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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 20. napján 
15,45 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Ménes Andrea polgármester, 
     Huszti János alpolgármester,  

  Gálfi József települési képviselő, 
  Lakatos József települési képviselő, 
  Deákné Demjén Ilona települési képviselő, 

    Kosztin Mihály települési képviselő,  
  Rácz Ildikó települési képviselő, 

 
Távol maradt: Csuth Imréné települési képviselő, Polgárné Nagy Elvira 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 7 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. Napirendi pont ismertetése előtt javaslok új napirendi pont felvételét 6. 
napirendi pontként: Előterjesztés a Vámosvíz Kft. 2012. évi munkájának értékelése tárgyában. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek napirendi pontra tett javaslata? Amennyiben nincs, ismertettem a 
módosított napirendi pontokat.  
 

Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 

1. Előterjesztés az Önkormányzat feladat-és létszám racionalizálását érintő döntések tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
2. Előterjesztés az 5/2012. (III.01.) BM. rendeletben szereplő pályázat megvalósítása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

3. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási rendelet megalkotása, és a közszolgáltató kijelölése tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
4. Előterjesztés a Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvízberuházási Önkormányzati Társulás 

pénzügyi hozzájárulásának tárgyában  
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

5. Előterjesztés a Vámospércs- Nyíradony Önkéntes köztestületi tűzoltóság megszüntetése 
tárgyában  
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
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6. Előterjesztés a Vámosvíz Kft. 2012. évi munkájának értékelése tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a 
napirendi pontokra tett javaslatokat. 
 
 
1. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat feladat-és létszám racionalizálását érintő 
döntések tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 231/2012. (XI.28.) számú határozatában 
döntött arról, hogy az önkormányzat feladat-és létszám racionalizálása érdekében 6 pontban 
intézkedéseket tesz. 
 
A döntés meghozatalát követően több olyan jogszabályi változás is bekövetkezett, amely szükségessé 
tette a határozat felülvizsgálatát és módosítását, különösen a köznevelési intézmények állami 
fenntartásba adása miatt. A Képviselő-testület a 242/2012. (XII.11.) számú határozatában döntött a 
szükséges módosításokról.  
 
A hivatkozott határozat 2. pontjának végrehajtása során jutott tudomásunkra, hogy a Művelődési Ház 
könyvtárosainak végzettsége nem felel meg az oktatást szabályozó jogszabályi feltételeknek, ezért az 
Általános Iskolába történő áthelyezés nem hajtható végre.  
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen 
elfogadni. Kérdése, hozzászólása, észrevétele van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

   Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

244/2012. (XII.20.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
242/2012. (XII.11.) számú határozatának 2. pontját hatályon kívül helyezi.  
 
A határozat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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2. napirendi pont: Előterjesztés az 5/2012. (III.01.) BM. rendeletben szereplő pályázat 
megvalósítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:   
Vámospércs Városi Önkormányzat önállóan működő intézményének, a Mikrotérségi Családsegítő – 
és Gyermekjóléti Szolgálatnak az elhelyezésével kapcsolatban a Képviselő-testület az 
51/2012.(IV.25.) számú határozatában arról döntött, hogy támogatási igényt nyújt be az 
önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 5/2012 (III.1) 
BM rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján és felkérte a polgármestert, hogy a 
pályázat benyújtásával kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést tegye meg. 
A pályázat benyújtásához szükség volt az épület meglévő állapotát és a felújítási munkákat felmérni, 
költségbecslést elkészíteni, ezért a testület 51/2012.(IV.25.) számú határozata alapján, a 
versenyszabályok figyelembe vételével a legalacsonyabb összegű árajánlatot tevő Archi Stat Kft-vel 
(4287 Vámospércs, Béke u. 3.) bruttó 180.000 Ft tervezési díjért Tervezési szerződést kötöttünk.  
 
A benyújtott pályázatunkban Vámospércs, Béke u. 2. szám alatti ingatlan – volt szolgálati lakás - 
teljes körű felújításához igényeltük meg a maximálisan elérhető bruttó 12.000.000 Ft támogatást, 
melyhez becsatoltuk a bruttó 15.350.000 Ft összegű tervezői költségbecslést is. A Képviselő-testület 
a 92/2012.(V.30.) számú határozatában döntött arról, hogy az elnyerhető támogatási összegen felüli 
3.350.000 Ft-ot az önkormányzat 2012. évi költségvetésében, az önkormányzat beruházási 
előirányzatának átcsoportosításával biztosítja. 
 
A Belügyminisztérium a BM/7369/967/2012. számú Támogatói okiratában a pályázatot bruttó 
12.000.000 Ft támogatásban részesítette, a támogatás felhasználásának végső határideje 2013. június 
30. 
 
A projekt megvalósításához kiviteli tervet kell készíteni, a tervező kiválasztásához – a 
versenyszabályok figyelembe vételével – három tervezési jogosultsággal rendelkező vállalkozástól 
kértünk be árajánlatot, köztük az engedélyes tervet készítő Archi Stat Kft-től.  
 
