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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 13. napján 15:00 
órától megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Ménes Andrea polgármester, 
     Huszti János alpolgármester,  
    Polgárné Nagy Elvira települési képviselő,  
      Gálfi József Menyhért települési képviselő, 

  Rácz Ildikó települési képviselő, 
  Lakatos József települési képviselő, 
  Deákné Demjén Ilona települési képviselő, 
  Kosztin Mihály települési képviselő,  
  Csuth Imréné települési képviselő 

 
Távol maradt: --------------------------------- 
 
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 9 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. Ismertettem a napirendi pontokat.  
 
Napirendi pontok: 

 
Napirendi pont előtti témák: 

 
1.  Polgármesteri tájékoztató  
 
2. Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
 

Tervezett napirendi pontok: 
 

Nyílt ülés 
 

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
2. Előterjesztés a fejlesztési célú kiadás lehívása az óvadéki számláról 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

3. Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
4. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
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5. Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

3/2011. (II.15.) rendelet módosítása 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
6. Előterjesztés a 2012. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célokról 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

7. Előterjesztés az első osztályosok és az óvodások beíratásának időpontjáról 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
Kérdezem, van-e valakinek napirendi pontra tett javaslata amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
Fentiekkel kapcsolatban Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatokat. 
 
Napirendi pont előtti témák: 
 
1.  Polgármesteri tájékoztató  
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A polgármesteri tájékoztatómban az utolsó testületi ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről 
kívánok beszámolni.  
 
Január hónap a rendkívüli téli időjárási viszonyokra való felkészülés, a költségvetési megtervezése és 
a közfoglalkoztatás megszervezése jegyében telt el.  
 
A Debreceni Helyi Védelmi Bizottság 2012. február 1-jén 14 órától rendkívüli ülést tartott, amelyen 
részt vettem. A Debreceni Helyi Védelmi Bizottság a 1/2012. (II.01.) HVB határozata alapján az 
Önkormányzat a következő intézkedéseket tette meg:  
 

- Varga Gyula helyi egyéni vállalkozóval, aki egyébként Megbízási Szerződés alapján a hó 
eltakarítási munkálatok elvégzését látja el a településen.  Felajánlotta, hogy amennyiben 
Vámospércs közigazgatási területén a rendkívüli időjárás miatt elakadt esetlegesen árokba 
csúszott gépjárművek kihúzására – mentésére felkészült.  
 

- Dr. Rácz Norbert Humánszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója felé tájékoztató levél 
átadásra került, amelyben felkértem, hogy a napokban várható rendkívüli időjárásra tekintettel 
a településen az egészségügyi szolgáltatókon keresztül gondoskodni kell a lakosság 
zavartalan egészségügyi ellátásáról a betegellátásról, a beteg és mentő szállításról. Továbbá 
tájékoztattam arról, hogy amennyiben Vámospércs közigazgatási területén belül jelentős hó 
esne, és az egészségügyi szolgáltatás ellátás a hó miatt nem akadálymentes, akkor Varga 
Gyula egyéni vállalkozó az, aki a településen a hó eltakarítási munkálatokat végzi, és azonnal 
jelezzék számára.  

 
- A Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetőjével egyeztettem, 

hogy Vámospércs közigazgatási területén az idős emberek felkeresését végezzék el. 2 fő 2 
hónapra felvételre került, akiknek kifejezetten az idős, egyedülálló lakosokkal való 
kapcsolattartás a feladatuk.  

 
- Diósné Kozma Erzsébet igazgató asszonnyal, illetve Sarudiné Oláh Enikő intézményvezető 
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asszonnyal telefonon egyeztettem, hogy amennyiben a településen jelentős mennyiségű hó 
esne, és esetlegesen a közlekedés megoldatlan lenne, akkor a városban ragadt átutazók részére 
melegedőként az iskola tornatermét, illetve a Művelődési Ház nagytermét megnyitni 
szükséges.  
 

- Bálega Jánosné intézményvezető asszonnyal felvettem a kapcsolatot, hogy amennyiben 
szükségessé válik a melegedők megnyitása, akkor meleg teát és étel biztosítani tudjunk.  
 

- Nyírábrányi Mentőállomással felvettem a kapcsolatot amennyiben a lehullott hó miatt 
elakadnának, esetlegesen árokba csúsznának Vámospércs közigazgatási területén, akkor 
Varga Gyula egyéni vállalkozó az, aki segít a mentési munkálatokban. Az egyéni vállalkozó 
telefonszáma megadásra került.  
 

- Köztestületi Tűzoltóság parancsnokának tájékoztatása megtörtént a várható rendkívüli 
időjárásról. Tájékoztattam Varga Gyula egyéni vállalkozó telefonszámáról illetve, termosz 
átadásra került sor.  
 

- A Vámospércsi Rendőrőrs értesítése megtörtént, hogy amennyiben a településen baleset 
történik Varga Gyula egyéni vállalkozó segít a mentési munkálatokban.  
 

- Polgárőr Egyesület elnök asszonyával telefonos egyeztettem, hogy fokozott készültséget és 
járőrözést tartsanak a településen.  
 

- Varga Lajos közreműködésével amennyiben a rendkívüli időjárás miatt a közlekedés 
megoldatlanná válna, akkor a városban rekedt kamionok - autók parkolására – Kossuth u. – 
Acsádi u – beugró rész kijelölésére került sor.  
 

- A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság Debreceni Polgári Védelmi 
Kirendeltség felé a rendkívüli időjárás és havazással kapcsolatosan naponta kétszer került sor 
napi jelentésre.  

 
A másik kiemelkedő esemény, hogy településünk sikeresen pályázott a Start Közmunkaprogramra, 
mely keretein belül 2012. március 1-jétől december 31-ig három programban összesen: 117 embert 
tudunk 8 órában foglalkoztatni, melyet részletesen ismertetek az előterjesztésem táblázatában.  
 
Jelentős eszközbeszerzés is velejárója a programnak, mely keretein belül megvásárolhatjuk egy 
traktort és a pótkocsit, ill. több kis értékű és nagy értékű eszközt, valamint védőruhát és védőitalt is 
beszerezhetünk. A pályázat 100%-ban támogatott, önrészt nem igényel.  
 
Emellett 10, 6 millió Ft összegű keret áll rendelkezésre egyelőre az un. hosszú közfoglalkoztatásra, 
melyből 5 hónapig 6 órában 29 fő megélhetését tudjuk biztosítani.  
 
Az Önkormányzatunk lefolytatta az élelmiszer közbeszerzését, mely eredményes volt, s ennek 
értelmében a következő cégekkel kötöttünk január 31-i dátummal szállítási szerződéseket 1 éves 
időtartalomra:  
 
Sajt-Kalmár Kft. (Sajólád, Nádudvar)  tej és tejtermék 
Baromfiudvar 2002. Kft. (Debrecen)   mirelit áru 
94 Nagy Pékség (Esztár)    sütőipari termékek 
Sváb Gasztro Kft. (Debrecen)   szárazárú 
HH Minőségi Húsipari Kft. (Újlta)   tőkehús és baromfi  
       húskészítmények 
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Ezekről a főbb eseményekről szerettem volna a Képviselő-testületet tájékoztatni. Van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

12/2012. (II.13.) sz. 
                                              H a t á r o  z a t a 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy elfogadja a polgármesteri tájékoztatót. 
HATÁRIDŐ: azonnal 

