a Kht. az nem volt hathatós. Ezért aktuális, hogy az új Kht. vezetés átutalási
befizetést rendelt meg, amivel lehetıvé válik az, hogy postai úton is megteheti a szolgáltatást
igénybe vevı a fizetést. Ettıl javulhat a beszedési arány. Lehetıség van adók módjára történı
behajtásra, így átkerülhet a hivatalhoz, de ez még nagyobb nehézséget okoz a tartozónak, mert
még eljárási díjat is von maga után. A szemeteléssel kapcsolatban van egy fı, akinek ez a
feladata, hogy a szükséges bejelentéseket megtegyen. Ahol ilyet látnak, akkor tegyék meg a
bejelentéseket. A civilszervezetek feladatátvállalásával kapcsolatban, azokat a
civilszervezeteket, akik ebben sokat vállalnak a testület elismeri, a mai testületi ülésen is
megpróbáljuk arra ösztönözni, hogy magasabb szintő pályázatra is jelentkezzenek. A
járdaépítés kérdése, be van írva a programba. Kovács képviselı-úrnak ennek a feladatnak a
koordinálása is dolga. Ezt össze kell hangolni, ez nem kis feladat, át kell gondolni számítunk
a lakosság segítségére. A mezıgazdasági utakkal kapcsolatban is ez a helyzet. De ez a
bevételi forrás kevés. A külterületi utak megvalósítása is sok vitát eredményez.
Szigeti Istvánné Hársfa út. 1. sz. alatti lakos
Egy kérdésem van. Egy tagintézménybe miért kell mindenféle különbözı fajtájú nevelési
dolgokat betenni. A Széchenyi úti iskoláról beszélek. Itt 3 éve kezdıdött a kisegítı, akkor sem
fértünk el, de akkor még próbáltunk helyezkedni. A következı évben megalakult a Pedagógiai
Szakszolgálat, az is itt. Most jelenleg ott dolgozom. Három tevékenységet végzünk
pszichológia, logopédia, fejlesztés. Úgy dolgozunk, hogy a délelıttös kollega még dolgozik a
délutános már dolgozik, egymás mellett, egy teremben egy paraván választ el bennünket.
Jött a szeptember, jött az óvoda. Kik jönnek még ide jövıre? Azt sem tudjuk, hogy kik járnak
be az iskolába? Nem tudjuk ellenırizni. A szülık is aggódnak. Erre kérem a választ.
Tóth András
Ez most az a kategória, amire nem tudok válaszolni. Ez az a hosszabb folyamat, ami ide
vezetett, ez összefügg azzal is, hogy a gyermeklétszám csökken. Aránylag elfogadható
intézményben van Ön. A jövı évi költségvetés sem lesz rózsás, áttekintjük, hogy mire lesz
elég. Az intézményvezetık felé tolmácsolni fogom, hogy mik azok, aminek a tárgyi feltételei
megvannak, ha a bevételi oldalon is bıvülünk elérhetjük, hogy minél kevesebb dolgozótól
váljunk meg. Ezt közösen áttekintjük, hogy milyen megoldásokat alkalmazzuk. Ne legyen
érdeksérelem senki részére. A feltételeknél vannak adottságok a felmért állapotok IX. 3.-ai
állapot szerint vannak. A városnak vannak kötelezettségei. Célként kell meghatározni, hogy
mi az, ami az önkormányzat feladata és mi az, amivel nem bírunk. Ez egy sajátos konstrukció.