Az árajánlatok benyújtási határideje 2012. december 11. napján 10. óra volt. Az előírt határidőre 2 db 
árajánlat érkezett be, melyből a legalacsonyabb összegűt az Attila és Attila Építésziroda KFT – 
4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8. F. LPH. I/10. - tette, aki vállalta a kiviteli terveket 1.210.000 Ft + 
ÁFA összegért, a Tervezési szerződés megkötésétől számított 30. napig elkészíteni. 
 
Tekintettel arra, hogy az engedélyezési tervdokumentációt készítő tervező a megadott határidőre 
árajánlatot nem adott be, ezért tervének továbbdolgozásáért szerzői jogdíj illeti meg. Erre vonatkozó 
nyilatkozatában a tervező bruttó 200.000 Ft-ban határozta meg a kiviteli terv készítésére vonatkozó 
jogáról való lemondásának összegét. 
 
Javaslom, hogy a kiviteli terv készítésének tervezési díját, valamint az engedélyezési 
tervdokumentációt készítő tervező szerzői jogdíját a Képviselő-testület a kötvény terhére biztosítsa. 
 
Az említettek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni 
és elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása, észrevétele van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

  Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

245/2012. (XII.20.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. az 5/2012 (III.1) BM rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja alapján elnyert támogatásból a 
Vámospércs, Béke u. 2. szám alatti ingatlan felújítására vonatkozó kivitelei tervek 
készítésével a legalacsonyabb összegű árajánlatot tevő Attila és Attila Építésziroda KFT – 
4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8. F. LPH. I/10. - vállalkozást bízza meg, 1.210.000 Ft + ÁFA 
tervezési díjért, melynek fedezetét a kötvény terhére biztosítja, 

 
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott vállalkozóval a Tervezési 

szerződést kösse meg. 
 

Határidő: 2012. december 30. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
3. az 5/2012 (III.1) BM rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja alapján benyújtott pályázathoz 

elkészített engedélyezési tervdokumentációt készítő Archi Stat Kft (4287 Vámospércs, Béke 
u. 2. ) részére a kiviteli tervek elkészítésének jogáról való lemondásáért bruttó 200.000 Ft-ot 
fizet a kötvény terhére, 
 

4. felkéri a polgármestert, hogy a 3. pontban meghatározott díj kifizetésével kapcsolatos 
valamennyi intézkedést tegye meg. 

 
Határidő: 2012. december 30. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
3. napirendi pont: Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási rendelet megalkotása, és a közszolgáltató kijelölése 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Közszolgáltatási rendelet megalkotása: 
Az Önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatait 2013. januártól a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) szabályozza. A Ht. a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvényt (a továbbiakban:Hgt.) váltja fel. 
 
Az egyik legalapvetőbb változás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat érinti, amelyet 2013. 
január 1-jétől (a Ht. 47. § (4) bekezdése alapján) már nem a helyi önkormányzat, hanem miniszteri 
rendelet határozhat meg. Ennek alapján Vámospércs Városi Önkormányzat is hatályon kívül helyezte 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztán tartásáról szóló 9/2005. (VI.10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 22/2012. (XII.11.) számú önkormányzati rendeletében a szilárd hulladékra vonatkozó 
közszolgáltatási díj mértékét megállapító szabályozást.  
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A folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatás azonban más szabályozási körbe kerül át, így 
ebben az esetben az önkormányzat marad a díjmegállapító. A leglényegesebb különbség a folyékony 
hulladékra vonatkozó közszolgáltatást érinti, amely 2013. január 1-jétől már nem a hulladék-, hanem 
a vízgazdálkodás körébe tartozik. 2013. január 1-jétől a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény (továbbiakban: Vgtv.) szabályozza a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz (az 
eddigi fogalomhasználattal: folyékony hulladék) begyűjtését.  
 
A Vgtv. 44/B. §-a szerint az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója 
(együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba vagy a 
helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási 
szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott módon 
gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak átadni. 
 
A Vgtv. 44/C. §-a akként rendelkezik, hogy a települési önkormányzat kötelezően ellátandó 
közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi 
szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást (a 
továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. A nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a 
tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet (a továbbiakban együtt: átadási hely) a vízügyi hatóság - az 
átadás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője véleményének kikérésével - jelöli ki. 
 
A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: 

a) a közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait; 
b) a közszolgáltató megnevezését, valamint annak a működési területnek a határait, amelyen 

belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen ellátni köteles és az ártalmatlanítás 
céljából történő átadási helyet; 

c) a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját és időtartamát, a közszolgáltató és az 
ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a közszolgáltatásra 
vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit; 

d) a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettséget, a közszolgáltatás 
igénybevételének módját és feltételeit; 

e) az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb 
mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények és a szolgáltatás 
ingyenességének eseteit, 

f) az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó 
sajátos szabályokat; 

g) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, 
valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 

 
A Vgtv. 44/D. §-a rendelkezik arról, hogy a közszolgáltatás igénybevételéért a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével arányos díjat kell fizetni, és arról is, hogy a 
közszolgáltatás díjának meghatározása során milyen tényezőket kell figyelembe venni.  
 
A háztartási szennyvíz nem közműves begyűjtésének díját továbbra is az önkormányzat állapítja 
meg. Ennek részleteit a jövőben is kormányrendelet fogja szabályozni.  
 
A közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra, általános forgalmi adó nélkül 
számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni. 
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A közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelőzően a 
közszolgáltató költségelemzés alapján a jogszabályban foglaltaknak megfelelő díjkalkulációt készít. 
A díjkalkulációt a közszolgáltató javaslata alapján a jegyző terjeszti elő. 
 
A nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz esetében a helyi rendeletnek a Vgtv. januárban 
hatályba lépő 44/C. § (2) bekezdése alapján már szabályoznia kell az ártalmatlanítás céljából történő 
átadási helyet is.  
 
Tekintettel arra, hogy Vámospércs Városi Önkormányzat a tárgyban nem rendelkezik megkötött 
közszolgáltatási szerződéssel, így közszolgáltatóval sem, a költségelemzés alapján elkészítendő 
díjkalkulációt az ivóvíz közszolgáltatást végző, 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő Vámosvíz 
Kft-től kértük meg, mivel a díjkalkuláció elkészítéséhez szükséges adatokkal, információkkal 
kizárólag ez a cég rendelkezik. A Vámosvíz Kft. kérésünkre elkészítette a kért anyagot, amelyet az 
előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolok.  E szerint a cég javasolja az egyéves díjfizetési 
időszakra, általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételt 630 Ft /m3 összegben 
megállapítani, amely ÁFA-val növelt összegben a háztartásoknak ürítésenként bruttó 4.000 Ft-ot 
jelent.  
 
Az önkormányzat továbbra is megállapíthat kedvezményeket, illetve az üdülőkre és a csak időlegesen 
használt ingatlanokra kötelező is lesz sajátos szabályokat kialakítani. Az önkormányzat viszont már 
nem állapíthat meg saját magának a közszolgáltatással összefüggő feladat-és hatáskört. 
 
Tekintettel arra, hogy Vámospércs Városi Önkormányzatnak még nincs ezen közszolgáltatás 
szabályozására vonatkozó rendelete, a közszolgáltatás jogszerű ellátása érdekében a rendeletet meg 
kell alkotni.  
 
A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítettük a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás rendelet-tervezetét az alábbiak 
szerint. 
 
Kérem a T. Képviselő-testülete, hogy a rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni. Kérdése, 
hozzászólása 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 6 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotja:  

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

 
A rendelet-tervezet címe: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról  
Társadalmi-gazdasági hatása:- 
Költségvetési hatása: - 
Környezeti, egészségi hatása: - 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: - 
Egyéb hatása: - 
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A rendelet megalkotásának szükségessége: a kötelező közszolgáltatás ellátásának helyi 
szabályozása 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: nem teljesül a város 
termőtalajának és ivóvízkészletének védelme  
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: - 

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

 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
23/2012. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelete  

 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi 

közszolgáltatásról 
 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény 45. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tárgyában az alábbiakat 
rendeli el. 

 
I. Fejezet 

 
Általános rendelkezések 

 
1. A rendelet hatálya 

 
1.§. 

 
1) E rendelet célja azon helyi szabályok megállapítása, melyek meghatározzák Vámospércs 

város közigazgatási területén keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét, ezzel 
összefüggő feladatok eredményes végrehajtását a város termőtalajának és ivóvízkészletének 
védelme érdekében. 

2.§ 
 

1) A rendelet hatálya Vámospércs Város közigazgatási területén lévő azon ingatlanok 
tulajdonosaira, vagyonkezelőire, vagy egyéb jogcímen használóira (a továbbiakban együtt: 
ingatlantulajdonos) terjed ki, melyek ingatlanjain keletkező háztartási szennyvíz nem a 
közterületen meglévő szennyvízelvezető hálózatba van bevezetve. 

 
3.§ 

 
1) A rendelet hatálya nem terjed ki: 

 az ipari szennyvizek azon részére, melyek összetételük alapján a közcsatorna hálózatba 
nem vezethetők be, 

 egyéb jogszabályok alapján az emberre és a környezetre veszélyes hulladékok, 
szennyvizek, szennyvíziszapok kezelésére, szállítására, ártalmatlanítására. 
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II. fejezet 
 

4.§ 
 

1) Vámospércs Városi Önkormányzat közigazgatási területén a közüzemi csatornahálózatba, 
vagy egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz 
begyűjtésére közszolgáltatást szervez és tart fenn. (továbbiakban: közszolgáltatás). 

 
5.§ 

 
1) Az ingatlantulajdonos a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés alapján 

történő szennyvízelhelyezést alkalmas, az ingatlanán keletkező vagy onnan származó 
háztartási szennyvizet e rendeletben, valamint a külön jogszabályban meghatározott vízügyi, 
környezetvédelmi, műszaki és közegészségügyi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára 
vonatkozó hatósági előírások szerint zárt, vízzáró szennyvízgyűjtő aknában köteles gyűjteni 
és ideiglenesen tárolni. 
 

2) Az ingatlantulajdonos az összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles az annak elszállítására 
jogosult közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónak átadni. 
 

