ÚJFEHÉRTÓ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
4244 Újfehértó, Szent István út 10.
Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003
E-mail: polghiv@ujfeherto.hu
Web: www.ujfeherto.hu
Száma: 7-61/2012.
JEGYZÕKÖNYV
Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 9-én de. 8 órai kezdettel a
Polgármesteri Hivatal - Tanácskozóterem (4244 Újfehértó, Szent István út 10. sz. 8. sz.)
helyiségében megtartott rendkívüli nyilvános ülésről.
Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Banka Attila, Budainé Veres Ágnes, Leveleki
József, Puskás László, Suhaj István, Szilágyi Péter, Szűcs Lászlóné, Tóth János képviselők
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Szűcs Andrea aljegyző
Meghívottként jelen van: Molnár Károlyné az Újfehértói Körkép Kulturális Egyesület
részéről, Pappné Sármány Antónia ÁMK - intézményegység vezetője
Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető
Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket.
Nagy Sándor
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 9 fő jelen van, így a képviselő-testület
h a t á r o z a t k é p e s.
A meghívóban szereplő napirendet javasolom a mai nyilvános ülésre. A napirendi ponttal
kapcsolatban van-e észrevétel? Ha nincs, ki az, aki a javasolt napirendet elfogadja?
A képviselő-testület a napirendi javaslatot 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi
napirendet állapította meg:
Napirend
1./ Előterjesztés a 2012. augusztus 20.-i városi ünnepség megrendezéséről
(Írásbeli előterjesztés alapján)
Száma: 4-156/2012.
Előadó: Nagy Sándor polgármester
1. napirendi pont megtárgyalása
1./ Előterjesztés a 2012. augusztus 20.-i városi ünnepség megrendezéséről
(Írásbeli előterjesztés alapján)
Száma: 4-156/2012.
Előadó: Nagy Sándor polgármester
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Nagy Sándor
Az előterjesztésben igyekeztünk leírni mindent, hogy mi teszi indokolttá ezt az előterjesztést.
Ennek a leglényegesebb eleme, hogy amikor az éves programot állítottuk össze és lehetőség
volt erre az NA-s pályázat benyújtásra, akkor úgy egyeztünk meg a Kulturális Körkép
Egyesülettel, hogy az Ő nevük alatt fog futni ez a 20-ai ünnepség, hiszen itt a finanszírozás
egy kedvezőbb konstrukció. Illetve erre az önkormányzatok nem nyújthattak volna be
pályázatot, hiszen kimondottan csak civilszervezetek pályázhattak. Mint minden pályázat
elbírálása az ezért nem egy egyszerű történet. Jelen pillanatban ezt befogadták, de még a
döntés nem született meg. A tegnapi információ alapján valamikor szeptember közepén
születik meg a döntés a pályázatról. Az viszont azt jelenti, hogy miután hiánypótlás mentesen
befogadták saját kockázatunkra ezt meg lehet valósítani. Miután egyéb elemei is vannak a 20ai ünnepségnek, ezért javasoljuk a határozat szerinti összeg megelőlegezését az egyesületnek
azzal, hogy szeretném jelezni, hogy Vecsei Úrék is (a Fehértó Pékség) egy komolyabb
összeggel beszáll, illetve a rendezvény egy részét Ők fogják finanszírozni, egy olyan
szlogennel, hogy „20 éves a város, 20 éves a Fehértói Pékség”. Ehhez kapcsolódik a
múzeumnak az a hagyományos rendezvény része, ami az elején van a lovas találkozóval,
illetve a hozzá kapcsolódó egyéb programokkal, illetve egy nagyon szép- és ezt nagyon
ajánlom mindenkinek a figyelmébe- egy porcelánbaba kiállítás, ami szeptember végéig
látogatható. Ennek az érdekessége, hogy ez magántulajdonban lévő több száz babát jelent,
ami Bede Úr felesége, illetve lányáé, a Takarékszövetkezet elnökéjé. Ők ajánlották föl
teljesen ingyen és bérmentve – azzal együtt, hogy magának a kiállítás berendezésének a
kialakításában is részt vállaltak- ajánlották fel, hogy szívesen megmutatják ezt a
gyűjteményüket. Természetesen ez egy programtervezet, amiből ha azt akarjuk, hogy valami
legyen, akkor nagyon gyorsan- még ezen a héten le kell kötni ezeket a programokat. Annyira
rövid a határidő, hogy előzetesen nem mertünk lekötni egyetlen programot sem, mert ha
mégsem valósul meg, akkor a teljes összeget ki kell fizetni- mert nem tudnak elmenni másfelé
fellépni. Alpolgármester Urat kértem meg, mert én néhány napra el fogok menni, hogy az
előkészítésében legyen segítségre a szervezőknek, hogy sikerüljön összerakni teljeskörűen a
programot. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?
Leveleki József
Jól értem, hogy semmilyen garancia nincs arra, hogy az önkormányzat visszakapja részben
legalább ezt az összeget? Per-pillanat nincsen.
Nagy Sándor
Azon túl, hogy benn van a pályázat és befogadták. Nincs.
Szilágyi Péter
Egyik részről engem is ez lep meg a történetben, hogy több mint 2 millió forintról beszélünk
és akkor nem látom 100 %-ig biztosítva, hogy az önkormányzat vissza fogja kapni. Azt