3

Ezt nekünk is át kell gondolni. Ha lesz finanszírozásunk, akkor annak örülnék, ha nagyon sok
iskola, óvoda lenne.
Újfehértói lakos
Nemrég adták át a Posta Hivatalt, szép az új épület, korszerő, csak a nyitva-tartással van
gondom. A 16 órai nyitva-tartás nem jó, legalább egy héten egy nap kellene, amikor hosszabb
nyitva-tartás lenne. A másik a KHT szennyvízszippantatása. Elég jó volt az, amikor a
vállalkozó elvitte a szennyvizet. Itt is szőkös a nyitva-tartás. Kielégítı a szolgáltatás, csak
nem jó az idıpont. A másik, üdvözlöm azt a gondolatot, hogy esetleg társadalmi munkában
járdaépítést vállalunk, ebben a szőkös idıben merni kell hozzánk fordulni. Nem tudom, hogy
az elıttem szólók említették-e, kérdezték-e, én csak most érkeztem, kérdezem, hogy a 4.-es és
a fı utcák csomópontjánál mi az elırehaladás?
Tóth András
Postával a nyitva-tarással kapcsolatban, az Okmányiroda nyitva-tartásával sem egyezik ezért
megkerestük ezzel kapcsolatban Posta Hivatalt, nyitottak ebben az irányban. A szennyvízszippantással és általában a szolgáltatásokkal kapcsolatban, olyan megoldásokat próbál a Kht
vezetése keresni, hogy a felmerült igényekre vonatkozóan megoldást találjon. A kerékpárúttal
és az ilyen jellegő kérdésekkel kapcsolatban sokan nem tudják, hogy ez nem a város
kezelésében van. Itt kiszolgáltatottak vagyunk. A Közútkezelıvel most is keressük a
kapcsolatot, hogy ezeket lépcsızetesen próbáljuk megoldani, a hozzákapcsolódó
beruházásokat meg tudjuk oldani. A kerékpárúttal kapcsolatban tervezésre van beadva
pályázat, most a Geszteréd irányába nyitó lehetıséget is bele tettük. A lakossági összefogással
kapcsolatban korábban is volt, hogy aki akarta beszállt a segítésben, volt aki nem. Lehet, hogy
egy kicsit kényszerítıbb módszereket fogunk erre keresni.
Balogh Miklós
Az Eötvös úton egyirányú út van. Kovács Úr a programjában írta, hogy itt fekvırendır lesz.
Mikor lesz ez? Nem ártana, ha a rendırség arra többször járırözne, fıleg hétvégén, amikor
sok a fiatal, randalíroznak. A másik a sporttal kapcsolatos, azt beszélik, hogy azért van három
alpolgármester Újfehértón, hogy az İ fizetésük a sportnak megy? Igaz-e ez?
Tóth András
Azért jelöltem meg az alpolgármestereket, hogy azokat, amit rájuk bíztam, azokat a
feladatokat sokkal hatékonyabban tudják mőködtetni. Így a képviselı-testület mőködése 70
millió forinttal lesz kevesebb. A sporttámogatással kapcsolatban a mai nap folyamán a
testületi ülésen hoztunk egy döntést, melyben igyekszik elismerni sportemberek munkáját a
korábbi évekhez hasonló összegő támogatással.
Muri Zoltán rendır-százados
Balog Úrnak válaszom, hogy valóban sok állampolgár szembe megy ott a forgalommal, de
nem lehet csak itt 24 órás szolgálatot adni. Ha lehetıség van rá, akkor igazoltatnak,
megbírságolják. Az utcában lakó is követnek el itt szabálysértést.
Tóth András
A fekvırendırrel kapcsolatban sokan megkerülték ezt a szakaszt, van más megoldás, ha kinn
van az a 30-as sebességkorlátozó tábla, akkor megfontoltabbak lennének. Keressük a
megoldást.
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Giliga József
Az elızı képviselı-testületi ciklusban hirtelen megtervezésre került a városrendezési terv,
benne a Kodály Zoltán utca, a képviselı-testület ezt el is fogadta. Köllı úrtól kérdezem, hogy
Ön számolt–e azzal, hogy ott – a Kodály utcának egy 130 cm-es csüngése van. Itt megáll a
víz. Mi lesz ezzel a vízzel? Ezt a kérdést feltettem a Kht-nak is. Nincs ennek felelıse. Ez egy
zsákutca. Hogyan tervezték ezt az utat?
Köllı András városi fıépítész
A víz és ezzel kapcsolatos problémára nem emlékszem. A mőszaki variációban 3 variáció
volt, ezt a bizottságok megtárgyalták, a testület jóváhagyta. Ez nekem teljesen új információ.
Tóth András
Elég körültekintıek voltak ezek a döntések, nem voltak módosító indítványok. Amikor ezt
alkalmazni kellett, akkor derültek ki bizonyos korlátozások. Számos ilyen észrevétel érkezett
a testülethez. Ezt át kell tekinteni. Ha van rá lehetıség orvosolni kell. Egy rendezési tervnek
több évtizedre meghatározó döntése van. Kérem, hogy ezeket a javaslatokat győjtsék össze.
Újfehértói lakos
Újfehértón mikor lesz a szennyvízprogram befejezve? Ha igen, mennyi lesz a rácsatlakozási
díj?
Tóth András
Akkor lesz beruházás, ha az anyagi hátteret meg tudjuk finanszírozni. Újfehértó lesz az elsı,
akinél meg kell valósítani 2010-ig. Ott lesz kérdés, hogy milyen támogatási összeget kapunk
ehhez, természetesen nem fogja tudni 100 %-ban támogatni. Ez teljesen pénzfüggı.
Sajáterıbıl semmiképpen nem fog menni.
Aknay András
Újfehértó központjában több, jó színvonalú élelmiszer áruház van. A Mókus utca környékén
is jó lenne egy ilyen színvonalasabb, nagyobb áruház, ha foglalkozott a képviselı-testület
ezzel a képviselı-testület, akkor kérdezem, hogy mikor várható?
Tóth András
Nem tudom, hogy a kereskedık ehhez mit szólnak, ezt komplexen kell nézni, túlságosan
inspirálni ezt nem fogom. Van-e még egyéb kérdés, észrevétel, vélemény?
Mivel nincs egyéb kérdés nem hangzott el, Tóth András polgármester a közmeghallgatást 18
óra 17 perckor bezárta.

K. m. f.

Tóth András
polgármester

dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyzı
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