 6.§ 
 

1) Vámospércs Városi Önkormányzat közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását csak a jelen rendelet 8. §-ában 
feltüntetett közszolgáltató végezheti. 

2) A közszolgáltatás végzésének feltétele az, hogy a közszolgáltató és az önkormányzat a 
közszolgáltatásra szerződést kössön.  

3) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a begyűjtés napján 
köteles a rendelet 7. §-ában megjelölt elhelyező és ártalmatlanító telepre beszállítani. 
 

 
7.§ 

 
1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására kijelölt átadási hely: 

Vámospércs Újlétai út 357/1 hrsz-ú területen lévő, a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz befogadását, ártalommentes elhelyezését lehetővé tevő - hatósági engedéllyel 
rendelkező - telep, melynek üzemeltetését kizárólag a közszolgáltató végezheti. 

 
III. fejezet 

 
A kötelező közszolgáltatást ellátó 

 
8.§ 

 
1) E rendelet alkalmazása során a közszolgáltató Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-

testületének 246/2012. (XII.20.) számú önkormányzati határozatával – a Vgtv. 44/F. § (3) 
bekezdésének c) pontja alapján – kijelölt  
 

VÁMOSVÍZ KFT. 
4287 Vámospércs Béke u. 3. 
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IV. fejezet 
 

A közszolgáltatás díja 
 

9.§ 
 

1) Az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás igénybevételéért a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz mennyiségével arányos díjat kell fizetnie. Az ingatlantulajdonos az 
Önkormányzat által megállapított közszolgáltatási díjat az igénybevétel alkalmával köteles 
megfizetni, számla ellenében a közszolgáltató részére. A díj magában foglalja a háztartási 
szennyvíz szállítási és ártalmatlanítási költségét is. 

2) Vámospércs városban a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállításának 
közszolgáltatási díja: 

 
2013. január 1-jétől 2013. december 31. napjáig terjedő időtartamra: 

 
630 Ft/m3 

 
3) A közszolgáltatás díja nem tartalmazza a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott 

központi költségvetési támogatást, valamint a felszámításra kerülő mindenkor érvényben lévő 
általános forgalmi adót. 
 

4) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettség 
határidejének elmulasztása esetén díjhátralék keletkezik, amely az azzal összefüggésben 
megállapított késedelmi kamattal, valamint a behajtás egyéb költségeivel együtt adók módjára 
behajtandó köztartozásnak minősül.  
 

5) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató köteles felhívni az 
ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására és felszólítani 
annak teljesítésére a jogkövetkezményekről történő tájékoztatás mellett. A felszólítás 
eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. nap elteltével a közszolgáltató 
a díjhátralék, a késedelmi kamat és az egyéb költségek adók módjára történő behajtását 
kezdeményezi.  
 

6) A települési önkormányzat jegyzője - a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 napon 
belül - a külön jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, a késedelmi 
kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi 
kamatot, valamint a közszolgáltatónak az ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit 
a települési önkormányzat jegyzője 8 napon belül átutalja a követelés jogosultjának.  
 

7) Ha a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a vele 
szemben lefolytatott behajtás eredménytelen, a díjhátralékot, késedelmi kamatot és a 
felmerült költségeket az ingatlan tulajdonosától vagy vagyonkezelőjétől kell behajtani. Közös 
tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége egyetemleges. A behajthatatlan 
díjhátralék esetében ennek tényéről és okáról a települési önkormányzat jegyzője - a behajtás 
eredménytelenségét követő 8 napon belül - igazolást ad a követelés jogosultjának. 

 
V. fejezet 

 
A közszolgáltatást ellátó kötelezettségei 

 
10.§ 
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1) A közszolgáltató köteles a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű, bővíthető teljesítéséhez 

szükséges ellátását biztosítani. Ennek keretében közszolgáltató köteles: 
 
a) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, 

berendezés biztosítani, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert 
alkalmazni, 

b) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges 
fejlesztéseket és karbantartásokat elvégezni; 

c) a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítására az önkormányzat Képviselő-
testülete által kijelölt helyeket és létesítményeket igénybe venni (melynek pontos címe: 
4287 Vámospércs Újlétai út 357/1 Hrsz-ú ingatlan); 

d) az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól az 
önkormányzat Képviselő-testületét legalább évenként egyszer tájékoztatni; 

e) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatást rendszeres teljesíteni és 
meghatározott nyilvántartási rendszert működtetni; 

f) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszert 
működtetni; 

g) a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézési rendjét megállapítani, 
h) felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendeltetési helyére történő 

biztonságos eljuttatásáért 
 

11.§ 
 

1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésre és szállítására a 
közszolgáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között szerződés 
jön létre, melynek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatásnak 24 órán belül az 
igénylővel egyeztetett időpontban eleget tenni. 

2) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a 
szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján vagy egyéb módon feltételezhető 
hogy a közcsatornában a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján nem engedhető.  

3) Vita esetén a szolgáltató jogosult a szippantandó anyagról laborvizsgálatot végeztetni. 
Amennyiben a laborvizsgálat eredménye alátámasztja, hogy a szennyvíz a közszolgáltató által 
nem kezelhető, a vizsgálat költsége a fogyasztóra terhelhető. 

