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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11. napján 14,00 
órától megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Ménes Andrea polgármester, 
     Huszti János alpolgármester,  

  Gálfi József települési képviselő, 
  Lakatos József települési képviselő, 

    Polgárné Nagy Elvira települési képviselő, 
  Deákné Demjén Ilona települési képviselő, 

    Kosztin Mihály települési képviselő,  
  Rácz Ildikó települési képviselő, 

 
Távol maradt: Csuth Imréné települési képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző; Dr. Danó János aljegyző, Bökönyi 
Zsolt Adó és költségvetési irodavezető  
 
Vendég: -------------- 
 
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett 
 

Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 8 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. Napirendi pont ismertetése előtt javaslom, hogy a meghívóban 
kiküldött 3. napirendi pont kerüljön levételre, valamint új napirendi pontként javaslom felvenni 
Előterjesztés köznevelési intézmény működtetése tárgyában úgy, hogy azt a meghívóban kiküldött 8. 
napirendi pont előtt tárgyalnánk. Továbbá új napirendi pontként javaslom felvenni Előterjesztés 
fejlesztési célú kiadás lehívása az óvadéki számláról tárgyában. Kérdezem, hogy van-e valakinek 
napirendi pontra tett javaslata? Amennyiben nincs, ismertettem a módosított napirendi pontokat.  
 

Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 

1. Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. évi I. féléves ülés-és munkaterve tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
2. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodása tárgyában  

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

3. Előterjesztés az Egészségügyi alapellátás fejlesztésére vonatkozó pályázat tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
4. Előterjesztés a Start Közmunkaprogram tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

5. Előterjesztés a téli közfoglalkoztatás tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
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6. Előterjesztés a hulladékkezelés helyi közszolgáltatásáról szóló 9/2005. (VI.10.) számú 
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
7. Előterjesztés köznevelési intézmény működtetése tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

8. Előterjesztés a köznevelési intézmények állami fenntartásába vételével összefüggő intézmény 
átadás-átvételéről szóló megállapodás tárgyában  
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
9. Előterjesztés az Óvoda Vámospércs Alapító okiratának módosítása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

10. Előterjesztés a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás alakulása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
11. Előterjesztés adósságmegújító hitel felvétele tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

12. Előterjesztés fejlesztési célú kiadás lehívása az óvadéki számláról tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a 
napirendi pontokra tett javaslatokat. 
 
 
1. napirendi pont: Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. évi I. féléves ülés-és munkaterve 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (1) bekezdése alapján a képviselő-
testület szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. A Szervezeti és Működési Szabályzat 
alapján a Képviselő-testület adott évi rendes üléseinek konkrét számát és időpontját a Képviselő-
testület által elfogadott munkaterv tartalmazza.  
 
A 2013. évi munkaterv összeállításához javaslatot kértünk az intézmények vezetőitől, 
irodavezetőktől. A munkaterv összeállításánál figyelembe vettük az önkormányzati törvény, egyéb 
jogszabályok alapján kötelezően tárgyalandó témákat, azok határidőit. 
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület 2013. év I. félévében 6 rendes ülést tartson.  
 
A munkatervnek tartalmaznia kell:  
- az ülések tervezett időpontját, 
- az adott ülésen tárgyalandó témákat, 
- az előterjesztő megnevezését, 
- az előterjesztést véleményező bizottság(ok) megjelölését, 
- az előkészítésért felelős személy megnevezését, 
- a testületi ülések állandó témáit. 
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Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. év I. féléves ülés- és munkatervre vonatkozó 
határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Kérdezem képviselő-társaimtól, hogy van-e valakinek az 
elhangzottakkal kapcsolatosan kérdése hozzászólása?  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a 
Képviselő-testület részére.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Javasolnám, hogy a Képviselő-testület I. féléves munkatervébe napirendi pontok közé kerüljön 
felvételre az, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár által elvégzett munkáról negyedévenként 
számoljon be, valamint tájékoztassa a testületet a következő negyedév terveiről.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
232/2012. (XII.11.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (1) bekezdése alapján 
– a 2013. év I. féléves ülés- és munkatervét a melléklet szerinti elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkatervben 
meghatározott feladatok végrehajtására tegyen intézkedést, a munkatervbe 
folyamatosan vegye fel azokat a napirendeket, amelyek tárgyalása időközben 
válik aktuálissá.  
 

         HATÁRIDŐ: 2013. január 1-jétől folyamatos 
         FELELŐS: Ménes Andrea polgármester  
 
 
Melléklet 
 

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
 

2013. ÉVI I. FÉLÉVI  
 

M U N K A T E R V E  
 

I. A Képviselő-testület munkaterve 
 

A Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai: 
 
 

 
I. 2013. január 22. (kedd) 

 
 

II. 2013. február 14. (csütörtök) 



5 
 

 

 
III.  2013. március 19. (kedd) 

 
 

IV.  2013. április 23. (kedd) 
 

 
V. 2013. május 21. (kedd) 

 
 

VI.  2013. június 25. (kedd) 
 

 
 

A képviselő-testületi ülések tervezett napirendjei: 
 
2013. január 22. (kedd) 
 

Tervezett napirendek: 
 

1. Előterjesztés a köztisztviselők 2013. évi teljesítménykövetelményei megállapításáról 
Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: ------ 
Előkészítésért felelős: Jegyző  
 

2. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
tárgyában 

Előterjesztő: Jegyző 
Tárgyalja: ---- 

  Előkészítésért felelős: Jegyző 
 

3. Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár által elvégzett 2012. évi IV. negyedéves 
munkájáról, valamint tájékoztató a 2013. I. negyedévi munkájának tervéről 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: ------ 
Előkészítésért felelős: Intézményvezető 
 

2013. február 14. (csütörtök) 
 
Tervezett napirendek: 

 
1. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 

tárgyában  
Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 
Előkészítésért felelős: Adó- és költségvetés Iroda vezetője 

 
2. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének 

módosítása tárgyában  
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Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 
Előkészítésért felelős: Adó- és költségvetés Iroda vezetője 

2013. március 19. (kedd) 
 
Tervezett napirendek: 

 
1. Előterjesztés az önkormányzat ingatlan vagyonának állapotáról szóló beszámoló 

megtárgyalására, a vagyongazdálkodás szabályiról szóló helyi rendelet felülvizsgálata 
Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 

  Előkészítésért felelős: Jegyző, Adó- és költségvetés Iroda vezetője 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi kintlévőségeinek helyzetéről és a befolyt 
bevételek alakulásáról szóló beszámoló tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 

  Előkészítésért felelős: Adó- és költségvetés Iroda vezetője 
 

3. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról szóló 
beszámoló tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 

  Előkészítésért felelős: Adó- és költségvetés Iroda vezetője 
 

2013. április 23. (kedd) 
 

Tervezett napirendek: 
 

1. Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított 
pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet-tervezet)  

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 

  Előkészítésért felelős: Jegyző, Adó- és költségvetés Iroda vezetője 
 

2. Előterjesztés a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített éves pénzforgalmi 
jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradvány kimutatás elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 

  Előkészítésért felelős: Adó- és költségvetés Iroda vezetője 
 

4. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Humánpolitikai Bizottság 

  Előkészítésért felelős: intézményvezető 
 

5. Előterjesztés a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Humánpolitikai Bizottsága 

  Előkészítésért felelős: intézményvezető 
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6. Előterjesztés az Élelmezési Intézmény 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 

  Előkészítésért felelős: intézményvezető 
 

7. Előterjesztés a Vámospércs Városi Gyámhivatal hatáskörébe tartozó feladatok 2012. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában 

Előterjesztő: Jegyző 
Tárgyalja: Humánpolitikai Bizottsága 
Előkészítésért felelős: Gyámhivatal vezetője 
 

8. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadása 
tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 
Előkészítésért felelős: Jegyző 
 

9. Előterjesztés a 2012. évi összesített belső ellenőrzési jelentés jóváhagyására 
Előterjesztő: Jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 
Előkészítésért felelős: Jegyző 