                   FELELŐS: Ménes Andrea polgármester 
 
2. Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester 
A Képviselő-testület részére kiosztásra került a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló 
beszámoló. Kérdezem, hogy az áttekintést követően van-e valakinek kérdése hozzászólása?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Nem voltam két rendkívüli ülésen az egyik ülésen, ahogyan azt látom tárgyalásra került Gaál Ét-
Trend Kft. kérelem. Esetleg erről tudna polgármester asszony tájékoztatni?  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Pályázatot kívánnak benyújtani valószínűleg az Érmelléki Nonprofit Kft.-hez, ahogyan ez kiderült a 
beadványukból. A beadványuk arról szólt, hogy egy halastavat kívánnak illetve a meglévő étterem 
fölé szálláshelyeket kialakítani. Semmilyen műszaki paramétert nem írt le kérelmébe, hogy hol 
kívánja megvalósítani a halas tavat, nem volt bent a műszaki osztálynál, hogy megérdeklődje, hogy 
az érvényben lévő rendezési tervünk alapján az adott területen megvalósítható-e vagy nem. Az 
információ hiányában nem tudott a Képviselő-testület érdemi döntést hozni, ezért kérelmét nem 
támogattuk.  A szállás kialakítással kapcsolatosan annyi kikötésünk volt, hogy szerettük volna azt 
látni, hogy például hol szeretnének szükséges parkolóhelyeket kialakítani. Az elmúlt időszakban nem 
tudom, hogy a képviselőknek van-e tudomásuk arról, hogy komoly viták alakultak ki Gaál úr és az 
Önkormányzat között, mivel amikor az étterem parkolóhelyét építette akkor sem egyeztetett a 
műszaki osztállyal nem engedélyeztette, hogy hány parkolóhelyet hol, milyen méretben szeretnének 
kialakítani. Amikor elkezdődött az önkormányzat általi parkolóhelyek kialakításának a munkálatai 
akkor szereztünk arról tudomást, hogy ők is építkezni fognak, többek között úgy, hogy tulajdonosi 
hozzájárulás nélkül az önkormányzat tulajdonában lévő járdát feltörték, valamint „eltüntették” a 
csapadékelvezető folyókát. Sajnos annyira nem tisztelték meg az önkormányzatot, hogy bejöjjenek és 
leegyeztessék velünk terveiket.  
Az elutasító határozatban kértük Gaál úrtól, hogy ezeket az iratokat csatolva adják be és amennyiben 
látjuk, hogy ennek műszaki és engedélyezési akadálya nincsen, akkor természetesen támogatni tudjuk 
kérelmét.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő: 
Köszönöm szépen a tájékoztatását polgármester asszonynak.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

13/2012. (II.13.) sz. 
                                              H a t á r o  z a t a 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testület és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 13/2011. (IV.28.) rendelete 31. § d.) pontja 
alapján a következő lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót fogadja el:  

288/2011. (XI.24.) sz. határozat, 292/2011. (XI.30.) sz. határozat, 293/2011. 
(XI.30.) sz. határozat, 295/2011. (XI.30.) sz. határozat, 296/2011. (XI.30.) sz. 
határozat, 297/2011. (XI.30.) sz. határozat, 298/2011. (XI.30.) sz. határozat, 
299/2011. (XI.30.) sz. határozat, 300/2011. (XI.30.) sz. határozat, 301/2011. 
(XI.30.) sz. határozat, 302/2011. (XI.30.) sz. határozat, 310/2011. (XII.15.) 
sz. határozat, 312/2011. (XII.15.) sz. határozat, 314/2011. (XII.15.) sz. 
határozat, 315/2011. (XII.15.) sz. határozat, 319/2011. (XII.15.) sz. határozat, 
317/2011. (XII.15.) sz. határozat, 318/2011. (XII.15.) sz. határozat, 316/2011. 
(XII.15.) sz. határozat, 317/2011. (XII.15.) sz. határozat, 318/2011. (XII.15.) 
sz. határozat, 319/2011. (XII.15.) sz. határozat, 1/2012. (I.09.) sz. határozat, 
2/2012. (I.09.) sz. határozat, 3/2012. (I.09.) sz. határozat, 5/2012. (I.19.) sz. 
határozat, 6/2012. (I.19.) sz. határozat, 10/2012. (I.31.) sz. határozat, 11/2012. 
(I.31.) sz. határozat.   

 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok nyilvántartásán 
vezetesse át a fenti lejárt határidejű határozatok végrehajtásának tényét.  
 
Határidő: 2012. február 28. 
Felelős: Kanyóné Papp Klára jegyző 

 
 
1. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének 
elfogadása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) 2012. január 01-jétől új 
szabályokat állapított meg az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozóan. 
 
Az Áht. 23. § (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat 
költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított 
költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai. 
 
Fentiek alapján 2012-től az önkormányzatnak, és minden az önkormányzat által irányított 
költségvetési szervnek, így az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő 
költségvetési szerveknek is, önálló elemi költségvetést és ehhez kapcsolódóan önálló beszámolót kell 
készíteni és külön könyvelést kell vezetni.    
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Az elkülönülő és átlátható gazdálkodás, valamint az önálló elemi költségvetés alapján minden 
költségvetési szerv (önállóan működő is) részére önálló adószámot kellett kérnünk, valamint az 
önkormányzat által választott számlavezetőnél önálló fizetési számlákat kellett részükre 
megnyitni. 
 
Az új Áht. szabályai alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal gazdálkodása is 
elkülönül, mely az önálló költségvetési és beszámolási feladatokon túl a gazdálkodáshoz kapcsolódó 
adóügyi kapcsolatokra és pénzforgalomra is vonatkozik. 
 
Az előző évek tervezési gyakorlatától eltérő szemlélet szerint kellett összeállítani az önkormányzat 
költségvetési bevételeit, úgy, hogy normatív állami támogatások, átvett pénzeszközök az 
intézményeknél nem tervezhetők. Az önkormányzat az intézmények kötelezettségeinek (bérek, 
járulékok, dologi kiadások) rendezéséhez szükséges pénzügyi fedezetet intézményi támogatás 
(intézményfinanszírozás) formájában biztosítja.  
 
A nemzetiségi önkormányzat (korábban kisebbségi önkormányzat) költségvetése 2012-től nem 
épülhet be a települési önkormányzat költségvetésébe. 
  
A 2012. évi költségvetési rendelet mellékletei az új Áht. és Ávr., valamint Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai alapján kerültek összeállításra, figyelembe 
véve a helyi sajátosságokat és a Képviselő-testület információigényét.    
 
A 2012. évi költségvetési rendelet-tervezetnek 30 darab melléklete van a tartalomjegyzék szerinti 
számozással, illetve megbontással. 
Az 1. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat címrendjét, bemutatva ezzel az 
önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveket. 

A 2. számú melléklet tartalmazza Vámospércs Városi Önkormányzat (összevont, nettósított) 
2012. évi pénzforgalmi mérlegét, mely az Áht. előírásai alapján a tárgyévi eredeti 
előirányzatokon túl bemutatja az előző év várható, és azt megelőző év tényadatait is. 
(A 2010., 2011., évek tény és várható adatai, illetve a 2012. évi eredeti előirányzat adatai több 
szempont miatt sem hasonlíthatóak össze, főként azért, mert a 2012. évi tervezés teljesen eltérő 
szemléletű az előző évektől.) 
Az önkormányzat költségvetési főösszege (2 480 013 e Ft) az előző évekhez képest kimagasló, mely 
a 2012. évi nagyberuházások (szennyvíz-, kerékpárút-, belvízvédelemi pályázat) miatt növekedett 
meg kb. 1 Mrd Ft-tal. 

A 3/A. melléklet tartalmazza Vámospércs Városi Önkormányzat (összevont, nettósított) 2012. 
évi működési és felhalmozási mérlegét. A működési kiadások összege 1 192 179 e Ft összegben, a 
működési bevételek 1 000 609 e Ft összegben kerültek megtervezésre, mely alapján az önkormányzat 
2012. évre tervezett működési hiánya 191 570 eFt. 