 
Az Önkormányzat kötelezettségei 

 
12.§ 

 
1) Az Önkormányzat köteles az alábbi feltételeket és előírásokat teljesíteni: 

 
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges 

információk szolgáltatását, a Hgt. 23. §-ának g) pontjára tekintettel; 
b) a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési 

tevékenységek összehangolásának elősegítését; 
c) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését; 
d) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, kezelésére, 

ártalmatlanítására szolgáló helyek és létesítmények kijelölését; 
e) a közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a közszolgáltató köteles a 

hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, a kárelhárításról, valamint 
az eredeti környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni. 
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VI. fejezet 
 

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 
 

13.§ 
 

1) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében 
a rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti közszolgáltatást igénybe venni, a háztartási szennyvizet 
a rendelet 8. § (1) bekezdésében kijelölt Közszolgáltatónak átadni és részére a jelen rendelet 
szerint közszolgáltatási díjat megfizetni. 
 

2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási díjról szóló számlát köteles 5 évig megőrizni és azt 
ellenőrzés céljából az Önkormányzat által kijelölt – ellenőrzésre jogosult – személynek 
bemutatni. 

 
3) A közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján veszi át, és gondoskodik annak 
elszállításáról.  

 
4) Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a jogviszonyt a közszolgáltatás 

igénybevételének ténye hozza létre. A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a 
közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az 
ingatlantulajdonost írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta. 

 
5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az ingatlantulajdonosnak kell 

a közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónál megrendelni. 
 

6) A háztartási szennyvíz elszállítását arra jogosulatlan személlyel a tulajdonos nem 
végeztetheti. 

 
7) Az ingatlantulajdonos megfelelő rendszerességgel és időben köteles elvégeztetni a 

közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani. 
 

 
VII. fejezet 

 
A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő szabályok 

 
14.§ 

 
1) Vámospércs Város közigazgatási területén működő Gazdálkodó szervezet köteles a 

közszolgáltatás igénybevételére, kivéve, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben 
keletkezett szennyvíz kezeléséről (hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) jogszabály 
alapján és annak megfelelően maga gondoskodik. 
 

2) Az a gazdálkodó szervezet, amely az (1) alapján köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a 
közszolgáltatás teljesítésére a közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt a (3) bekezdés szerinti 
tartalommal. 

 
3) A szerződésben meg kell határozni: 
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a) a szerződést kötő feleket: a közszolgáltatót és a gazdálkodó szervezetet cégszerűen, 
cégjegyzékszám, név, székhely, valamit telephely szerint, az adószámot és a 
bankszámlaszámot is feltüntetve, 

b) a teljesítés helyét, módját és a bejelentéstől számított maximális határidejét, 
c) a közszolgáltatási díjat és megfizetésének módját, 
d) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, 
e) az irányadó jogszabályok meghatározását. 
 

4) A gazdálkodó szervezet a szerződést írásban 30 napos határidővel, és csak abban az esetben 
mondhatja fel, ha: 
 
a) Vámospércs város közigazgatási területén megszűnt az a gazdasági tevékenysége, 

amellyel összefüggésben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezett, 
vagy 

b) ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz kezeléséről a továbbiakban – a 14. § (1) bekezdése szerint - nem a 
jelen rendeletben foglaltak szerinti közszolgáltatás keretében gondoskodik, vagy  

c) ha a közszolgáltatónak megszűnik az e rendelet szabályain alapuló, a hulladékkezelési 
közszolgáltatásra vonatkozó kizárólagos jogosítványa. 

 
 

Záró rendelkezések 
 

15.§ 
 
 

1) E rendelet 2013. január 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon 
gondoskodik. 

 
 
 
Vámospércs, 2012. december 20. 
 
 
 
 Kanyóné Papp Klára     Ménes Andrea 
            jegyző                   polgármester 
 
 
E rendeletet a mai napon kihirdettem. 
 
 
Vámospércs, 2012. december 28. 
 
 
 
        Kanyóné Papp Klára   
                    jegyző  
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Ménes Andrea polgármester:  
Közszolgáltató cég kiválasztása: 
A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. 
(VII.22.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint a települési önkormányzatnak (a továbbiakban: 
önkormányzat) a települési szilárd, illetve folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi hulladékkezelési 
közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) ellátására a közszolgáltató kiválasztása céljából a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényt (a továbbiakban: Kbt.) és e rendeletet 
alkalmazva kell eljárnia, kivéve, ha a Kbt. szerint nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. 
 
A közszolgáltató kiválasztására vonatkozó közbeszerzési kötelezettséget mindenkor a Kbt. 5. §-ában 
szereplő fogalom egyes elemeinek vizsgálatával kell megállapítani.  
 
E jogszabályhely szerint közbeszerzési eljárást: 

- az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek [Kbt. 6. §. (1) bekezdés] 
- visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni 
- megadott tárgyú [Kbt. 7. § (1) bekezdés] és 
- értékű [Kbt. 11. § (1) bekezdés] 
- beszerzések megvalósítása érdekében.  