 
10. Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár által elvégzett 2013. évi I. negyedéves 

munkájáról, valamint tájékoztató a 2013. évi II. negyedévi munkájának tervéről 
Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: ------ 
Előkészítésért felelős: Intézményvezető 

 
2013. május 21. (kedd) 

 
Tervezett napirendek: 
 

1. Előterjesztés a 2012. évi közbeszerzésekről készített statisztikai összegzés megtárgyalása 
Előterjesztő: Polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 
Előkészítésért felelős: Jegyző 

 
2013. június 25. (kedd) 

Tervezett napirendek: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására 
Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 
Előkészítésért felelős: Adó- és költségvetés Iroda vezetője 

 
2. Előterjesztés a Vámospércsi Óvoda 2012/2013-as nevelési év feladatainak teljesítéséről 

szóló beszámoló, valamint a 2013/2014-es nevelési év feladatairól szóló tájékozató és a 
csoportok létszámának meghatározásának tárgyában  

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Humánpolitikai Bizottság 
Előkészítésért felelős: intézményvezető 
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3. Előterjesztés a Vámospércsi Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkájáról szóló 
beszámoló tárgyában  

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Humánpolitikai Bizottság 
Előkészítésért felelős: intézményvezető 

 
4. Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. év II. félévi munkatervének meghatározására 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

  Előkészítésért felelős: Jegyző, Polgármester 
 

5. Előterjesztés a Városnapi rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok 
meghatározására, és a kitüntető díjak adományozására.  

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

  Előkészítésért felelős: Jegyző, Polgármester 
 
 

II. A testületi ülések állandó témái 
 

Napirend tárgyalása előtti témák: 
 

- Polgármesteri tájékoztató az előző Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről, 
egyéb fontos információk 
 

- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 
 
Napirend tárgyalása utáni témák: 

 
     Felvilágosítás kérés, interpelláció 

 
 
 
2. napirendi pont: Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2012. évi átmeneti 
gazdálkodása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:   
A helyi önkormányzatok átmeneti gazdálkodásának szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. §-a rögzíti, mely (1) bekezdése alapján, ha a költségvetési 
rendeletet a Képviselő-testület a költségvetési év kezdetéig nem fogadta el, az átmeneti 
gazdálkodásról rendeletet alkothat, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és 
költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék.      
 
Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotására 
várhatóan a Képviselő-testület 2013. februári ülésén kerül sor. 
 
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében az 
Áht. 25. § (1) bekezdése alapján az átmeneti gazdálkodásról az önkormányzat alkosson rendeletet. 
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A rendeletben a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmeneti időszakban – 
2013. január 01-jétől a 2013. évi költségvetési rendelet hatályba lépésének napjáig – az 
önkormányzat költségvetési gazdálkodásának folyamatosságát biztosítsa.  
 
Ennek keretében köteles figyelembe venni a hatályos jogszabályokban és a Képviselő-testület 
hatályos rendeleteiben, határozataiban foglaltakat, időarányosan teljesítve a 2012. évi költségvetési 
rendeletben meghatározott előirányzatokat. 
    
Az Áht. 25. § (4) bekezdése szerint az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt beszedett bevételeket és 
a teljesített kiadásokat a 2013. évi költségvetési rendeletbe be kell építeni. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályait a 
rendelet-tervezet szerint fogadja el. Kérdése, hozzászólása, észrevétele van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a rendelet 
tervezetet a Képviselő-testület részére.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotja: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2012. (XII.11.) önkormányzati rendelete 

a 2013. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) és f) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 25. § -a alapján Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi átmeneti 
gazdálkodásáról a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
A rendelet hatálya kiterjed Vámospércs Városi Önkormányzat, valamint a fenntartásában működő 
valamennyi költségvetési szerv gazdálkodására. 
 

2. § 
 

(1) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
2013. január 01-jétől a 2013. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat 
2013. évi gazdálkodásának folyamatosságát Vámospércs Városi Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló módosított 1/2012. (II.13.) önkormányzati rendelete módosított 
előirányzatainak szintjén – a hatályos jogszabályi előírásoknak és a Képviselő-testület 2012-
2013. évekre vonatkozó döntéseinek figyelembe vételével – időarányosan biztosítsa. 

 
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás 

időszakában Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvénynek, a 
jogszabályoknak és az önkormányzat rendeleteinek megfelelően a szükséges intézkedéseket 
tegye meg.  
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(3) Az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt folytatott gazdálkodási tevékenység a 2013. évi 

költségvetés részét képezi, a beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésre kerülnek a 
2013. évi költségvetésbe. 

 
3. § 

  
(1) Ez a rendelet 2013. január 01-jén lép hatályba, rendelkezéseit Vámospércs Városi 

Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelete hatályba lépéséig kell alkalmazni. 

 
 Vámospércs, 2012. december 11. 
 
 
 
              Ménes Andrea     Kanyóné Papp Klára 
                                     polgármester                jegyző 
 
 
 
E rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
 
 
Vámospércs, 2012. december 11.                                             
 
 
 

Kanyóné Papp Klára  
                                                                                                                          jegyző 
 

 

3. napirendi pont: Előterjesztés az Egészségügyi alapellátás fejlesztésére vonatkozó pályázat 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A 137/2012.(VIII.08.) számú határozatában a Testület úgy döntött, hogy az ÉAOP-4.1.2/A-12 
kódszámú, „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése „című 
pályázaton részt kíván venni. Ennek érdekében felkérte a polgármestert, hogy a pályázat 
előkészítésével és határidőn belüli benyújtásával kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést - a 
versenyszabályok figyelembe vételével – tegye meg, és javaslatát döntéshozatalra terjessze a 
Képviselő-testület elé. 
 
A döntés végrehajtása érdekében megvizsgáltuk a Vámospércs Nagy u. 7. sz. alatti épület jelenlegi 
állapotát, ahol az egészségügyi alapellátás folyik. A szerkezetileg jó állapotú épületben a rendelők 
funkciós elrendezése nem felel meg a mai kor igényének – pl. a terhes tanácsadás és a háziorvosi 
egyik felnőtt beteg ellátás egy rendelőben, váltott rendelési időben történik -, az épület belső 
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helyiségei kopott, avult állapotúak, a homlokzat és a tető felújítást igényel, a belső udvar elhanyagolt. 
Szükséges lenne az intézményt felújítani, korszerűsíteni. 
 
A pályázathoz szükséges tervezési feladat ellátására három tervező vállalkozástól kértünk be 
árajánlatot. A legalacsonyabb összegű árajánlatot a Klinker Mérnök Iroda Kft. tette, ezért Tervezési 
szerződés keretében ők készítik el az épület engedélyezési tervdokumentációját, mely a pályázat 
benyújtásának feltétele. A tervezési költség a pályázat keretében teljes mértékben elszámolható, 
azonban az engedélyes tervek vállalkozási díját az önkormányzatnak meg kell előlegeznie.  
 
A tervező felmérte az épület jelenlegi állapotát és az alábbiakat javasolja: 
 

- az épületben kisebb belső átalakítással – válaszfalazással – a funkciók kerüljenek 
átrendezésre (a felnőtt betegek ne találkozhassanak a kismamákkal, csecsemőkkel) 

- a homlokzati nyílászárok korszerű, műanyag – hőszigetelt üvegezésűre legyen cserélve, a 
homlokzatra hőszigetelés, a tetőre cserépfedés kerüljön, 

- a belső helyiségekben valamennyi burkolat kerüljön felújításra, valamennyi rendelőbe és a 
beteg várókba légtechnikai berendezés legyen felszerelve, a radiátorok szabályzók 
legyenek, 

- belső udvarban parkolók kialakítása és parkosítás szükséges 
 
A pályázat maximálisan bruttó 60 millió forint összegre nyújtható be, mely 100 %-os mértékben 
támogatott.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján szíveskedjen a határozati javaslatot 
megtárgyalni és elfogadni. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot a Képviselő-testület részére.  
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
233/2012. (XII.11.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  
 
1. az ÉAOP-4.1.2/A-12 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás, egészségházak 

és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” című pályázati felhívás alapján bruttó 
60. 000. 000 Ft. összegű – 100%-os mértékű – támogatást igényel az 
önkormányzat tulajdonában lévő, Vámospércs, Nagy u. 7. szám alatti 61/8 
hrsz-ú ingatlanon lévő egészségház felújításához, korszerűsítéséhez és a 
61/9 hrsz-ú belső udvar kialakításához.  