 
1. Vámospércs Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének főösszege 

  2 288 443 e Ft bevétel 
  2 480 013 e Ft kiadás 

     191 570 e Ft hiány 
 
a) Bevételek kiemelt előirányzatonként 
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 Intézményi működési bevételek 187 967 e Ft 
                    Ebből: felhalmozási célú:        134 082 e Ft 
             működési célú:               53 885 e Ft 
 
 Közhatalmi bevételek 284 314 e Ft 
                     Ebből: felhalmozási célú:                  0 e Ft 
              működési célú:            284 314 e Ft 
 
 Önkormányzat költségvetési támogatása: 486 866 e Ft 
                     Ebből: felhalmozási célú:                  0 e Ft 
              működési célú:            486 866 e Ft 
 
 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei 6 078 e Ft 
 
 Támogatásértékű bevételek 1 170 777 e Ft 
                     Ebből: felhalmozási célú:       995 233 e Ft 
              működési célú:            175 544 e Ft 
 
              
 Véglegesen átvett pénzeszközök 72 267 e Ft 
                     Ebből: felhalmozási célú:        72 267 e Ft 
              működési célú:                      0 e Ft 
 
                    Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 80 174 e Ft 
                    Ebből: felhalmozási célú:          80 174 e Ft 
                                 működési célú:                       0 e Ft 
               

b) Kiadások kiemelt előirányzatonként 
 

 Személyi juttatások 468 986 e Ft 
 
 Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájárulási adó 116 918 e Ft 
 
 Dologi kiadások 316 647 e Ft 
                      Ebből: felhalmozási célú:         11 025 e Ft 
                   működési célú:            305 622 e Ft 
 
 Önkormányzat által folyósított ellátások 192 610 e Ft 
 
                          Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 5 784 e Ft 
 
 Támogatásértékű kiadások 894 e Ft 
                          Ebből: felhalmozási célú:                   0 e Ft 
                   működési célú:                    894 e Ft 
 
 Végleges pénzeszköz átadások 7 892 e Ft 
                      Ebből: felhalmozási célú:           7 892 e Ft 
                   működési célú:                       0 e Ft 
    
 Felújítás 0 e Ft 
                          
                         Beruházás 1 231 905 e Ft  
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                         Hiteltörlesztés, kötvénybeváltás 88 377 e Ft 
                         Ebből: felhalmozási célú:      37 012 e Ft 
                  működési célú :          51 365 e Ft 
 
 Tartalékok 50 000 e Ft 
                          Ebből: felhalmozási célú:               0 e Ft 
                   működési célú :          50 000 e Ft 
 
 

A 3/B. melléklet tartalmazza Vámospércs Városi Önkormányzat (intézmények nélkül!) 2012. 
évi működési és felhalmozási mérlegét.  
 

KIADÁSOK: 
Személyi juttatásként és szociális hozzájárulási adóként került tervezésre az önkormányzatnál a 
hosszú időtartamú közfoglalkoztatás és a START munkaprogram e jogcímű kiadása, a jogszabály 
szerint mértékkel számolva.  

Dologi kiadásként tervezzük a közfoglalkoztatási programok anyag, eszközigényét, illetve a kötelező 
önkormányzati feladatok (közvilágítás, településtisztaság, városüzemletetés) kiadásait. Jelentős 
összegű kiadásként jelentkezik az önkormányzatnál a felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek 
folyósított támogatás 690 779 e Ft összeggel. (A költségvetési szervek nem tervezhetnek állami 
normatívákat, átvett pénzeszközöket. Ezeket az önkormányzatnál számoljuk el bevételként, majd az 
önkormányzat intézményfinanszírozásként biztosítja a feladatellátáshoz szükséges pénzeszközt az 
intézményeinek.)  
Minimális működési célú pénzeszközátadás került megtervezésre 2012-ben, melynek összege 
(részletesen 17. számú melléklet) 894 e Ft. 
A szociális ellátásban részesülőkről vezetett nyilvántartás alapján kerületek megtervezésre a 
társadalom és szociálpolitikai juttatások (rendszeres és eseti jellegű segélyek, szociális ellátások) 
192 610 e Ft összegben, melyet részletesen a 14. számú melléklet mutat be. A 14. számú melléklet 
információt nyújt, hogy a szociális ellátások kifizetéséhez a központi költségvetésből milyen összegű 
támogatásban részesülünk várhatóan 2012-ben, illetve az önkormányzatunknak mennyivel kell ehhez 
a feladathoz hozzájárulni. 
Működési célú hitelek törlesztése jogcímen került tervezésre 51 365 e Ft összeggel, a 2011.12.31-én 
fennálló munkabérhitel és likvid hitel összege, illetve a támogatás megelőlegezése hitel. A fennálló 
hiteleket a 11. számú melléklet mutatja be részletesen.   

Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú kiadás került tervezésre 11 025 e Ft előirányzattal, 
mely a hosszú lejáratú hitelek és a kötvény 2012-ben tervezett (felhalmozási célú) kamatkiadása. A 
tervezett kamatkiadásokat a 11. számú melléklet mutatja be részletesen. 
Beruházásként 620 040 e Ft-ot terveztünk az önkormányzatnál. A beruházásokat részletesen a 4. 
számú melléklet mutatja be. (A KEOP megvalósítási szakaszra 611 865 eFt beruházási kiadását a 
Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás költségvetése 
tartalmazza.) 
Felhalmozási célú pénzeszközátadásként került megtervezésre - Vámospércs Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 142/2009. (VI.18.) számú határozata alapján – a Vámospércs – Kistérségi 
Egészségügyi Szakellátó NKft. TIOP – Kistérségi Járóbeteg szakellátó Központ pályázatához 
szükséges önerő biztosítása. 
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Hosszú lejáratú hitelek törlesztésére, kötvénybeváltásra 37 012 e Ft-ot tervez az önkormányzat, 
melyet részletesen a 11. számú melléklet mutat be. 

 

BEVÉTELEK: 
Intézményi működési bevételként 11 464 e Ft-ot tervezünk, mely nagyrészt a piaci helypénzből, a 
helyiségek, lakások bérbeadásából származik. 
Közhatalmi bevételként (284 314 e Ft) terveztük meg a helyi adókat 82 000 e Ft összegben (70 000 e 
Ft helyi iparűzési adó, 12 000 eFt msz. kommunális adója), az átengedett központi adókat 200 314 e 
Ft összegben (részletesen 7/A. számú melléklet) és az igazgatási szolgáltatási díjakat, pótlékokat, 
bírságokat 2 000 e Ft összegben. 
Az önkormányzat költségvetési támogatásának – a 2012. évi felmérés alapján – számított eredeti 
előirányzata 486 866 e Ft, melyet jogcímenként a 7/A. és 7/B. számú mellékletek mutatnak be. 
Támogatásértékű működési bevételt 175 544 e Ft összegben tervez az önkormányzat, melyet 
részletesen bemutat a 16. számú melléklet. 
A rövid lejáratú hitelek felvételének eredeti előirányzata ( működési hiány) 191 570 e Ft. 

Intézményi bevételekből felhalmozási célú bevétel a kötvény kamata, melyet (folyamatosan csökken) 
4 000 e Ft összegben tervezünk. 

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételként 6 078 e Ft-ot tervezünk, mely a vízműtelep és 
eszközei, illetve a sütőüzem bérleti díjából várható. 

Támogatásértékű felhalmozási bevételként 585 717 e Ft-ot tervezünk, melyet részletesen bemutat a 
16. számú melléklet. (409 516 eFt támogatásértékű felhalmozási bevételt a Vámospércs és 
Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás költségvetése tartalmaz.) 
Előző évi pénzmaradvány igénybevételét (felhalmozási célra) 80 174 e Ft összegben tervez az 
önkormányzat. 

A 3/C. melléklet tartalmazza Vámospércs Városi Önkormányzat intézményeinek összesített 
2012. évi működési és felhalmozási mérlegét, a 3/D-3/K. mellékletek pedig intézményenként az 
adott költségvetési szerv 2012. évi működési és felhalmozási mérlegét 

 
KIADÁSOK: 
Személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó előirányzaton terveztük meg az engedélyezett 
létszámkeretnek (8. számú melléklet) megfelelően a köztisztviselők, közalkalmazottal, Mt. hatálya 
alá tartozó munkavállalók bérét, illetve a 27 %-os mértékű szociális hozzájárulási adó fedezetét. 
A dologi kiadások előirányzata 227 805 e Ft összegben tartalmazza az intézmények működésével, 
fenntartásával, feladatellátásukkal kapcsolatos, szerződéseken alapuló termékbeszerzéseinek és 
szolgáltatás igénybevételeinek fedezetét. 

Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzaton terveztük meg 5 784 e Ft összegben a Mátyás Király 
Általános Iskola költségvetésében a tankönyvtámogatás és az IPR program ilyen jellegű kiadását, 
melyet a 15. számú melléklet mutat be.  
Beruházási kiadásként 611 865 e Ft-ot terveztünk a Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-
beruházási Önkormányzati Társulás költségvetésében. 
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BEVÉTELEK: 
 Intézményi működési bevételként 42 421 e Ft-ot tervezünk, melyeket közvetlenül az intézmények 
szednek be (intézményi térítési díjak /étkezés, bentlakás, művészetoktatás, ingatlan bérbeadások, 
okmányiroda bevételei stb.). 
Az intézmények saját bevételeink túl az egyetlen bevételi forrásuk a felügyeleti szervtől kapott 
támogatás, mely összesen 690 779 e Ft. 
Az intézményfinanszírozások összegéről intézményenként a mérlegtáblák (3/D-3/K), illetve a 3/L. 
melléklet ad információt. 
A 3/M. mellékletet tájékoztatásképpen állítottuk össze a Képviselő-testület részére, szemléltetve 
intézményenként a kiadásokat, saját bevételeket, az adott intézményi feladatellátásra kapott állami és 
kistérségi normatívákat, illetve átvett pénzeszközöket. A táblázat mutatja, hogy az adott 
feladatellátást az önkormányzatnak - saját forrásából (közhatalmi és egyéb bevételeiből) vagy 
hitelből – mennyivel kell még kiegészítenie. 

Intézményi bevételekből felhalmozási célú bevételként 130 082 e Ft-ot terveztünk a Vámospércs és 
Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás költségvetésében, mely a beruházás 
után visszaigényelt ÁFA összege. 
Támogatásértékű felhalmozási bevételként 409 516 e Ft-ot terveztünk a Vámospércs és 
Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás költségvetésében, mely a KEOP 
szennyvízberuházás EU-s és hazai társfinanszírozása. (nettó beruházási érték 85 %-a) 

Felhalmozási célú pénzeszközátvételként 72 267 e Ft-ot terveztünk a Vámospércs és Nyírmártonfalva 
Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás költségvetésében, mely a Vámospércs-
Nyírmártonfalva Települések Víziközmű Társulatától (lakossági önerő) kívánunk átvenni. (nettó 
beruházási érték 15 %-a) 

Vámospércs Városi Önkormányzat 2012-ben felújítási kiadást nem tervez, ezért az 5. számú 
melléklet üres. 

A 6. számú melléklet mutatja be az önkormányzat Európai Uniós pályázatainak 2012. évi várható 
kiadásait és bevételeit. A táblázatot áttekintve látható, hogy Vámospércs példaértékű pályázati 
tevékenységet folytatott 2011-ben és folytat 2012-ben, biztosítva ezzel a település folyamatos 
fejlődését. 

Vámospércs Városi Önkormányzat likviditási tervét (előirányzat felhasználási tervét) a 9. számú 
melléklet szemlélteti. 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) rendelkezései 
alapján az önkormányzat költségvetési rendeletében be kell mutatni az adósságot keletkeztető 
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket, az adósságot keletkeztető ügyletek 
futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az adósságot keletkeztető 
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendeletben 
meghatározottak szerinti saját bevételeit. (adósságplafon). A kimutatást a 10. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
A 12. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait, melyeket nem 
közvetlenül pénzben, hanem valamilyen engedmény, kedvezmény, mentesség formájában nyújt. 
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a jogszabályok által előírt előzetes egyeztetéseket az 
Intézményekkel és a szakszervezettel lefolytattuk, és megfelelően dokumentáltuk. 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Vámospércs Városi Önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről szóló rendeletét elfogadni szíveskedjen. 
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A költségvetés keretében rátérnék a köztestületi tűzoltóság ügyére, mert az irodavezető úrral úgy 
terveztünk, hogy amíg az ÖNHIKI eredménye nincs meg, az önként vállalt feladatok fedezetét 
tartalékba helyezzük.   
A köztestületi tűzoltóság két önkormányzat megállapodása alapján született, mivel Vámospércs a 
központ, ezért ott több dolgozó van. A törvény szerint összesen 25 fő dolgozót kell foglalkoztatni, 
Vámospércsen 15 főt, míg Nyíradony őrs ott csak 10 ember dolgozik. Az új törvény alapján a 
finanszírozást úgy kell elosztani, hogy az össz állami finanszírozásnak a 70%-át lehet maximum 
bérre és járulékaira költeni, a 30 %-át kötelesek vagyunk eszközökre illetve a technikai 
felszereltségre költeni. Ezt azért mondja ki a törvény, mert az elmúl időszakban az történt, hogy az 
állami normatívát szinte 100%-ban ezek a köztestületek bérekre költötték. Eddig Vámospércs és 
Nyíradony is 500- 500 ezer forinttal támogatta a köztestületi tűzoltóságot, tulajdonképpen mostanáig 
majdcsak nem ingyen volt a köztestületi tűzoltóság. Született egy új jogszabály, ami alapján a 
köztestületek 2012. január 01. napjától átalakultak önkormányzati tűzoltósággá. Emlékeztek a 
múltkori ülésen arról kellett dönteni, hogy áprilisig kaptak ezek a köztestületek haladékot az 
átalakulásra, hogy erre az átmeneti időszakra biztosítjuk-e köztestület fenntartását. Ugyanannyi 
normatívából, amit tavaly kaptak és annak a normatívának az 1/12 részéből kellene 4 hónapig 
gazdálkodni. Ezt követően pedig megváltozik a normatíva nagysága, mert már januártól alkalmazni 
kell a 70-30%-os arányt. Most a kimutatásban azt csináltuk, hogy az össz normatívából a 30%-ot 
levettük és a fennmaradó 70%-ot arányosan elosztottuk a két település között. Mivel Nyíradonyban 
kevesebb foglalkoztatott van, mint Vámospércsen, így ott nem egyforma számadat szerepel. Így 
Vámospércsen a köztestületi tűzoltóság többe kerül, mint Nyíradonyban. A parancsok bérét a 
könyvelő bérét és minden olyat, ami közös költség azt a 30%-ban hagytuk, mivel szellemi 
tevékenységként benne maradhatott. Így jött ki az, hogy - egész éves szinten- amennyiben vállalja 
Vámospércs Képviselő-testülete a tűzoltóság fenntartását akkor 10.411.862 forintba kerülne ez, ami 
önkormányzati forrás lenne. El kell azt is mondani, hogy a múltkori testületi ülésen ismertettem 
veletek, hogy a törvény szerint 6 hónappal előtte kell, bejelenti az önkormányzatnak, hogy ha nem 
kívánja a továbbiakban fenntartani a köztestületi tűzoltóságot. Ha most esetleg úgy döntene az 
önkormányzat Képviselő-testülete, hogy nem tudjuk ezt a feladatot támogatni, akkor is még 
augusztus 15 napjáig finanszírozni szükséges ezt a testületet, és csak azt követően szűnne meg a 
kötelezettség. Mérlegeltük azt is, hogy jelenleg 15 család sorsa vagy munkanélkülisége nyugszik 
kezünkben. Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan az erkölcsi értékét meg a gyakorlati értéket, hogy 
milyen jó hogy helyben van tűzoltóság, azt csak azt tudja elmondani, akinek kigyulladt a lakása vagy 
pajtája, vagy egy autóbalesetnél kiszabadították a szerettét. Akinél nem történt baj, az úgy van vele, 
hogy jó, hogy itt van, de nem érzi sem a negatív és sem a pozitív súlyát. Én azt gondolom, hogy az 
ott foglalkoztatottak és dolgozók miatt kell ezt átgondolnunk. Kérem a Képviselő-testület véleményét 
a köztestületi tűzoltósággal kapcsolatosan. Az én véleményem az, hogy próbáljuk meg ebben az 
évben és amennyiben augusztusban úgy látjuk, hogy finanszírozás tekintetében túl sok az 
önkormányzatnak ez a kötelezettség, akkor lemondjuk. Tasó László polgármester úr is teljes 
mértékben támogatja a tovább működtetést.  
 