 
A Kbt alkalmazása alóli kivételi esetköröket a Kbt. 9. § (1) és (5) bekezdése, valamint a Kbt. 120. §-a 
határozza meg.  
 
A szükséges eljárásrend vizsgálata során – tekintettel arra, hogy a Vámosvíz Kft-nek 100 %-ban az 
önkormányzat a tulajdonosa – felmerült az „in-house” tényállás tisztázása is.  
 
Az „in-house” tényállás, magyar elnevezéssel a „házon belül beszerzés” vonatkozásában az európai 
uniós irányelvek konkrét definíciót, feltételrendszert nem határoznak meg. Az uniós joganyagot e 
tárgykörben az Európai Bíróság ítéletei képezik.  
A Kbt. 9. § (1) bekezdésének kb) pontja szerint a törvényt nem kell alkalmazni azokra a 
megállapodásokra, amelyeket: 
 

1. a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti ajánlatkérő és olyan gazdálkodó szervezet köt 
egymással, amelynek 

2. részvényei vagy üzletrészei kizárólag ezen ajánlatkérő és más a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-d) 
pontja szerinti ajánlatkérő(k) tulajdonában vannak [Carbotermo-ügy, C-340/04.],  

3. amely felett az ajánlatkérők – tekintettel a közfeladat, illetve a közszolgáltatás ellátásával 
vagy ellátásának megszervezésével összefüggő feladatára- az ügyvezetési jellegű feladatok 
ellátását illetően teljes körű ellenőrzési jogokkal közösen rendelkeznek [Coditel-ügy, C-
324/07, Sea-ügy, C-573/07] és 

4. képesek a gazdálkodó szervezet stratégiai céljainak és fontos döntéseinek alapvető 
befolyásolására [Parking Brixen-ügy, C-458/03, Carbotermo-ügy, C-340/04],  

5. feltéve, hogy a szerződéskötést követően a gazdálkodó szervezet adott üzleti évben elért nettó 
árbevételének legalább 80%-a a tag ajánlatkérőkkel kötendő szerződések teljesítéséből 
származik.  

 
A fenti feltételek vizsgálata során megállapítható, hogy:  
 

1. Az egyes feltétel fennáll, hiszen az önkormányzat a Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pont szerinti 
ajánlatkérőnek minősül, a Vámosvíz Kft. pedig gazdálkodó szervezet.  
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2. Ez a feltétel is megvalósul, hiszen a gazdasági társaság tulajdonosa 100 %-ban Vámospércs 
Városi Önkormányzat 

3. Ezen feltétel is teljesül, mert az önkormányzat tulajdonosi jogait és kötelezettségeit a cég 
irányításában a Képviselő-testület útján gyakorolja.  

4. A 3. pontban foglaltak alapján a Képviselő-testület képes a gazdálkodó szervezet stratégiai 
céljainak és fontos döntéseinek alapvető befolyásolására. 

5. Tekintettel arra, hogy a gazdasági társaság tevékenységi körét, végezhető feladatait és 300 
ezer Ft feletti szerződéseit a Képviselő-testület, mint taggyűlés hagyja jóvá, az 
önkormányzatnak hivatalos tudomása van arról, hogy a szerződéskötést követően a cég 
árbevételének több mint 80%-a az önkormányzatokkal való együttműködésből származik, 
figyelembe véve az Kbt. 9. § (3) bekezdésben foglaltakat. 

 
Fentiek alapján jogszerűen lehet közszolgáltatóként kijelölni a Vámosvíz Kft-t és a céggel 
közszolgáltatási szerződést kötni. A szerződés maximum öt évre köthető. 
  
Amennyiben a szerződés időtartama alatt a fenti feltételek bármelyike már nem áll fenn, a szerződést 
meg kell szüntetni. A megkötendő szerződésben ez a kitétel mindenképpen kell, hogy szerepeljen. 
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség 9529/4/2012. számú – 2012. december 14. napján kelt – határozatában a 
Vámosvíz Kft. részére engedélyt adott a folyékony hulladék szállítására és begyűjtésére. (2. sz. 
melléklet) 
 
Fentiek alapján, - valamint arra tekintettel, hogy Vámosvíz Kft. az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatási 
tevékenységet (mint kötelező közszolgáltatást) az elmúlt évben eredményesen végezte, és a 
közszolgáltatás végzéséhez valamennyi szükséges feltétellel rendelkezik, - a Vgtv. 44/F. § (3) 
bekezdés c) pontja alapján javaslom – hogy a Vámosvíz Kft-t jelölje ki a Képviselő-testület a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás 
végzésére, és kössön a gazdasági társasággal közszolgáltatási szerződést.  Az elhangzottakkal 
kapcsolatban van-e valakinek 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 6 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozza: 

    Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

246/2012. (XII.20.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - a hulladékkezelési közszolgáltató 
kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII.22.) Korm. rendelet, és a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/F. § (3) bekezdés c) pontja alapján úgy dönt, 
hogy:  
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1. 2013. január 1. napjától Vámospércs város közigazgatási területére vonatkozóan a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi 
közszolgáltatás tárgyában közszolgáltatási szerződést köt az önkormányzat 100 %-os 
tulajdonában lévő Vámosvíz Kft-vel (4287 Vámospércs Béke u. 3.) - határozott időre – 2017. 
december 31. napjáig. 
  