2. A pályázat engedélyes és kiveti terveinek elkészítésére a Klinker Mérnök 
Iroda Kft-vel (4029 Debrecen, Leány utca 1/b.) 2012. november 21. 
napján kötött tervezési szerződést jóváhagyja, és az engedélyezési 
tervdokumentáció tervezési díját – 1.250. 000 Ft + ÁFA összegben – a 
kötvény terhére biztosítja.  
 



12 
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat határidőben történő benyújtásával 
kapcsolatban valamennyi szükséges intézkedést tegye meg.  

 
         HATÁRIDŐ: 2012. december 30.  
         FELELŐS: Ménes Andrea polgármester  
 
 
4. napirendi pont: Előterjesztés a Start Közmunkaprogram tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A közfoglalkoztatásért felelős miniszter 2013. évtől ismételten meghirdette a Startmunka-programot, 
amelyben a beruházási és dologi költségek, kiadások teljes egészében támogathatók.  
 
Vámospércs város ebben a közmunkaprogramban a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás 
keretében vehet részt, önálló pályázat benyújtásával.  
 
A 13. évi START munkaprogram főbb tevékenységi területei, amelyek alapján pályázatot lehet 
benyújtani a következők: 
 
 mezőgazdasági projektek 
 mezőgazdasági utak rendbetétele 
 belvízelvezetés 
 illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása 
 téli és egyéb értékteremtő foglalkoztatás 
 bio - és megújuló energiatermelés 
 közúthálózat karbantartása 
 biomassza kazánprogram 

  
A pályázati kiírás és az ez évben megvalósított programban tapasztaltak alapján – a helyi 
adottságokat és lehetőségeket is figyelembe véve - az alábbi tevékenységi körökre vonatkozóan 
nyújtottuk be pályázatunkat:  
 
 belvízelvezetés 
 illegális hulladék lerakóhelyek felszámolása 
 téli és egyéb értékteremtő foglalkoztatás 
 
1. Belvízelvezetés: (2013. április 1. - 2013. november 30.) 50 fő foglalkoztatása 8 hónapos 

időtartamra ( napi 8 órában) 
 
A projekt összköltsége: 40.675.931 Ft, melyből a bér-és járulék 33.330.864 Ft, a dologi 
kiadások 7.345.067 Ft 
A program keretében a város közigazgatási területén lévő vízelvezető és szikkasztó árkok 
karbantartását, tisztítását kívánjuk ismételten elvégezni, folytatva az előző évi programot. A 
program keretében mind a bér és járulékai, valamint az eszközök, anyagok költsége 100 %-
ban támogatott. Ebben a programban nagy értékű eszköz beszerzését nem terveztük, hiszen a 
2012. évi programban sikerült a traktort és hozzá a pótkocsit, valamint késes bozótvágót és 
aprítógépet megvásárolni. Ez évi program megvalósításánál problémát jelentett a külterületen 
lévő munkaterületek megközelítése, ezért a jövő évi programba 32 db kerékpár beszerzést 
tervezzük. 
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2. Illegális hulladéklerakók felszámolása: (2013. március 1 - 2013. november 30.) 26 fő 
foglalkoztatása 9 hónapos időtartamra ( napi 8 órában) 
A projekt összköltsége: 27.358.451 Ft., melyből a bér-és járulék 19.688.391 Ft, a dologi 
kiadások 7.670.060 Ft 
 
Ezen program keretében a város közigazgatási területén lévő illegális hulladéklerakó helyek 
felszámolását tervezzük. A program keretében mind a bért, mind a megvalósításhoz szükséges 
eszközök, beszerzését 100 %-ban támogatják. Az évi program megvalósítása során itt is 
problémát jelentett a külterületen lévő munkaterületek megközelítése, ezért 26 db kerékpár 
beszerzését is tervezzük.  
 

3. Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás: (2013. március 1. - 2013. november 30.) 30 
fő foglalkoztatása 9 hónapos időtartamra ( napi 8 órában) 
A projekt összköltsége: 31.642.165 Ft., melyből bér-és járulékai 22.622.139 Ft, a dologi 
kiadások 9.020.026 Ft 
 
A program két részből áll. A Golf pálya mögötti, önkormányzat tulajdonában lévő 0695/1 és 
0695/3 hrsz-ú, gyep művelési ágú, összesen 9.600 m2 nagyságú területen fásítást kívánunk 
elvégezni. A területek aranykorona értéke kicsi, így növénytermesztésre nem alkalmasak, 
ezért akácfákat kívánunk telepíteni. A jelenleg elvadult, bozótos, cserjés ingatlanokat a 
telepítés előtt szükséges kitisztítani, majd mélyszántással megművelni és feltárcsázni. Az 
Önkormányzat a földmunkákhoz szükséges eszközökkel nem rendelkezik, ezért ezt a 
szolgáltatást helyi vállalkozóval kívánja elvégeztetni.  
 
A másik programban az Önkormányzat résztulajdonában lévő 033/5 hrsz-ú ingatlanból a 
tanya művelési ágú 644 m2 területű ingatlanrészen egynyári virágpalánták nevelését 
tervezzük, 2 db 40m2-es fóliasátorban. Az ingatlan jelenleg árammal nem ellátott, a telken 
belül –az áram bekötése után - szivattyúval a fúrott kútból biztosítható ezen tevékenység 
végzéséhez szükséges vízellátás. A fóliasátor alatt felnevelt virágpalántákat a közterületeken 
kívánjuk elültetni két ütemben, tavasszal és ősszel.  

 
 
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés határozati javaslatát elfogadni 
szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot a Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
234/2012. (XII.11.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központjához benyújtott 2013. évi START Közmunkaprogram 
támogatási igényét jóváhagyja az alábbiak szerint:  
 

1. Belvízelvezetés: (2013. április 1. - 2013. november 30.) 50 fő foglalkoztatása 8 hónapos 
időtartamra (napi 8 órában) A projekt összköltsége: 40.675.931 Ft, melyből a bér-és járulék 
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33.330.864 Ft, a dologi kiadások 7.345.067 Ft. 
2. Illegális hulladéklerakók felszámolása: (2013. március 1 - 2013. november 30.) 26 fő 

foglalkoztatása 9 hónapos időtartamra (napi 8 órában) A projekt összköltsége: 27.358.451 Ft., 
melyből a bér-és járulék 19.688.391 Ft, a dologi kiadások 7.670.060 Ft. 

3. Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás: (2013. március 1. - 2013. november 30.) 30 
fő foglalkoztatása 9 hónapos időtartamra (napi 8 órában) A projekt összköltsége: 31.642.165 
Ft., melyből bér-és járulékai 22.622.139 Ft, a dologi kiadások 9.020.026 Ft. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati támogatással kapcsolatos 
valamennyi szükséges intézkedést tegye meg, és felhatalmazza a pályázat, a támogatási 
szerződés, valamint az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok aláírására.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
5. napirendi pont: Előterjesztés a téli közfoglalkoztatás tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának 2012. december 3. napján 
igénybejelentést nyújtottunk be a téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében – 2012. decembertől 2-3 
hónapos időtartamra 40 fő foglalkoztatására 6-8 órában. A foglalkoztatáshoz 100 %-os támogatást 
szeretnénk igénybe venni. A pályázat eredményéről, még nem kaptunk visszajelzést, azonban a téli 
átmeneti időszakban elengedhetetlen közcélú foglalkoztatottak bevonása a városüzemeltetés, és az 
intézmények működtetéséhez. 
 
Fentiek alapján, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. Kérdezem, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e további kérdés, hozzászólás?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot a Képviselő-testület részére.  
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

235/2012. (XII.11.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  
 

1. A téli közfoglalkoztatás keretében, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központjához benyújtott pályázat alapján 2012 decemberétől két és három hónapos 
időtartamra 40 fő munkavállaló közfoglalkoztatását vállalja. 