Lakatos József települési képviselő: 
A tűzoltóságnál nem-e lehetne költségcsökkentést eredményezni? Minden területen szükséges 
megszorítást végezni.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az a legnagyobb probléma a tűzoltósággal kapcsolatban hogy a dologi kiadásokat nem lehet 
meghatározni. Nem tudják megmondani, hogy egy héten hány darab riasztást kapnak. A legfixebb 
tétel az, hogy az ott dolgozó embereknek kifizetjük a béreiket. A költségvetési tervezésnél nem lehet 
szűkösön tervezni, mert előre nem tudja megmondani, hogy hány riasztást fog kapni és a tűzoltó 
parancsnoknak úgy kell összeállítani az anyagot, hogy a legrosszabb időszakot is figyelembe kellett 
vennie. Ő is tudja, hogy mind a két településnek nagy teher, amin tud spórol a tűzoltóparancsnok.  
 



13 
 

Kosztin Mihály települési képviselő: 
Annyit jegyeznék meg ezzel kapcsolatban, hogy most per pillanatban olyan helyzetben vagyunk, 
hogy a törvény kötelező finanszírozást ír elő. Ha akarjuk, ha nem augusztus 15. napjáig finanszírozni 
kell a tűzoltóságot. Most nem azt kell mérlegelnünk, hogy van-e 10 millió forintunk. Az a kérdés, 
hogy van-e közel 3 millió forintunk augusztus 15. napjától december 31 napjáig. Én úgy gondolom, 
hogy valahogy lenni kell, de mindenféle képen július 30-ig ezt újra meg kell tárgyalni. A legrosszabb 
az, hogy ezeket a költségeket nem lehet szabályozni. Nem tudjuk, mennyi erdőtűz esethez hívják ki a 
tűzoltókat vagy sorolhatnám a különböző eseteket, amelyeket előre nem lehet megmondani. 
Véleményem szerint, amit most elfogadunk ez egy alapkeret összeg és ez csak nőhet. Legrosszabb 
helyzetben december 31-ig meg kell tartani az egyesületet azt követően pedig gazdaságossági alap 
szerint kell dönteni. Biztos van olyan ember, aki azt mondja, hogy megéri működtetni, és van olyan, 
aki azt mondja, hogy nem. Úgy gondolom, hogy 2012. december 31-ig biztosítani kell a tűzoltóság 
működését.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az ÖNHIKI elbírálásáig várjunk, ha kérhetem.  
 
Deákné Demjén Ilona települési képviselő: 
Azt szeretném megkérdezni, hogy a 15 fő foglalkoztatottból hány fő a helyi lakos? 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Mindenki helyi lakos.  
 
Bökönyi Zsolt Adó-és költségvetési irodavezető:  
Nekem az jutott eszembe, hogy szükség van-e 15 fő alkalmazására?  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Igen, törvény írja elő. Van-e további hozzászólás? Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki ért egyet 
azzal, hogy az Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság működésének támogatására a 2012. évi 
költségvetésben a tartalék terhére 10.411.862 Ft önkormányzati forrást biztosítunk? 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

14/2012. (II.13.) sz. 
                                              H a t á r o  z a t a 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság működésének támogatására a 2012. évi 
költségvetésében a tartalék terhére 10.411.862 Ft önkormányzati forrást 
biztosít.    

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről Nyíradony város Polgármesterét 
értesítse. 

Határidő: a döntésről az értesítés azonnal 
                  végrehajtás: folyamatos 
Felelős:   Ménes Andrea polgármester 
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Ménes Andrea polgármester:  
Ki az aki, egyet ért azzal, hogy a 2012. évi költségvetési hiány fedezetére az önkormányzat 
pályázatot nyújt be az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került települések támogatására?  
  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

15/2012. (II.13.) sz. 
                                              H a t á r o  z a t a 

 
1. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

a 2012. évi költségvetési hiány fedezésére pályázatot nyújt be az 
önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került települések támogatására. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a benyújtásáért határidőben a pályázat 
kiírásnak megfelelően gondoskodjon.  

 
Határidő: a pályázati kiírásnak megfelelően  
Felelős:   Ménes Andrea polgármester 

 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A költségvetési rendelet tervezettel kapcsolatban amennyiben kérdésetek vagy hozzászólásotok van, 
kérlek benneteket, hogy jelezzétek. Mielőtt rátérnék a rendelet tervezet tárgyalására az egyeztető 
tárgyaláson, Deákné Deméjén Ilona képviselő asszonynak kérdése volt a művészeti oktatás 
bevételéről és kiadásáról. Kérem irodavezető urat, hogy tájékoztassa képviselő asszonyt.  
 
Bökönyi Zsolt Adó és költségvetési irodavezető:  
Kigyűjtöttem a művészeti oktatás kiadásait, illetve a bevételeit. A művészeti oktatás kiadásaira két 
ágon folyik a zeneoktatás, illetve a képzési iparművészet oktatása.  
 
Ménes Andrea polgármester: 
És a tánc, táncművészeti ág is van.  
 
Bökönyi Zsolt Adó és költségvetési irodavezető:  
Biztos együtt van.  
 
Ménes Andrea polgármester: 
A zene egyéni a tánc pedig csoportos.  
 
Bökönyi Zsolt Adó és költségvetési irodavezető:  
Azt így nem tudom, mivel normatíva szempontjából csak két művészeti oktatási normatíva van. A 
zeneművészeti ágazat kiadásaira a személyi juttatás, szociális hozzájárulási adó illetve dologi 
kiadásokat is egybe vettük a zeneművészeti ágra 1.601.724 forintot kiadást terveztünk meg. A 
képzési és iparművészeti ágra pedig 3 315 000 forint kiadást terveztünk meg ez összesen 4 916 724 
Ft, a szakfeladatokra is ennyi kiadást fogunk eredeti erőirányzatként rátenni. A bevételek pedig két 
jogcímen realizálódnak, egyrészt vannak, az oktatásoknak saját bevételei ez a művészetoktatásnak 
azt hiszem olyan 10 ezer forint éves összegű bevétel, a zeneágon 40 ezer forint tervezett bevétel a 
képző és művészeti ágon pedig 690 ezer forint. A normatívákat illetően pedig a zene ágon 1.175.000 
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forint normatíva átvételét terveztük meg. A képzésipar és művészetin pedig 8 930 000 forint bevételt 
terveztünk. Ha megnézzük a kiadásokat összesen 4 916 724 forint, illetve a bevételeket, ami 10 835 
000 forint. Ezen látszik, hogy kétszeresen lefedezik a bevételek a kiadásokat.  
 
Deákné Demjén Ilona települési képviselő:  
Köszönöm szépen a tájékoztatást.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Van-e további kérdés hozzászólás?  
 
Deákné Demjén Ilona települési képviselő:  
Én nem voltam Pénzügyi és Beruházási bizottsági ülésen, Irodavezető úrtól kaphatnék-e egy rövid 
összefoglalót a napirendi ponttal kapcsolatban, mivel nőtt a hiányunk az előző költségvetési évhez 
képest, mi ennek az oka? 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Nem nőt a hiányunk, hanem jelentősen csökkent, tavaly 232 millió forintról indultunk.  
 
Bökönyi Zsolt Adó-és költségvetési irodavezető:  
A tervezett 232 millió forint az ÖNHIKI-nek, valamint a takarékos. ésszerű gazdálkodásnak is 
köszönhetően szépen lecsökkent.  
 
Csuth Imréné települési képviselő:  
Sajnálattal állapítottam meg, hogy mindegyik intézmény tekintetében, hogy mindenhol rettenetes 
mértékben csökkent a dologi kiadás. Megjegyzést kívánok tenni, hogy ha lehetőségünk nyílik rá 
akkor jó lenne bemódosítani, mivel pl az iskola tekintetében nincs elég tisztítószer stb.  
 