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat megbízott ügyvédje által elkészített 
közszolgáltatási szerződés aláírásáról gondoskodjon, és a határozat végrehajtásával 
kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést tegye meg.   

 
Határidő: a szerződés megkötésére: 2012. december 31.  
Felelős:  Ménes Andrea polgármester 
 
4. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvízberuházási 
Önkormányzati Társulás pénzügyi hozzájárulásának tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás feladatait 2011. 
évtől kezdődően Munkaszervezetként a Vámospércsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
látják el, saját munkakörükön felül. 
 
A Társulás megállapodás IX. MUNKASZERVEZET fejezete az alábbiak szerint rendelkezik: 
„9.1. A Tanács munkaszervezetet működtet. 

A Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítését és végrehajtását, valamint feladatainak 
végrehajtását a tárulás székhely települése (Vámospércs Városi Önkormányzat) 
képviselőtestületének hivatala (Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala) 
közreműködésével látja el. Nyírmártonfalva község Önkormányzata a Munkaszervezet 
működéséhez 1 fő – 6 órában foglalkoztatott – munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 
munkavállaló bérét és járulékát – pénzügyi hozzájárulásként - biztosítja a Társulás éves 
költségvetése szerint.” 
  

„9.3. A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulás működési költségeihez, 
valamint a megállapodásban meghatározott feladat ellátásának működési költségeihez – jelen 
megállapodás 6.4. a) pontjában meghatározott - Vámospércs 67,97%, Nyírmártonfalva 
32,03% arányban járulnak hozzá. (pénzügyi hozzájárulás) A működés és a feladat ellátás 
költségeit, a pénzügyi hozzájárulás összegét a Tanács a költségvetésében állapítja meg, 
költségvetési évenként. 
A pénzügyi hozzájárulás befizetésének teljesítése költségvetési évenként két részletben 
történik: az első részlet március 31, a második részlet szeptember 30. napjáig.” 

 
2012. évben a KEOP szennyvízberuházásra vonatkozóan jelentős feladatok hárultak a 
Munkaszervezetre: 

- pályázat előkészítő szakaszának lezárása, a projekt pénzügyi szakmai elszámolása 
- KEOP II. fordulós pályázatának benyújtása 
- a pályázathoz szükséges valamennyi (műszaki, hatósági, pénzügyi) szakmai feladat 

ellátása 
- a projekt ellenőrzési szakaszában felmerülő feladatok végrehajtása 
- a Társulás költségvetése, zárszámadása, gazdálkodási feladatok, adózási feladatok 
- a projekt támogatási szerződésének előkészítése 



17 
 

- Társulás működésével kapcsolatos feladatok, előterjesztések készítése, Tanács 
döntéseinek végrehajtása 

- a projekt megvalósításához kapcsolódó szerződések előkészítése, közbeszerzéssel 
kapcsolatos feladatok ellátása 

 
A Munkaszervezetnek az alábbi köztisztviselők a tagjai: 

- Kanyóné Papp Klára 
- Dr. Danó János  
- Bökönyi Zsolt 
- Szabóné Miavecz Ildikó 
- Dr. Kiss Katalin 

 
A Munkaszervezet tagjai az eredeti munkakörükön felül, egész évben túlmunkával tudták 
feladataikat ellátni. 2011. évben a Munkaszervezet tagja a feladat ellátásáért díjazásban nem 
részesültek.  
 
Nyírmártonfalva Község Önkormányzata átutalta a pénzügyi hozzájárulást. A Társulási 
Megállapodás alapján meghatározott - Vámospércs Városi Önkormányzatot terhelő - pénzügyi 
hozzájárulás összege (költségek 68%-a) mindösszesen: 3.714.000 Ft. 
 
A pénzügyi hozzájárulás megfizetése az Önkormányzat költségvetésében többletfedezet biztosítását 
nem igényli, javaslom azt a Polgármesteri Hivatal személyi juttatási előirányzatán meglévő – 
évközben elért - bérmegtakarítás terhére biztosítani.   
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot 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 5 igen, 2 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozza: 

  Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

247/2012. (XII.20.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-
beruházási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodása alapján – úgy dönt, hogy: 
 