2. Amennyiben a támogatás megítéléséhez önerő szükséges, a foglalkoztatáshoz szükséges saját 
forrást az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosítja.  
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3. Felkéri a Polgármestert, hogy a támogatásra vonatkozó Hatósági Szerződést az Önkormányzat 
nevében kösse meg és gondoskodjon a közfoglalkoztatáshoz szükséges valamennyi 
intézkedés megtételéről. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
6. napirendi pont: Előterjesztés a hulladékkezelés helyi közszolgáltatásáról szóló 9/2005. 
(VI.10.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatait 2013. január 01. napjától a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) szabályozza. A Magyar Közlöny 2012. 
november 30-i számában megjelent jogszabály a hatályát vesztő hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvényt (a továbbiakban: Hgt.) váltja fel. 
 
Az egyik legalapvetőbb változás a hulladékgazdálkodás közszolgáltatási díjat érinti, amelyet 
2013. január 01. napjától a Ht. 47. § (4) bekezdése alapján már nem a helyi önkormányzat, 
hanem miniszteri rendelet határozza meg. A Képviselő-testületnek ezt figyelembe véve hatályon 
kívül kell helyeznie a szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatási díj mértékét megállapító 
szabályozását. A közszolgáltatási díjat megállapító miniszteri rendelet hatályba lépéséig a 
közszolgáltató cég a 2012. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 %-
kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. E maximumnak a cég költségnövekedésére hivatkozva 
történő átlépését a törvény nem engedi. 
 
Az A.K.S.D. Kft. megküldte az önkormányzat részére a közszolgáltatás ellátását megalapozó 
2013. évre vonatkozó számítását: 
 
2013. évi összes költség:               25 601 
4% nyereség:                                   1 024 
Lerakási járulék (3000Ft/tonna):     3 408 
Energiahivatal díja (100Ft/fő)            567 
Mindösszesen  nettó:                     30 601 e Ft/év 
 
2012. évi díj+ 4,2 %:                      27 450 e Ft/év 
 
Önkormányzat által fizetendő differencia: 3 150 eFt+ÁFA/év. A fenti adatok teljes évre 
vonatkoznak, negyedév esetén arányosítani szükséges. 
 
A lakossági lejárt kintlévőség Vámospércs településen összesen: 4.164.790 Ft, melyből az éven túli 
2.087.725 Ft. Ahol az éven túli kintlévőség nem éri el a 2013. évi nettó kalkulált éves díj 10%-át, az 
A.K.S.D. Kft. a nyereségről lemond. Ez alapján az önkormányzat által fizetendő különbség éves 
szinten: 2.126 e Ft + ÁFA. 
 
A 2013. évi díjkalkulációk tekintetében az A.K.S.D. Kft.  megtette az árajánlatát:  
 
Az 1 darab 120 literes kuka egyszeri ürítési díja: bruttó 408 Ft (nettó: 321,24 Ft-+ÁFA), illetve 
2013. január 01. napjától a jogszabályban megállapított maximális 4,2 %-os díjtételnöveléssel is 
számolni kell. 
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A 2012-es évben 1 darab 120 literes kuka egyszeri ürítési díja: bruttó 379 Ft, (nettó: 298 Ft+ ÁFA) 
volt, melyet a testület a 26/2011. (XII.15.) számú önkormányzati rendeletével határozott meg. 
 
Amennyiben a Képviselő-testület nem emeli meg a jelenleg hatályos bruttó 379 Ft-os díjtételt a 
Szolgáltató által javasolt bruttó 408 Ft-ra, abban az esetben az A.K.S.D. Kft. 2013. január 1. 
napjától csak abban az esetben vállalja a településen a szilárd hulladék kezelését, amennyiben a 
szerződés lejártáig az Önkormányzat a 2013. évi költségvetéséből biztosítja a különbözet 
összegét. Az A.K.S.D. Kft. azzal érvel, hogy az új HT. alapján nem köteles a veszteségét növelni. 
 
Fentieken túl a Ht. 47. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testületnek hatályon kívül kell helyeznie 
a szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatási díj mértékét megállapító szabályozását 2013. 
január 01. napjával. 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 
A rendelet-tervezet címe: A hulladékkezelés helyi közszolgáltatásától szóló 9/2005. (VI.10.) számú 
önkormányzati rendelet módosítása 
Társadalmi-gazdasági hatása:- 
Költségvetési hatása: - 
Környezeti, egészségi hatása: - 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: - 
Egyéb hatása: - 
A rendelet megalkotásának szükségessége: a díjtétel emelése az A.K.S.D. Kft. árkalkulációja 
alapján szükséges 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: az A.K.S.D. Kft. nem 
vállalja 2013. január 01. napjától a település szilárd hulladék kezelését a településen 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: - 

- személyi: -  
- szervezeti: -  
- tárgyi: -  
- pénzügyi: -   

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen megvitatni az előterjesztést és hozza meg 
döntését. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a rendelet- 
tervezetet a Képviselő-testület részére.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 2 nem szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotja: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
22/2012. (XII.11.) számú önkormányzati rendelete 

 
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

és a közterületek tisztán tartásáról szóló 9/2005. (VI.10.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról 
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában, 16. § (1), valamint a 18. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23.§-
25.§-ainak felhatalmazása alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról szóló 9/2005. (VI.10.) számú önkormányzati 
rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:  
 

1. § 

A R. 2 számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 
„2 sz. melléklet 
 
A gyűjtő edényzetből történő szemétszállítás díjára vonatkozó szabályok. 
 
A 120 literes edényzet ürítésének a díja: bruttó 408 Ft/edényzet (nettó 321,24 Ft+ÁFA)” 
 

2.§ 
 
A díjmegállapító rendelkezés 2012. december 30. napján lép hatályba. 
 

3.§ 
 
(1) A R. 2. számú mellékletét 2013. január 01. napjával hatályon kívül helyezi. 
 
(2) A rendelt kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.  
 
 
Vámospércs, 2012. december 11. 
 

Ménes Andrea                                                             Kanyóné Papp Klára 
  polgármester                                                                           jegyző 
 
 

E rendeletet a mai napon kihirdettem: 
Vámospércs, 2012. december 11. 
  

Kanyóné Papp Klára 
                            jegyző 

 
 
7. napirendi pont: Előterjesztés köznevelési intézmény működtetése tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (4)-
(6) bekezdései rendelkeznek a 2013. január 1-jétől az állami intézményfenntartó központ 
fenntartásába kerülő köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
működtetésének kérdéseiről. 
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A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzatokra az Nkt. 74. § (4) és 
(6) bekezdései vonatkoznak, melyek a következő rendelkezéseket tartalmazzák: 

 
„(4) A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik – a szakképző 
iskola kivételével – az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását 
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. A működtetés keretében a települési 
önkormányzat – a 76. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – saját forrásai terhére biztosítja 
a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan 
vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket. A települési önkormányzat e 
kötelezettségének teljesítése alól – az ahhoz szükséges gazdasági és jövedelemtermelő képesség 
hiánya esetén, az érintett köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos kiadásaira és a 
köznevelési intézmény működtetéséhez rendelkezésére álló bevételeire vonatkozó, jogszabályban 
meghatározott adatszolgáltatás mellett – felmentést kérhet, továbbá egyes területszervezéssel és a 
lakosságszám változásával összefüggő rendkívüli esetben mentesül.” 