gondolom, hogy megint átestünk a ló másik oldalára a tavalyihoz képest. Én nem szeretem, ha
egy állami, vagy egy ilyen ünnepből, ami államalapításnak az ünnepe - én azt gondolom, hogy
nem kellene ebbe a „vattacukros” irányba elmenni. Másrészről, ha jól emlékszem uniós pénz,
de akkor is nevetségesnek tartom, nem számoltam ugyan ki, de szerintem 10 millió forintot
Újfehértó ilyen tekintetben átlépte. Nem gondolnám, hogy augusztus 20-ának erről kellene
szólni, hogy kistafírungoljuk ezeket a fellépő szereplőket, akiknek zsíros fellépti díjat fogunk
biztosítani. Nem tartom jónak, így ebben a formában.
Másrészt,- visszanéztem a
jegyzőkönyveket és a januári testületi ülésen tárgyalta a képviselő-testület Újfehértó Városnak
az eseménynaptárát. Tudom, hogy tervezet volt, úgy volt megnevezve, hogy Szent István
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Napi ünnepség, lovas felvonulás- helyszín Görög Katolikus Templom, Színházterem, Fő tér.
Ez a Görög Templom kivételével megvalósulni látszik. A szervezőknél van, hogy Újfehértó
Város Önkormányzata, Újfehértói ÁMK. Értem azt, hogy az önkormányzat nem kapna rá
ilyen zsíros pénzt, mint egy civilszervezet- én ezt értem, de akkor is, azt gondolom, hogy úgy
mint a március 15-ét, augusztus 20-át is így szerényen kellene megcsinálni. Nem tartom
jónak, hogy bármilyen civilszervezet csinálja augusztus 20-át, vagy március 15-ét.
Nagy Sándor
Azzal szeretném kezdeni, hogy a finanszírozást, hogyan tudja megcsinálni az önkormányzatigyekszik úgy megcsinálni az önkormányzat vezetése, hogy ez effektív ne kerüljön pénzébe
az önkormányzatnak. Nyilván ezért van, hogy bizonyos szervezetekkel karöltve valósítunk
meg programokat. Én abszolút nem tartom problémának, sőt én rendkívül örülök annak, hogy
nem tízmilliós nagyságrendben, - mert a három sem fogja elérni a 10 millió forintot- illetve a
legutóbbi rendezvényt ne ebbe a sorozatba sorold, hiszen az egy teljesen önálló, ugyanolyan
rendezvény mint a tiétek, csak támogatásból valósult meg az Idősek Alapítványáé. Ami az
önkormányzathoz kapcsolódik az a városnaphoz kapcsolódó rendezvénysorozat és ez a rész.
Az, hogy most erre lehet pályázni és ilyen formában én nem hiszem, hogy ez a hivatalvezetés
problémája. Én akkor érezném magam kellemetlenül, ha nem igyekeznénk megragadni
minden ilyen lehetőséget és valamiféle programot, vagy programsorozatot biztosítani a
városban élők számára. Hiszen az is világosan látszott, hogy nagyon sokan nem fognak eljutni
másfajta rendezvényre és nem fognak tudni megnézni akár még ilyen szintű fellépő
művészeket sem máshol, hiszen olyan magas fellépő díjak vannak, amit nem tudnak
megfizetni az emberek. Csak érdekességként mondom, hogy nekünk van kb. 8 programelem
és ebben mindent beleszámolva összesen 2 millió forint a Bikini koncert egymaga az előző
programban 1.200.000.-Ft volt. Tehát ezek azért nem olyan zsíros fellépti díjak. A
modellügynökség 60 ezer forint- csakhogy érzékeltessem a nagyságrendeket. A másik része,
nyilván, amikor Vecsei Úr megkeresett bennünket én azért mondtam igent erre, mert amikor a
programot állítottuk össze erről még nem tudtuk, hogy legyen ez, hiszen azt nem kell
elfelejteni, hogy jelen pillanatban hosszú idő óta a város legjelentősebb foglalkoztatójáról és
legjelentősebb iparűzési adót fizető vállalkozásról van szó. És ha már egyébben nem tud
segíteni az önkormányzat, akkor legalább ilyen szinten próbáljunk meg – ha úgy tetszik
promóciós, reklám segítséget nyújtani nekik, hogy azért Ők is meg tudjanak élni azzal együtt,
hogy nyilván rendkívül kellemetlenül érinti a pékséget a jelenlegi búza, illetve a liszt árának a
mozgása, ami azért nem aprópénz.
Szilágyi Péter
Nekem ezzel nem volt problémám, én nem is említettem a cégnek a nevét. Talán lehet jó ötlet,
hogy helyi vállalkozókat egy-egy eseményhez becsatolnak, csak akkor ez a későbbiekben is
így legyen, akkor legyenek mások is- ha már felhoztad a Vecsei féle vállalkozást. Én a
magam részéről azt mondanám, hogy helyénvaló - hiszen itt fizetik az adót, ahogy te is
elmondtad és nem is keveset. Ez nekem nem okoz problémát. Nekem a probléma az, hogy ha
egy augusztus 20-a, akkor semmilyen szervezet által ne legyen kisajátítva, hanem azt úgy
tartom helyesnek, hogy az önkormányzat csinálja.
Nagy Sándor
Péter! Ezt a programot az önkormányzat állította össze. Tehát az, hogy a finanszírozás mögött
ott van a szervezet és neki lesz még két másik programja, azt én teljesen helyénvalónak
találom. Én nagyon örültem volna neki, hogyha a Ti szervezetetek is részt vesz egy ilyenben.
Nem egyszerű egy ilyen pályázatot összerakni. És kisebb gondjuk is nagyobb annál az
egyesületnek, hogy most mindenáron rá akarjanak kapaszkodni az önkormányzatra. Fordítva