1. a Társulás működésének és a feladatellátásának költségeire - pénzügyi hozzájárulásként - 
3.714.000 Ft összeget biztosít az Önkormányzat általános tartaléka terhére. 
 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy a pénzügyi hozzájárulás átutalásról gondoskodjon.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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5. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércs- Nyíradony Önkéntes köztestületi tűzoltóság 
megszüntetése tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Már több esetben tárgyaltunk az önkéntes tűzoltó egyesületről. Bizonyára emlékeztek arra is, amikor 
a Képviselő-testület döntést hozott arról, hogy település szinten lebontva kinek mennyi hozzájárulási 
költséget kell megfizetnie. Sajnos eddig Nyírlugos és Nyírmártonfalva nem teljesítette a 
hozzájárulási kötelezettségét. Nyírmártonfalva polgármestere ígéretet adott arra, hogy a napokban 
átutalja a ráeső kötelezettséget. Azt is tudjátok, hogy a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 2013.01.01. napjától hatályba lépő 
változásai miatt a köztestület működési feltételei jelentősen megváltoztak, aminek értelmében a 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő Testülete a 118/2012. (VI. 25.) számú önkormányzati 
határozatával úgy döntött, hogy a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 
törvény 28. § (3) bekezdésében biztosított felhatalmazása alapján 2012. december hó 31. napjával 
megszünteti a Vámospércs-Nyíradony Köztestületi Önkéntes Tűzoltóságot. A megszűntetéssel 
kapcsolatosan gondosodnunk kell az állományban lévő dolgozók végkielégítéséről is. Nyíradony 
tekintetében 6 emberről, Vámospércs tekintetében pedig 5 emberről van szó. Amennyiben Nyírlugos 
kifizeti a ráeső kötelezettséget, akkor viszont nem szükséges támogatást nyújtanunk, de ha nem akkor 
682 ezer forintot biztosítanunk szükséges. Arra kérlek benneteket, hogy értsetek már azzal egyet, 
hogy 682.000 Ft vissza nem térítendő működési támogatásban részesítjük a Vámospércs- Nyíradony 
Köztestületi Önkéntes Tűzoltóságot, úgy, hogy a működési támogatás kizárólag abban az esetben 
utalható át a szervezet részére, amennyiben Nyírlugos Önkormányzat a részére megállapított 
támogatás összegét 2012. december 27. napjáig nem utalja át. Kérdezem, hogy az elhangzottakkal 
kapcsolatban van-e 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 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

   Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
248/2012. (XII.20.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Vámospércs – Nyíradony Köztestületi Önkéntes Tűzoltóságot - a szervezet 2012. 
IV. negyedévi kiadásainak teljesítése érdekében, a 200/2012. (X.30.) számú 
határozatban megállapított támogatáson felül – további 682.000 Ft vissza nem 
térítendő működési támogatásban részesíti.  
 
A működési támogatás kizárólag abban az esetben utalható át a szervezet részére, 
amennyiben Nyírlugos Önkormányzat a részére megállapított támogatás összegét 
2012. december 27. napjáig nem utalja át. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási megállapodás 
megkötéséről gondoskodjon. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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6. napirendi pont: Előterjesztés a Vámosvíz Kft. 2012. évi munkájának értékelése tárgyában  
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Vámosvíz Kft. ügyvezetője megküldte tájékoztatóját a cég 2012. évben elért eredményeiről, 
amelyet az előterjesztés melléleteként csatolok. 
 
Az ügyvezető a beszámolóval egyidejűleg kezdeményezte, hogy – mivel az eredmények az 
alkalmazottak jó csapatmunkájának köszönhetők – szeretné elismerni a dolgozók munkáját azzal, 
hogy 60.000 Ft összegű CADHOC utalványban részesítené őket.  
 
Mielőtt döntene testület a előjáróban el szeretném azt mondani, hogy az ügyvezető úr által elküldött 
levelével kapcsolatban az volt a fő érvem, hogy sem az önkormányzatnál, sem az intézményeknél 
nem tudunk cadhoc utalványt adni, pedig véleményem szerint erőn felül teljesítettek a dolgozók 
egyes területeken. Azt mondtam az ügyvezetőnek, hogy én nem tartom igazságosnak, sőt feszültséget 
okoz, hogy ha az egyik gazdasági társaságunknál karácsony előtt cadhoc utalványt kapnak, más 
intézményben pedig semmit. Abban az esetben tudom támogatni, hogy ha a többi intézményben is 
ugyan annyi összegű utalványt adunk a dolgozóknak. Egyeztetve jegyzőasszonnyal és pénzügyi 
irodavezető úrral, - úgy gondoljuk számításaink alapján, - hogy minden dolgozót 30.000 forint értékű 
utalványban részesítjük. Ez azt jelenti, hogy minden intézményünk és minden önkormányzati 
alapítású gazdasági társaságunk dolgozói részére adjuk. Gondolok itt a Vámospércsi 
Humánszolgáltató Nonprofit Kft, a Vámosvíz Kft, az Óvoda, az Iskola, a Szociális Szolgáltató 
Központ, a Művelődési Ház és Könyvtár és a Mikrotérségi Családsegítő dolgozóira.  
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Az 
elhagzottal 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 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

   Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
249/2012. (XII.20.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. A Vámosvíz Kft. 2012. évi évben elért eredményei elismeréseként hozzájárul, hogy az 
alkalmazottak egyszeri alkalommal 30.000 Ft összegű CADHOC utalványban részesüljenek.  
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Vámosvíz Kft. ügyvezetőjét értesítse.  
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 



20 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

   Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

250/2012. (XII.20.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. A Vámospércsi Humánszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi évben elért eredményei 
elismeréseként az alkalmazottak részére egyszeri alkalommal 30.000 Ft összegű CADHOC 
utalványt biztosít, melynek fedezetét támogatásként biztosítja, az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében az általános tartalék terhére.  
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Vámospércsi  Humánszolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét értesítse, valamint a támogatási megállapodás megkötéséről gondoskodjon.  

 
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 