(6) A (4) bekezdés szerinti kötelezettség alól történő mentesülés iránti kérelemmel egyidejűleg a 
települési önkormányzat igazolja a gazdasági és jövedelemtermelő képességének hiányát, ennek 
érdekében adatot szolgáltat az érintett köznevelési intézmények működtetési adatairól, amelyek 
működtetését nem tudja vállalni, továbbá a működtetéshez rendelkezésre álló bevételeiről. Ha az 
adatszolgáltatás nem vagy csak részben támasztja alá a működtetési képesség hiányát, az 
állam a települési önkormányzatot hozzájárulás megfizetésére kötelezi. A hozzájárulás 
megállapítása a helyi önkormányzati képviselők soron következő választása évét követő augusztus 
31-ével bezárólag terjedő időszakra havonként azonos összegben történik, a felülvizsgálatra a helyi 
önkormányzati képviselők soron következő választását követő évben kerül sor. Hozzájárulási 
kötelezettség megállapítása esetén, annak közlését követő nyolc napos jogvesztő határidőn 
belül a települési önkormányzat a hozzájárulás feltételei vállalásáról határozatot hoz. A 
hozzájárulás vállalásának hiányában a települési önkormányzat működtetési kötelezettség 
alóli mentesülés iránti kérelmét visszavontnak kell tekinteni.” 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 175/2012. (IX.27) számú határozatában 
szándékát nyilvánította az állami intézményfenntartó központnak, hogy a rendelkezésre álló saját és 
átengedett bevételének terhére a következő naptári évben – a 3000 főt meghaladó lakosságszámú 
település esetén - a köznevelési intézmény működtetését nem képes vállalni, mely döntését a 
196/2012. (X.30.) számú határozatában megerősítette.       
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Adó- és Költségvetési Irodája határidőben elkészítette a 
jogszabályban előírt adatszolgáltatást, mely megküldésre került a Magyar Államkincstárnak. 
 
A kérelemben részletesen, számszerűen és szövegesen is bemutatásra, illetve bizonyításra került, 
hogy 2013-ban a jelenleg is közel 100 M Ft-os működési forráshiánnyal küzdő önkormányzatunk 
helyzete tovább romlik, amennyiben a köznevelési intézmény üzemeltetési kiadásai is az 
önkormányzatot terheli részben vagy egészben.    
 
Az Emberi Erőforrás Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkára 2012. december 5-én 
levélben értesített, hogy Vámospércs Városi Önkormányzat felmentési kérelme elfogadható, 
azonban 2013. január 01 - 2015. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan havi 4 065 E Ft 
hozzájárulás megfizetésére kötelezi a minisztérium önkormányzatunkat. Ez több éven 
keresztül éves szinten 48 780 E Ft kiadást jelentene. 
 
A döntésről szóló levelet az előterjesztéshez mellékeljük. 
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Vámospércs Városi Önkormányzat Adó- és Költségvetési Irodája részletes számításokat végzett a 
2011-es beszámolóval lezárt év teljesítési adatainak, a 2012-es év várható teljesítés adatainak és a 
2013-as év prognosztizált adatainak vizsgálata tárgyában, melynek célja az volt, hogy 
önkormányzatunk hogyan jár jobban: 
 
Elfogadja-e a miniszter döntését, ezzel vállalva a havi 4 065 E Ft megfizetését, vagy 2013-tól 
működteti a település köznevelési intézményének ingó és ingatlan vagyonát? 
 

Közös épületben lévő intézmények: 
 
1.) A Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 4287 Vámospércs, Iskola u. 1. szám 
alatti székhelyén Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye is működik. Az 
élelmezési intézmény külön gázmérővel nem rendelkezik (közel 10 M Ft-os beruházással lehetne 
leválasztani), így az iskola könyvelése tartalmazta az előző években az élelmezés gázfogyasztását 
is. 
  
2.) A Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 4287 Vámospércs, Nagy u. 4. szám 
alatti telephelyén Vámospércs Városi Önkormányzat Tanuszodája is működik. A Tanuszoda 
külön gázmérővel nem rendelkezik (közel 10 M Ft-os beruházással lehetne leválasztani), így az 
iskola könyvelése tartalmazta az előző években a tanuszoda gázfogyasztását is. 
 
3.) A Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 4287 Vámospércs, Nagy u. 4. szám 
alatti telephelyén Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Adó- és 
Költségvetési Irodája is működik. Az iroda külön gázmérővel nem rendelkezik (közel 10 M Ft-os 
beruházással lehetne leválasztani), így az iskola könyvelése tartalmazta az előző években az 
iroda gázfogyasztását is. 
 
Abban az esetben, ha 2013-tól az önkormányzat nem működteti a köznevelési intézményt, 
akkor az új fenntartóval megállapodásokat kell kötni a közös épületben lévő intézmények 
üzemeltetése tárgyában, mely a havi 4 065 E Ft-on felül további nagy összegű havi fizetési 
kötelezettséget eredményez.   

 
A számítás menete és alapja  
1.) A Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2011. év tényadatának, a 2012. év 
várható teljesítés adatának összes dologi kiadásából ki kellett szűrni és le kellett vonni a szakmai 
dologi kiadásokat, a pályázatok (EU és hazai) dologi kiadásait, valamint egy reális gázdíjjal kellett 
kalkulálni az E-Star Alternatív Nyrt. gázszámlái és havi üzemeltetési díjai helyett. Ezt követően 
nagyságrendileg meg kellett határozni, hogy az iskola összes gázfogyasztásából mennyi a 
ténylegesen az iskolát terhelő gázfogyasztás (élelmezés, uszoda és iroda nélkül). A számítások 
eredményeként megállapítható, hogy 2011-ben és 2012-ben a működtetéshez kapcsolódó dologi 
kiadások hogyan alakultak. A technikai dolgozók (takarítók, udvaros) bére és járulékai szintén a 
működtetéssel kapcsolatban merültek fel.      
 
      2011.év    2012.év 
Működtetéshez kapcsolódó     
dologi kiadások (E Ft)   27 700     26 000  
 
Technikai dolgozók bére 
és járuléka (E Ft)    14 700     14 400 
 
 Összesen:    42 400     40 400 
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2.) Az iskola épületének hasznosításával évi 1 000 E Ft bevétel érhető el (gimnázium, büfé), mely 
bevétel csak abban az esetben realizálható továbbra is, ha 2013-tól a működtető az önkormányzat 
marad. 
 
A számítások alapján látható, hogy a miniszteri döntés és az iskola tényleges működtetésével 
összefüggő kiadások nagyon közelítenek egymáshoz, azonban Vámospércs Városi 
Önkormányzatnak kedvezőbb, ha továbbra is működteti az iskolát.  
 
Ennek okai:  

- Az éves kalkulált működtetési költségek nem érik el a miniszter döntésének éves mértékét, 
- Az önkormányzat nem kötelezi el magát közel három évre, hanem szabad mozgástere marad 

a működtetés költségeinek alakulása tekintetében, mivel a takarékos és ésszerű 
gazdálkodással és közfoglalkoztatottak bevonásával tovább tudja csökkenteni a működtetés 
költségeit, 

- Az épületek hasznosításával kapcsolatos bevételek az önkormányzat bevételei maradnak, 
mely bevételek tovább növelhetők,  

- A közös épületekben lévő intézmények (élelmezés, tanuszoda, iroda) tekintetében nem kell 
külön megállapodás alapján bérleti díjat és felosztott közüzemi költséget fizetni, valamint 
nem kell több tízmilliós kényszerberuházásokat elvégezni. 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a miniszter döntése alapján - az 
alábbiak szerint határozhat: 
  

a) Határozhat úgy, hogy fenntartja döntését (lemond a működtetési feladatról) és vállalja a 
hozzájárulási kötelezettségek teljesítését. 

 
b) Határozhat úgy, hogy a hozzájárulást elutasítja, ebben az esetben kérelme visszavontnak 

tekintendő, azaz az önkormányzatnak az Nkt. 74. § (4) bekezdése szerint gondoskodnia kell – 
a szakképző iskola kivételével – az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, 
az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.  

 
Fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzatnak törvényi kötelezettsége 8 napos jogvesztő 
határidőn belül határozatot hozni a hozzájárulás vállalásáról vagy elutasításáról. Ennek 
elmaradása esetén a működtetés átadására vonatkozó kérelmet visszavontnak kell tekinteni, tehát az 
önkormányzatnak kell – saját forrásai terhére – a működtetés biztosítani 2013. január 1-jétől. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni 
szíveskedjen. Az elmagzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot a Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
236/2012. (XII.11.)  
számú határozata 
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 74. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett 
bevételek terhére a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó 
központ által 2013. január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetését – 
vállalja, egyúttal a 229/2012. (VII.28.) Korm.rendelet alapján benyújtott 
kérelmét visszavonja. 
 