Bökönyi Zsolt Adó-és költségvetési irodavezető:  
Az elég nagy baj, mivel az intézmények ¼ évre rendeltek tisztító, illetve irodaszer ellátmányt.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
A tisztítószer, illetve az irodaszer beszerzése központosítva lett, véleményem szerint nem 
mindenkinek tetszik ez a megoldás és ez itt a probléma. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy 
pazarlást folytattak az intézmények. A költségvetés tervezésekor az ésszerűséget és a takarékosságot 
tartottuk szem előtt, véleményem szerint mindenhol megfelelő a dologi kiadásokra betervezett 
összeg. 
 
Csuth Imréné települési képviselő: 
A pazarlásnak én sem vagyok a híve.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
További kérdés, hozzászólás?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezet és javasolja elfogadásra a 
Képviselő-testületnek.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta:  
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

1/2012. (II. 13.) 
önkormányzati rendelete  

Vámospércs Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) 
bekezdés a) pontja és (1) bekezdés f) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, - Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 
2011. évi CLXXXVIII. törvény, valamint a Képviselő-testület által a 294/2011. (XI.30.) számú 
határozatával elfogadott 2012. évi költségvetési koncepcióban meghatározott alapelvek, 
iránymutatások szerint Vámospércs Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről a következő 
rendeletet alkotja. 
 

I. Fejezet 
A rendelet hatálya 

 
1. § 

 
(1) A rendelet hatálya kiterjed  

- a képviselő-testületre, annak bizottságaira, 
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre. 

 
 
(2)  Az önkormányzat által fenntartott intézmények és ellátott feladatok külön címeket és 

alcímeket alkotnak. 
A Képviselő-testület a címrendet az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 

 
II. Fejezet 

Az önkormányzat 2012. évi költségvetése 
 

2. § 
 
A Képviselő-testület Vámospércs Városi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi 
költségvetését a következők szerint hagyja jóvá: 

 
 
Bevételek mindösszesen:  2 288 443 E Ft 
Kiadások mindösszesen:  2 480 013 E Ft 
Hiány:              191 570 E Ft 

 
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (3/A. számú melléklet szerint) 
Költségvetési bevételek összesen:   2 208 269 E Ft 
Költségvetési kiadások összesen:             2 391 636 E Ft 
Költségvetési hiány:                 183 367 E Ft  
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Költségvetési hiány belső finanszírozására 
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:       80 174 E Ft 
 
Költségvetési hiány külső finanszírozására 
szolgáló finanszírozási célú műveletek 
 
Hitelek bevételei:           191 570 E Ft 
Hiteltörlesztés kiadásai:                       88 377 E Ft 
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:     103 193 E Ft 
 
 
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (3/A. számú melléklet szerint) 
Költségvetési bevételek összesen:    1 000 609 E Ft 
Költségvetési kiadások összesen:                        1 140 814 E Ft 
Költségvetési hiány:                           140 205 E Ft  
 
Költségvetési hiány belső finanszírozására 
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:               0  E Ft   
 
Költségvetési hiány külső finanszírozására 
szolgáló finanszírozási célú műveletek 
 
Hitelek bevételei:           191 570 E Ft 
Hiteltörlesztés kiadásai:            51 365 E Ft 
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:       140 205 E Ft 
 
 
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (3/A. számú melléklet szerint) 
Költségvetési bevételek összesen:   1 207 660 E Ft 
Költségvetési kiadások összesen:             1 250 822 E Ft 
Költségvetési hiány:                             43 162 E Ft  
 
Költségvetési hiány belső finanszírozására 
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:       80 174 E Ft 
 
Finanszírozási célú műveletek: 
Költségvetési hiány külső finanszírozására 
szolgáló finanszírozási célú műveletek: 
Hitelek bevételei:              0  E Ft 
Hiteltörlesztés kiadásai:           37 012  E Ft 
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:      - 37 012  E Ft 
A Képviselő-testület a költségvetési hiányt mindösszesen 191 570 E Ft-ban állapítja meg a 3/A. 
számú melléklet szerint. 
 
A költségvetési hiány belső finanszírozására 80 174 E Ft felhalmozási célú pénzmaradványt irányoz 
elő. 
 
A hiány külső finanszírozásához 191 570 E Ft működési célú hitel felvételét tervezi. 
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A költségvetés bevételei 

 
3. § 

 
(1) A Képviselő-testület a 2. §-ában megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az 

alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
 

 
MEGNEVEZÉS 

 MŰKÖDÉSI 
BEVÉTEL 

  FELHALMOZÁSI 
BEVÉTEL 

BEVÉTEL 
ÖSSZESEN 

Intézményi 
működési/felhalmozási 
bevételek 

 
53 885 

 
134 082 

 
187 967 

Közhatalmi bevételek 284 314 0 284 314 
Költségvetési támogatások 486 866 0 486866 
Egyéb 
működési/felhalmozási 
bevételek 

 
175 544 

 
1 067 500 

 
1 243 044 

Felhalmozási és tőkejellegű 
bevételek 

 
0 

 
6 078 

 
6 078 

Felhalmozási támogatások 0 0 0 
Költségvetési bevételek 
összesen 

 
1 000 609 

 
1 207 660 

 
2 208 269 

Költségvetési hiány belső 
finanszírozását szolgáló 
pénzforgalom nélküli 
bevételek 

 
 

0 
 

 
 

80 174 

 
 

80 174 

Költségvetési és pénzfor-
galom nélküli bevételek 
összesen 

 
0 

 

 
80 174 

 
80 174 

Költségvetési hiány külső 
finanszírozását szolgáló 
bevételek 

 
191 570 

 
0 

 
191 570 

 
Bevétel összesen 1 192 179 1 287 834 2 480 013 

 
A költségvetés kiadásai 

 
4. § 

 
(1) A Képviselő-testület a 2. §-ában megállapított kiadási főösszeget kiemelt előirányzatonként az 

alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

MEGNEVEZÉS  MŰKÖDÉSI 
KIADÁS 

  FELHALMOZÁSI 
KIADÁS 

KIADÁS 
ÖSSZESEN 

Személyi juttatások 468 986 0 468 986 
Munkaadót terhelő 
járulékok, szociális 
hozzájárulási adó 

 
116 918 

 
0 

 
116 918 

Dologi kiadások 305 622 11 025 316 647 
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Egyéb 
működési/felhalmozási 
kiadások 

 
894 

 
7 892 

 
8 786 

Társadalom és 
szociálpolitikai juttatások 

 
192 610 

 
0 

 
192 610 

Ellátottak egyéb pénzbeli 
juttatásai 

 
5 784 

 
0 

 
5 784 

Pénzforgalom nélküli 
kiadások (tartalékok) 

 
50 000 

 
0 

 
50 000 

Felújítás 0 0 0 
Beruházás 0 1 231 905 1 231 905 
Költségvetési kiadások 
összesen 

 
1 140 814 

 
1 250 822 

 
2 391 636 

Finanszírozási kiadások 51 365 37 012 88 377 
Kiadás összesen 1 192 179 1 287 834 2 480 013 

 
  

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét 
a 3/A. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

(3) A Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 
3/A. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott intézmények bevételeit és kiadásait a 
3/A-3/K. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 
 

(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek önkormányzati támogatását a 3/L. számú 
melléklet hagyja jóvá. 
 

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi beruházási kiadásait feladatonként a 4. 
számú melléklet, felújítási kiadásait célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

(7) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásokból megvalósuló projektek 2012. évi bevételeit 
és kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

(8) Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételeinek részletezését a 7/A-7/B. 
számú mellékletek tartalmazzák. 
 

(9) Az önkormányzat likviditási tervét (előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet 
tartalmazza. 
 

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) rendelkezési szerinti - adósságot keletkeztető 
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit (az adósságot keletkeztető 
ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig) és az adósságot 
keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) 
Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. számú melléklet szerint 
állapítja meg. 
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(11) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 11. 
számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. 
 

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2012. évi 
összegeit a 12. számú melléklet szerint fogadja el. 
 