4

van, tehát még egyszer mondom, hogy mi kerestük meg az egyesületet, hogy legyen partner.
Szilágyi Péter
Erről beszéltem.
Nagy Sándor
Péter! Egyrészt azt mondod, hogy ne költsünk rá pénzt, másrészt legyen rendezvény.
Suhaj István
„Igaza van Péternek”! Költsünk rá 3 millió forintot önkormányzatként és csináljunk
rendezvényt! Nem?
Szilágyi Péter
Jóval szerényebben. István, én úgy kezdtem, hogy jóval szerényebben, átestünk a ló másik
oldalára, - így kezdtem a dolgot.
Nagy Sándor
Még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy pont veled az élen megkaptuk a tavalyi augusztus
20-áért a „beosztásunkat”. Akkor is elmondtam, ha lett volna ilyen lehetőség, akkor ebben a
formában tavaly is igyekeztünk volna megcsinálni, de tavaly nem volt ilyen lehetőségünk,
hogy ezt megrendezzük. Én azt mondom, hogy ezt a kockázatot be kell vállalni, még mindig
nem három-négy millió forintos nagyságrendről beszélünk. Másrészt én úgy gondolom, hogy
a pályázat jelen pillanatban olyan stádiumban van és ismerve az NA-s pályázatokat- meg lehet
látni, hogy mondjuk ebből a három kollégiumból ebbe a kollégiumba, amiben ez a pályázat
bent van, ebben van néhány száz pályázat: Az összes többibe pedig darabonként több ezer
pályázat van bent. Ha úgy tetszik, a nyerési esélyei is mások, ennek a pályázatnak. És mellette
nyilván el kell követni mindent azoknak, akiknek ez a dolga, hogy ezt a pályázatot
eredményesen tudják menedzselni azért, hogy a hozzá kapcsolódó másik két konferencia is
megrendezésre kerülhessen. Ha egyéb nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki a
határozati javaslatot elfogadja?
A képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1
tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
125/2012. (VIII. 09.)
hatátozata
a 2012. augusztus 20.-i városi ünnepség megrendezéséről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1./ az augusztus 20.-i állami ünnep városi rendezvényeit az Újfehértói Körkép Kulturális
Egyesülettel együtt közösen rendezi meg, jelen határozatban meghatározottak szerint.
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2./ a városi ünnepség méltó megrendezéséhez az Újfehértói Körkép Kulturális Egyesület
részére az önkormányzat 2012. évi költségvetésében megjelölt általános tartalék terhére
2 280 000.- forint összegű támogatást biztosít, azzal a feltétellel, hogy az Egyesület a Nemzeti
Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás Kollégiuma NEA-NO-12-SZ számú pályázati
felhívására benyújtott pályázaton elnyert összeget, de maximum 2 280 000.- forintot az
önkormányzatra engedményezi.
3./ felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester a
rendkívüli nyilvános ülést 8 óra 15 perckor bezárta.

K. m. f.

Nagy Sándor
polgármester

dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző megbízásából:
……………………..
Dr. Szűcs Andrea
aljegyző