Határidő: azonnal              
Felelős:  polgármester 

 
 
8. napirendi pont: Előterjesztés a köznevelési intézmények állami fenntartásába vételével 
összefüggő intézmény átadás-átvételéről szóló megállapodás tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény (továbbiakban: átvételi törvény) 4. § (1) bekezdése 
alapján a Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013. január 1-jével – a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központba (továbbiakban: Központ) történő beolvadással – az Állam 
fenntartásába kerül. Az intézmény beolvadással történő megszűnésének a törzskönyvi nyilvántartásba 
való bejegyzése iránt az oktatásért felelős miniszter által 2012. december 15-éig rendelkezésére 
bocsátott adatok alapján a Kincstár hivatalból intézkedik.      
 
Az átvételi törvény 6. § (5) bekezdése alapján, ha az intézményt 2013. január 1-jétől a települési 
önkormányzat működteti, az intézmény működtetésére vonatkozó jogok és kötelezettségek 
tekintetében az intézményt működtető települési önkormányzatot, vagy az általa e célra alapított, 
fenntartott költségvetési szervet, vagy gazdasági társaságot kell jogutódnak tekinteni.  
 
Az intézményben jelenleg foglalkoztatott közalkalmazottak és technikai dolgozók 
továbbfoglalkoztatásával kapcsolatban az átvételi törvény az alábbiak szerint rendelkezik: 
 

- a Központ foglalkoztatotti állományába kerülnek az intézményben pedagógus munkakörben, 
pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben, valamint a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 1. sz. mellékletében, továbbá az Nkt. 2013. szeptember 1-jétől hatályos 
2. sz. mellékletében felsorolt nevelő-és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben, 
továbbá az alapfeladat ellátására létesített munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak. 
 

- ha az intézményt 2013. január 1-jétől a települési önkormányzat működteti, az intézményben 
2012. december 31-én foglalkoztatott technikai dolgozók az intézményt 2012. december 31-
én fenntartó önkormányzati fenntartó döntésétől függően foglalkoztatható tovább azzal, hogy 
jogviszonyának megszüntetésére a Kjt., vagy az Mt. rendelkezései szerint kerülhet sor.  

 
A fentiek alapján a pedagógusok, valamint a munkájukat közvetlenül segítő közalkalmazottak (pl. 
iskola titkár, pedagógiai asszisztens) a Központ foglalkoztatotti állományába kerülnek. A jelenleg 
közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott technikai dolgozók (pl: takarítók) további 
foglalkoztatásáról az intézmény működtetését biztosító önkormányzat dönt. A továbbfoglalkoztatott 
dolgozók közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, és a továbbiakban az Mt. hatálya alá tartozó 
munkavállalók lesznek. Az intézmény esetében ez 6 fő jogviszonyát érinti.    
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Az önkormányzati fenntartó tulajdonában lévő, az intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan 
és ingó vagyon – ideértve a taneszközöket, továbbá az intézményben lévő összes egyéb eszközöket, 
felszereléseket – megállapodás alapján a Központ ingyenes használatába kerül 2013. január 1-jén 
mindaddig, amíg a köznevelési feladat Központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg 
nem szűnik.  
 
Az átadás-átvételt az önkormányzati fenntartó képviseletére jogosult személy (polgármester) és a 
Központ képviseletében eljáró, az intézmény székhelye szerint illetékes tankerületi igazgató 
megállapodásának legkésőbb 2012. december 15. napjáig történő megkötésével kell végrehajtani. A 
megállapodás alapjául a megállapodás aláírásának napjáig, mint fordulónapig felvett és az átadó által 
hitelesített vagyonleltár szolgál.  
 
Felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy amennyiben a megállapodás a fentiekben megjelölt 
határidőig nem jön létre, úgy az oktatásért felelős miniszter 2012. december 20. napjáig határozattal 
létrehozza a megállapodást.  
 
A tankerületi igazgató a Központ nevében megküldte a köznevelési intézmények állami fenntartásba 
vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, 
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló 
megállapodás tervezetét, mely az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.  
 
A Képviselő-testület az átvételi törvényben foglalt kötelezettségét abban az esetben tudja teljesíteni, 
amennyiben a mellékelt megállapodást elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására 
2012. december 15. napjáig.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Az elmagzottakkal kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot a Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
237/2012. (XII.11.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - A köznevelési 
feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján – úgy 
dönt, hogy: 
 

1. Tudomásul veszi, hogy a Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola 2013. január 1-jével – a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba 
(továbbiakban: Központ) történő beolvadással – az Állam fenntartásába 
kerül. 
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2. Az intézményben 2012. december 31-én foglalkoztatott 6 fő – jelenleg Kjt. 
szerint foglalkoztatott - technikai dolgozót 2013. január 1-jétől 
Vámospércs Városi Önkormányzatnál az Mt. szabályai szerint 
továbbfoglalkoztatja.  

 
3. Az előterjesztés mellékletét képező - a köznevelési intézmények állami 

fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a 
feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a 
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek 
megosztásáról szóló – megállapodást elfogadja, és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására 2012. december 15. napjáig.  

 
4. Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban szereplő dolgozók 

továbbfoglalkoztatásával kapcsolatos munkajogi, valamint a megállapodás 
megkötésével összefüggő valamennyi intézkedést és jognyilatkozatot 
tegye meg.   

Határidő: azonnal              
Felelős:  polgármester 

 
 
9. napirendi pont: Előterjesztés az Óvoda Vámospércs Alapító okiratának módosítása 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Vámospércsi Óvoda Alapító Okiratát módosítani szükséges, erről Németh Jánosné, az intézmény 
vezetője levélben tájékoztatott.  
  
A köznevelésről szóló 2011 évi CXC törvény (Nkt.) 21.§ (3) bekezdése előírja az Alapító okirat 
kötelező tartalmi elemeit. Ennek megfelelően az Intézmény Alapító okiratában  a csatolt 
okiratban feltüntetett módosítások, kiegészítések szükségesek.  
 
A csatolt dokumentumban dőlt betűvel jelöltük a módosításokat.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot 
szíveskedjen elfogadni. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs kérem 
szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
238/2012. (XII.11.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Vámospércsi Óvoda Alapító Okiratának módosítását, valamint az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a mellékletben szereplő tartalommal 
elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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1. számú melléklet 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvoda Vámospércs 2012. május 30-i 
dátummal hatályos alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:  

 
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

1. Az alapító okirat  
kiegészül a  
következő ponttal:  
Telephely:  Óvoda Vámospércs 
   Vámospércs Iskola u. 4.  
 

2. Az alaptevékenység 
kiegészül az 
alábbiakkal:  

 
Alaptevékenysége:   851012   Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

ellátása. Integráltan oktatható mozgásszervi, érzékszervi, 
értelmivagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes  
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő gyerekek ellátása.  
 Beilleszkedési, tanulási magatartási nehézségekkel küzdő 

gyermekek, tanulók ellátása.  
851013   Nemzetiségi óvodai nevelés és ellátás 

 Roma nemzetiséghez tartozó gyermekek kizárólag magyar 
nyelven folyó integrált nevelése. 
 

889101   Bölcsődei ellátás 
 
Az alapító okirat az alábbi  
ponttal egészül ki:  
 
Évfolyamok száma:   Óvoda-bölcsődei csoport: 1 
    Kiscsoport: 3 

Középső csoport: 2 
Nagy csoport:4 

 

Az alapító okirat az alábbi  
ponttal egészül ki:  
Az intézmény megszüntetése                       Az intézmény megszüntetésére a jogszabály által meghatározott 

esetekben és feltételekkel kerülhet sor. Az intézmény 
megszüntetésének joga az intézmény fenntartóját illeti meg. 
Megszüntetéséről Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő- 
testülete határozattal dönt. 
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Az intézmény alapító okiratát Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 238/2012. 
(XII.11.) számú határozatával fogadja el.  

 
Vámospércs, 2012. december 11.  