(13) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tartalékok összegét az alábbiak 
szerint hagyja jóvá (13. számú melléklet): 

 
  Általános tartalék:    10 000 E Ft 
  Céltartalék:     40 000 E Ft 

 
A tartalékok kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján használhatók fel.  
 

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat társadalom és szociálpolitikai juttatásainak, 
illetve az ellátottak egyéb pénzbeli juttatásának előirányzatait jogcímenként a 14. és 15. 
számú mellékletek szerint állapítja meg. 
 

(15) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz átvételeit, illetve az önkormányzat 
pénzeszköz átadásait a 16. és 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
A költségvetési létszámkeret 

 
5. § 

 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2012. évi engedélyezett 

létszámkeretét intézményenként a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.  
 

 
A költségvetési forráshiány és finanszírozása 

 
6. § 

 
(1)  A rendelet 2. §-a 191 570 E Ft hiányt tartalmaz, mely teljes mértékben működési 

forráshiány. 
 
(2)  A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges likviditás 

folyamatos biztosításához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához 75 000 E Ft 
folyószámlahitel rendelkezésre állását engedélyezi. 

 
(3) A Képviselő-testület az önkormányzati dolgozók munkabérének kifizetéséhez szükség 

esetén 25.000 E Ft munkabér hitel igénybevételi lehetőségét biztosítja.  
 

(4) A Képviselő-testület a 75 000 E Ft likvid hitel, és a munkabérhitel igénybevételére szükség 
szerint felhatalmazza a polgármestert.  Külön képviselő-testületi döntés ezen hitelek 
felvételéhez nem szükséges. 

 
(5)  Az önkormányzati vagyon működtetéséből elért működési többletbevételt – minden 

költségvetési szerv vonatkozásában – a hiány csökkentésére kell fordítani. 
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(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által a költségvetés végrehajtása kapcsán realizált 
többletbevételeit, valamint az önkormányzati hivatalnál és az intézményeknél a kiadási 
megtakarítást a költségvetés forráshiányának csökkentésére fordítja. 

 
(7) Az önkormányzat költségvetési szervei kötelesek – amennyiben az önerő rendelkezésre áll 

– az önkormányzat forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt 
feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében pályázati lehetőségekkel élni. 

 
(8)  A hiány csökkentése érdekében évközben legalább kétszer be kell nyújtani a Magyar 

Államkincstárhoz az Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok 
támogatásának pályázatát. 

 
(9)  A létszámcsökkentésből eredő többletkiadások finanszírozására pályázni kell az 

átszervezési feladatok támogatására. 
 

III. Fejezet 
 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 
 

Általános rendelkezések 
 

7. § 
 

(1) A költségvetésben jóváhagyott feladatok felhalmozási jellegű kiadásaira kötelezettség a 
felhalmozási célú bevételek teljesítésével arányosan vállalható. 

 
(2) A beruházási, felújítási munkákra vonatkozó szerződéseknek tartalmaznia kell a pénzügyi 

teljesítés határidejét, amely legkorábban a számla kibocsátását követő 30. nap lehet.  
 
(3) Az önkormányzat gazdálkodása során átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben történő 

elhelyezés, vagy állampapír vásárlása útján hasznosíthatja. 
 
(4) A képviselő-testület az (3) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos pénzügyi 

műveletek lebonyolítását a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a tett 
intézkedéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 

 
(5) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén 

meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről 
utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. 
Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-
hitelkeretének kihasználtsága a 90 %-ot meghaladja. 

 
 

(6) Az azonos időszakban folyó Európai Uniós pályázatokhoz a saját forrást, illetve 
utófinanszírozás esetén a támogatás megelőlegezését úgy kell ütemezni, hogy az likviditási 
problémát ne okozzon. 

 
A költségvetési szervek gazdálkodása  

 
8. § 

 
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket 
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-  az Alapító Okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint a Költségvetési 
Alapokmányban, továbbá a Szervezeti és Működési szabályzatban részletezett 
feladatkörökben és kötelezettségek mellett, 

-  a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű 
használata követelményeinek érvényesítésével, 

-  a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával 
kötelesek végrehajtani. 

 
(1)  Az intézmények 2012. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben 

meghatározottakhoz képest változhatnak: 
 

- a Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány erejéig, 
- a Képviselő-testület által biztosított pótelőirányzattal, megtakarítási döntéshez 

kapcsolódó elvonással, 
- a központi döntés alapján kapott vagy elvont előirányzattal. 
 

(3) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az intézményi működési bevételek 
előirányzatot meghaladó többletéből. 

 
(4) A gazdálkodás során a tervezett személyi juttatásokból keletkezett megtakarítást az 

intézmények semmilyen jogcímen nem használhatják fel. Felhasználásáról a Képviselő-
testület dönt. 

 
A pénzmaradvány elszámolása 

 
9. § 

 
(1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül: 

 
- az intézményi alaptevékenység bevételének és az alaptevékenységgel összefüggő 

egyéb bevételeknek a többlete, 
- meghatározott célra biztosított előirányzat fel nem használt része, 
- munkaadókat terhelő járulékok azon része, amely nem köthető a személyi juttatások 

maradványához, 
- feladatelmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.  

 
(2) A költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását a Képviselő-testület 

gazdasági szükséghelyzetben korlátozhatja. 
 

 Személyi juttatások 
 

10. § 
 

(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (1) bekezdésében foglalt, 
illetményalap 2012. január 1-jétől 38.650 Ft.  
 

(2) A közalkalmazottak 2012. évi illetménye a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről 
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 11. sz. mellékletében foglaltak szerint került 
meghatározásra.  
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(3) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által 
megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalására vonatkozóan 
a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni. 
 

(4) A képviselők és külső bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően 
számlára történő átutalással kell kifizetni. A tiszteletdíj átutalásáról a hatályos 
jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni. 

 
Előirányzat felhasználás és módosítás 

 
11. § 

 
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben 

megváltoztathatóak a vonatkozó jogszabályokban és jelen rendeletben meghatározottak 
szerint.  
 

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 
 
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén a költségvetési 

rendelet negyedévente módosítható. 
 
(4) Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a 

költségvetési rendelet egyidejű módosítása érdekében a Képviselő-testület elé terjeszteni. 
 
(5) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási 

előirányzatok módosítását és az azok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. 
Egyéb rendelkezések 

 
12. § 

 
(1) A Képviselő-testület az Áht. alapján a felügyelete alá tartozó intézményéhez 

önkormányzati biztost rendelhet ki, ha az intézmény elismert 30 napon túli elismert 
tartozásállományát egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke 
eléri az intézmény éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy értéke a 150 000 E Ft-ot. 

 
(2) A Képviselő-testület a szociális tevékenységekhez kapcsolódó döntési jogkört a Szociális 

Bizottságra ruházza át. 
 

IV. Fejezet 
Költségvetési mérleg bemutatásának szabályozása 

 
13. § 

 
(1) Az önkormányzat összevont, nettósított költségvetési mérlegében az önkormányzat és 
intézményei összes bevételét és összes kiadását mérlegszerűen, egyensúlyban kell bemutatni. A 
költségvetésben elkülönítve működési és felhalmozási mérleget is kell készíteni.  

 
Záró rendelkezések 

 
14. § 
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(1)  A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított 
szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív 
végrehajtásáról. 

 
(2)  E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1-jétől kell 

alkalmazni. 
 
 
Vámospércs, 2012. február 13. 
 
 
 Ménes Andrea     Kanyóné Papp Klára 

polgármester       jegyző 
 
 
E rendeletet a mai napon kihirdetem: 
 
Vámospércs, 2012. február 13. 
 