Ménes Andrea  
polgármester 

           
 

 
2. sz. melléklet 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
Intézmény neve: Óvoda, Vámospércs 

 
OM azonosító: 201388 
 
Székhelye: 
 
Telephely:  

 
4287 Vámospércs, Iskola u. 4. 
 
Óvoda Vámospércs 
Vámospércs Iskola u. 4 sz. 

 
Jogelőd intézmény: 
 
 
 
Székhelye: 
 

 
-  Óvoda, Vámospércs 
- Vámospércs-Újléta Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
tagönkormányzatai által fenntartott intézmény 
 
4287 Vámospércs, Iskola u. 4. 
 

Jogszabályban 
meghatározott közfeladat: 

 
Közoktatási feladatok – óvodai nevelés 

 
Szakágazat szerinti 
besorolása: 

 
 
851020  Óvodai nevelés, ellátás 

  
Alaptevékenysége: 851011 Óvodai nevelés, ellátás 

Ellátja a nemzeti, etnikai kisebbségi tanulók és a 
halmozottan hátrányos gyerekek integrált nevelésével 
összefüggő feladatokat is. 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
ellátása, Integráltan oktatható mozgásszervi, 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 
zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek 
ellátása. 
 Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel 

küzdő gyermekek, tanulók ellátása. 
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851013 Nemzetiségi óvodai nevelés és ellátás 

 Roma nemzetiséghez tartozó gyermekek 
kizárólag magyar nyelven folyó integrált 
nevelése. 

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
(beszédjavítás, gyógytestnevelés) 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés  
889101     Bölcsődei ellátás 
 

Vállalkozási tevékenység: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

Működési terület:   
 

Vámospércs közigazgatási területe 

Irányító szerv neve, 
székhelye: 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
4287 Vámospércs, Béke u. 1. 
 

Fenntartó szerv neve: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
4287 Vámospércs, Béke u. 1. 
 

Alapító szerv neve, 
székhelye:  
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
4287 Vámospércs, Béke u. 1. 
 

Alapítás éve: 2010. 
 

A költségvetési szerv 
gazdálkodási besorolása: 
 

önállóan működő,  
Gazdálkodási feladatait Vámospércs Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala látja el. 
 

Az intézmény vezetőjének 
kinevezési rendje: 
 

Nyilvános pályázat alapján a Vámospércs Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete határozott időre – 5 évre – bízza meg a vezetői 
feladatok ellátásával. 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
97/2010.(IV.20.) sz. határozata alapján úgy dönt, hogy az Óvoda, 
Vámospércs intézményvezetői beosztást nem pályáztatja újra, hanem 
a korábban határozott időre megbízott magasabb intézményvezetők 
lesznek az intézmények magasabb vezetői. 
 

A foglalkoztatottakra 
vonatkozó foglalkozási 
jogviszony: 
 

A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti 
jogviszony. Egyes foglalkoztatottak lehetnek továbbá a Munka 
Törvénykönyve szerinti munkavállalók, illetve egyéb 
foglalkoztatási jogviszony is (pl. megbízási jogviszony) is 
lehetséges a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 
 

Feladatellátást szolgáló 
vagyon  

A Képviselő-testület az intézmény ingyenes használatába adja az 
önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlant és az abban 
található- leltár szerinti – ingóságokat.  
 
4287 Vámospércs, Iskola u. 4. szám alatti óvoda épülete 
 

Vagyon feletti rendelkezés: Az intézmény által használt vagyonra és a vagyon feletti 
rendelkezés jogára a Vámospércs Városi Önkormányzat 
vagyonáról és vagyongazdálkodási szablyairól szóló rendeletek 
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az irányadók.  
 

Intézmény típusa: Óvoda 
 

Az intézménybe felvehető 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám:  
 
Évfolyamok száma 

250 fő 
 
 
 
Óvoda-bölcsődei csoport: 1 
Kiscsoport: 3 
Középső csoport: 2 
Nagy csoport: 4 

A kötelező felvételt 
biztosító körzete: 
 
Az intézmény megszüntetése                                  
 

Vámospércs Város közigazgatási területe 
 
 
Az intézmény megszüntetésére a jogszabály által meghatározott 
esetekben és feltételekkel kerülhet sor. Az intézmény 
megszüntetésének joga az intézmény fenntartóját illeti meg. 
Megszüntetéséről Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő- 
testülete határozattal dönt. 

 
Az Intézmény alapító okiratát Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 238/2012. 
(XII. 11) számú határozatával fogadja el.  
 
 
Vámospércs, 2012. december 11. 
  
 Ménes Andrea  
 polgármester  
 
 
10. napirendi pont: Előterjesztés a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás 
alakulása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
A Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának elnöke megküldte az 
önkormányzat részére a Társulás átalakulásával kapcsolatos dokumentumokat. 
 
2013. január 1-jén hatályát veszti a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 
1997. évi CXXXV. törvény és helyette hatályba lép a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
CLXXXIX. törvény (Mötv). Ezen változás miatt szükséges az, hogy a jelenleg működő 
intézményfenntartó társulásunkat átalakítsuk jogi személyiségű társulássá, így le tudjuk hívni a 
társulást formában történő feladatellátásra járó normatívát.  
 
Ezen feladat első lépéseként szükséges felülvizsgálnunk a jelenleg hatályban lévő társulási 
megállapodásunkat és át kell rajta vezetni a Mötv rendelkezésit. Ezzel a felülvizsgálattal és 
átvezetéssel társulási megállapodásunk meg fog felelni a Mötv és a normatíva igénylés feltételeinek 
is.  
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A költségvetési törvény tervezetének kiegészítő szabályai alapján ugyanis a társulásoknak 
akkor jár magasabb támogatás (a régi nevén kiegészítő normatíva) ha a feladat ellátásáról 
olyan az Mötv. szerinti önkormányzati társulás gondoskodik, amelyek esetében a feladat 
ellátásában résztvevő települési önkormányzatok önállóan az adott feladat ellátást nem 
biztosítják, nem rendelkeznek az adott feladat ellátásához működési engedéllyel és a társult és 
ellátott települési önkormányzatok lakosságszáma együttesen legalább 3000 fő.   
 
A törvényalkotó ugyan 2013. június 30-ig ad határidőt a jelenlegi társulási megállapodások 
felülvizsgálatára és módosítására, azonban a mi esetünkben – mivel mi nem többcélú kistérségi 
társulás vagyunk - normatíva igényléshez már 2013. január 1. napjától jogi személyiség társulássá 
szükséges átalakulnunk.  
 
A fentiek alapján a következőkről szükséges dönteni: 

 A Tanácsnak és valamennyi a Társulásban részt vevő Önkormányzat képviselő-
testületének ki kell mondani, hogy a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó 
Társulás átalakul 2013. január 1. napjával jogi személyiségű társulássá, 

 a társulás által fenntartott két intézmény alapító okirataiban is át kell vezetni a 
változásokat, és valamennyi képviselő-testületnek jóvá kell hagyni az alapító 
okiratokat, 

 a MÁK-tól törzsszámot és adószámot szükséges igényelni, ez alapján bankszámlát kell 
nyitni,  

Az új jogi személyiségű Társulás hatályossá válásához a Társulási Megállapodás és az Alapító 
Okiratok a társulás önkormányzatainak képviselő-testületei által történő elfogadása szükséges. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
239/2012. (XII.11.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza és 
támogatja, hogy a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás 
átalakuljon 2013. január 1. napjával jogi személyiségű társulássá 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
IV. fejezetében foglaltaknak megfelelően.   
 
A képviselő-testület a fentieknek megfelelően a Nyíradonyi Mikrotérségi 
Intézményfenntartó Társulás módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodását, valamint a Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális 
Szolgálat és a Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 
mellékletei szerint jóváhagyja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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11. napirendi pont: Előterjesztés adósságmegújító hitel felvétele tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 198/2012. (X.30.) számú határozatában 
döntött arról, hogy az önkormányzat gazdálkodásának biztonsága és Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 1. §. c) pontjának betartása érdekében 75 000 000 Ft 
összegű - 2012.12.27 -2013.01.02. időszak vonatkozásában 7 napos futamidejű - működési célú 
hitelszerződést köt a Főnix Takarékszövetkezettel, melynek célja Vámospércs Városi Önkormányzat 
2012.12.28-án, azaz az év utolsó banki napján fennálló folyószámlahitel tartozásának visszafizetése. 
A hitelt a 2013. évi folyószámlahitelből fizette volna vissza önkormányzatunk. 
  
A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a Főnix Takarékszövetkezetnek nyújtsa be a 
hitelkérelmet, illetve az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 
szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletnek megfelelően készítse el a kérelmét és azt 
a Magyar Államkincstáron keresztül juttassa el Magyarország Kormánya részére. A pénzintézetnek, 
illetve Magyarország Kormányának a kérelem megküldésre került. 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 199/2012. (X.30.) számú határozatában 
döntött arról, hogy az önkormányzati feladatok ellátása, a folyamatos likviditásának fenntartása 
érdekében folyószámlahitelre irányuló szerződést köt 2013. január 01. napjától 2013. december 31. 
napjáig, melynek keretösszegét 75 000 000 Ft-ban állapította meg. A pénzintézetnek a hitelkérelem 
megküldésre került. 
 
A Magyar Országgyűlés a 2012. november 27-i ülésnapján az alábbiak szerint módosította 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. törvényt, mely módosítás kihirdetésének 
időpontja 2012. november 30. volt. 
 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény a következő 48. §-sal 
egészül ki: 
 
48. § (1) Az önkormányzatok 2012. évben lejáró likvid hiteleinek, pénzforgalmi számlához 
kapcsolódóan nyújtott és egyéb működési hiteleinek változatlan ügyletérték melletti, legfeljebb 
2013. június 30-áig való meghosszabbítására, illetve legfeljebb 2013. június 30-áig tartó 
futamidejű adósságmegújító hitellel történő kiváltására irányuló ügyletek megkötéséhez a 
Kormány 10. § (1) bekezdése szerinti előzetes hozzájárulása nem szükséges. 
(2) Az 1 § c) pontjában foglaltaktól eltérően az önkormányzatok esetében likvid hitelnek minősül 
az a pénzforgalmi számlához kapcsolódóan nyújtott hitel is, amelynek 2012. december 31-én 
fennálló állománya van. 
     

A törvénymódosítás alapján önkormányzatunk lehetőségei és szükséges intézkedései az alábbiak. 
1. A 2012. évi folyószámlahitelt már nem tudjuk meghosszabbítani, tekintettel arra, hogy az 

egyszer már hosszabbításara került (2012.12.01-2012.12.28.) és újbóli hosszabbítás már nem 
lehetséges. 
 

2. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 198/2012. (X.30.) számú 
határozatát – a jogszabályváltozás miatt - vissza kell vonnia és erről a Főnix 
Takarékszövetkezetet értesítenie kell, tekintettel arra, hogy már nem áll érdekében a 7 napos 
futamidejű hitel elbírálása és igénybevétele. 
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3. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 199/2012. (X.30.) számú 
határozatát – a jogszabályváltozás miatt - vissza kell vonnia és erről a Főnix 
Takarékszövetkezetet értesítenie kell, tekintettel arra, hogy nem kéri folyószámlahitel 
szerződés megkötését 2013. január 01. napjától 2012. december 31. napjáig. 
 

4. Vámospércs Városi Önkormányzat egyetlen lehetősége – a megváltozott jogszabály alapján –, 
hogy 2012.12.28. – 2013.06.30. közötti időszakra vonatkozóan a jelenleg fennálló 
folyószámlahitellel azonos összegű adósságmegújító hitelszerződést köt.    

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben és a határozati javaslatban 
foglaltakat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása? Kérem, szavazzunk.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot a Képviselő-testület részére.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
240/2012. (XII.11.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény 2012. november 27-i változására tekintettel az alábbiak szerint dönt: 
 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 198/2012. (X.30.) számú határozatát 
visszavonja. 
 

2. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 199/2012. (X.30.) számú határozatát 
visszavonja. 
 

3. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 
gazdálkodásának biztonsága érdekében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 
évi CXCIV. törvény 48. §. (1) bekezdése alapján 75 000 000 Ft összegű adósságmegújító - 
működési célú hitelszerződést köt a Főnix Takarékszövetkezettel, 2012.12.28 -2013.06.30. 
napjáig terjedő időtartamra, melynek célja Vámospércs Városi Önkormányzat 2012.12.28-
2013.06.30. időszak közötti likviditásának, fizetőképességének biztosítása. 
 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a számlavezető Főnix 
Takarékszövetkezetet értesítse.  
 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adósságmegújító-hitel szerződést 
aláírja, valamint a hitelszerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat, biztosítékokat 
megtegye.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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12. napirendi pont: Előterjesztés fejlesztési célú kiadás lehívása az óvadéki számláról 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 392/2007 (XII.10.) számú határozata 
alapján forgalomba hozott „Vámospércs 2027” kötvény – OTP Bank Nyrt-nél óvadéki számlán 
elhelyezett – bevételéből, az alábbi fejlesztési célú kiadások ellenértékének lehívása szükséges a 
költségvetési elszámolási számlánkra: 
 

1. A Kerékpárút pályázathoz kapcsolódó kiviteli terveket készítő TERV-TÁR Bt. részére 
fizetendő 7 623 000 Ft + ÁFA, azaz 9 681 210 Ft. (ez az összeg a pályázatban elszámolható 
költségként szerepel) 
 

2. Az egészségház felújítása tárgyú pályázathoz kapcsolódó engedélyes terveket készítő 
KLINKER MÉRNÖK IRODA KFT. részére fizetendő 1 250 000 Ft + ÁFA, azaz 1 587 500 
Ft. (ez az összeg a pályázatban elszámolható költségként szerepel) 

 
3. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 132/2012. (VII. 11.) sz. határozata 

alapján megbízást adott a „VIATERV” Kkt-nak, hogy a Vámospércs, Kistérségi Járóbeteg 
Szakrendelőhöz vezető 476/12. hrsz-ú út forgalomba helyezéséhez szükséges megvalósulási 
tervet elkészítse. A „VIATERV” Kkt. részére kifizetendő 560 000 Ft + ÁFA, azaz 711 200 
Ft.   
 

4. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 216/2012. (XI. 21.) sz. 
határozata alapján a Chevrolet Wallis-tól személygépkocsit vásárol, melynek 20 % önerejét 
830 000 Ft-ot pénzügyileg rendezni szükséges. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti fejlesztési kiadások összegének lehívását, - mely 
összesen 12 809 910 Ft - elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása? Kérem, szavazzunk.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot a Képviselő-testület részére.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 2 tartózkodás mellett  az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
241/2012. (XII.11.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Vámospércs 2027” 
kötvény – OTP Bank Nyrt-nél óvadéki számlán elhelyezett – bevételéből a költségvetési elszámolási 
számlájára lehívja az alábbi fejlesztési célú kiadásokat  12 809 910 Ft összértékben. 
 

1. A Kerékpárút pályázathoz kapcsolódó kiviteli terveket készítő TERV-TÁR Bt. részére 
fizetendő 7 623 000 Ft + ÁFA, azaz 9 681 210 Ft.  
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2. Az egészségház felújítása tárgyú pályázathoz kapcsolódó engedélyes terveket készítő 
KLINKER MÉRNÖK IRODA KFT. részére fizetendő 1 250 000 Ft + ÁFA, azaz 1 587 500 
Ft.  

 
3. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 132/2012. (VII. 11.) sz. határozata 

alapján megbízást adott a „VIATERV” Kkt-nak, hogy a Vámospércs, Kistérségi Járóbeteg 
Szakrendelőhöz vezető 476/12. hrsz-ú út forgalomba helyezéséhez szükséges megvalósulási 
tervet elkészítse. A „VIATERV” Kkt. részére kifizetendő 560 000 Ft + ÁFA, azaz 711 200 
Ft.   
 

4. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 216/2012. (XI. 21.) sz. 
határozata alapján a Chevrolet Wallis-tól személygépkocsit vásárol, melynek 20 % önereje 
830 000 Ft. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
 
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, Ménes Andrea polgármester az ülést bezárta. 
       
 

Kmf. 
 
 
 

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