  Kanyóné Papp Klára 
             jegyző 
 
 
2. napirendi pont: Előterjesztés a fejlesztési célú kiadás lehívása az óvadéki számláról 
(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. Vámospércs Városi Önkormányzat, mint Megrendelő 2010. szeptember 23-án építési 
szerződést kötött a Nívó Generál Kft-vel a közbeszerzési pályázaton kiírt Vámospércsi 
Kistérségi Járóbeteg-Szakellátó Központ kivitelezéséhez kapcsolódó vízellátás és 
szennyvízelvezetés megvalósítási, valamint a Vámospércs 476/12. hrsz. út szilárd burkolattal 
való ellátására. A Vállalkozó, illetve az állami adóhatóság részére 2011.08. hóban kifizetésre 
került az I. részszámla összege 60 149 429 Ft összegben. 
A Nívó-Generál Kft. 2011. október 13-án felszámolási eljárás alá került. A műszaki ellenőr 
szakértői megállapítása szerinti 5 611 057 Ft nettó ellenértékű munkát végzett el a cég – az I. 
részszámlával teljesítetten kívül -, melyről a felszámoló (Vectigalis Zrt.) a számlát 
benyújtotta.  
A szolgáltatás, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142 §. b) pontja 
alapján fordított adózású, azaz a számla ÁFA részét – 1 402 764 Ft-ot – közvetlenül az 
önkormányzatnak kell megfizetnie az állami adóhatóságnak, a havi bevallás beadásának 
határidejéig.   

 
Fenti kötelezettség teljesítéséhez 7 013 821 Ft összegű óvadék lehívása szükséges. 
 

2. A 2011. évben megvásárolt sütőüzem gépeinek (kemencék, kelesztő kamra, dagasztó) 
megvásárlásához 2012.01.25-én járult hozzá a gépeket lízingbe adó Axon Zrt. A gépek 
számla szerinti ellenértéke bruttó 508 000 Ft. 
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Fenti kötelezettség teljesítéséhez 508 000 Ft összegű óvadék lehívása szükséges. 
 

3. A már korábban megszerzett jogerős út- és csapadékvíz elvezető létesítmények építési 
engedélyét szükséges volt meghosszabbítani, illetve felülvizsgáltatni (Zrínyi u., Szabadság u., 
Iskola utcák útépítési engedélye, Rövid u., Görbe u., Kossuth u., Görgey u. csapadékvíz-
elvezető létesítményeinek engedélye). 
A csapadékvíz elvezető létesítmények engedélyének felülvizsgálatát, hosszabbítását Balogh 
Zoltán egyéni vállalkozó végezte el 225 000 Ft bruttó díjért, az útépítési engedélyek 
felülvizsgálatát, hosszabbítását a Hajdú-Via Kft. végezte el 322 750 Ft bruttó  díjért. 

 
Fenti kötelezettségek teljesítéséhez 547 750 Ft összegű óvadék lehívása szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti fejlesztési kiadások összegének lehívását, mely 
összesen 8 069 571 Ft, megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és javasolja elfogadásra a 
Képviselő-testületnek.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

16/2012. (II.13.) sz. 
                                              H a t á r o  z a t a 

 
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 8 069 571 Ft összértékben. 
 

1. A Nívó-Generál Kft. „fa” 5 611 057 Ft nettó összegű számlájának és az állami adóhatóság 
felé rendezendő 1 402 764 Ft ÁFA ellenértékét, mely összesen 7 013 821 Ft 

 
2. Az Axon Zrt. 508 000 Ft összegű számlájának ellenértékét. 

 
3. Balogh Zoltán egyéni vállalkozó számlájának 225 000 Ft, és a Hajdú-Via Kft. számlájának 

322 750 Ft összegű ellenértékét. 
 

4. Felkéri a Polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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3. napirendi pont: Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
Vámospércs Városi Önkormányzatnál a következő hatályos rendeletek szabályozzák a helyi 
adókat: 
 
1./ helyi iparűzési adóról szóló 4/2010. (III. 02.) számú önkormányzati rendelet, amely a 32/2003. 
(XI. 28.) számú alaprendeletet és annak módosításait foglalta egysége szerkezetbe,  
 
2./ a kommunális adóról és a gépjárműadóról szóló 17/2002. (XII. 16.) számú önkormányzati 
rendelet, valamint a rendeletet módosító 33/2003. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet, a 
22/2007. (XII. 10.) számú önkormányzati rendelet, a 7/2008. (III. 05.) számú önkormányzati rendelet 
és a 15/2010. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelet. 
 
Az egységes szabályozás, a módosító rendeletek nagy száma, valamint a jogszabályok változása 
miatt szükségessé vált a fent felsorolt rendeletek felülvizsgálata. 
 
A Polgármesteri Hivatal belső ellenőre a 947-33/2011. iktatószámú Ellenőrzési Jelentésben, - 
melynek tárgya a helyi adók megállapítása, kivetése, beszedése, behajtása, nyilvántartása volt - azt 
javasolta, hogy a helyi rendeleteket egységes szerkezetbe kell foglalni.  
A hatályban levő rendeletek egységessé tétele érdekében a két alaprendelet került egy új rendeletbe, a 
hatályos jogszabályok figyelembevételével és egyéb kiegészítésekkel a záró rendelkezésekben.  Az 
adónemek, az adótételek, az adó megfizetése, az adómentességek feltételei nem változtak az új 
rendeletben. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megvitatni és a rendeletet elfogadni 
szíveskedjem. 
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezetet és azzal a módosítással javasoljuk 
a Képviselő-testületnek elfogadásra, hogy a 11. § (1) bekezdésben levő meghatározás kerüljön 
átvezetésre a 9. § (1) pontjához is.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta:  
 

Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2012. (II.13.) számú önkormányzati rendelete 

 
a helyi adókról 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) 
pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében, 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével Vámospércs 
Város közigazgatási területén bevezetett helyi adók kivetésének és megfizetésének rendjéről az 
alábbi rendeletet alkotja.  
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I. rész 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.§  
 

(1) A helyi közszolgáltatások biztosítása, a helyi önkormányzat bevételeinek gyarapítása érdekében 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény (a továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján bevezeti a helyi iparűzési adót, 
magánszemélyek kommunális adóját. 

(2) A rendelet hatálya Vámospércs Város közigazgatási területére terjed ki. 

Az adó megállapítás joga és az adókötelezettség 
 

2.§ 
(1) A rendelet alkalmazásában adóalany 

a) a magánszemély, 

b) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,  

c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése. 

(2) Mentes a helyi adó alól: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3.§ (2) bekezdésében 
meghatározottak. 

(3) Adóalany a külföldi magánszemély és szervezet is feltéve, hogy adómentességét nemzetközi 
szerződés vagy viszonosság nem biztosítja. A viszonosság kérdésében a pénzügyminiszter 
nyilatkozata az irányadó. 

(4) Az adó megállapításhoz való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év 
elteltével évül el, amelyben az adóbevallást, bejelentést kellett volna tenni, ill. a bevallás 
hiányában az adót meg kellett volna fizetni.  

II. rész 
 

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ 
 

Adókötelezettség, az adó alanya 
 

3. § 
 

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett 
vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). 

Az adó alanya a vállalkozó  

Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg 
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége 
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A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi 
területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét 
részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.  

Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott 
székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari, valamint a nyomvonalas 
létesítményen végzett kivitelezési és fenntartási munkát, továbbá ezekkel kapcsolatban 
szerelési, szervezési, lebonyolító, szaktanácsadó, felügyeleti tevékenységet végez, illetőleg 
természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal 
végzett tevékenység időtartama adóéven belül legalább 1 hónap, de 6 hónapot nem halad 
meg. Ha a tevékenység időtartama a 6 hónapot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének 
helye telephelynek minősül.  

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 
 

4. § 
 

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik, és a 
tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.  

Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési 
tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség 
időbeni terjedelmére.  

Az adó alapja 
 

5. § 
1.) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, 

illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével 
és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel.  

2.) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési 
tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a 
vállalkozónak kell a Htv. mellékletében meghatározottak szerint megosztania. 

3.) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének 
naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.  

Az adó mértéke 
 

6. § 
 

1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a. 

2. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 
2000 Ft. 

Az adó bevallása 

7. § 
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 Az iparűzési adóról az adóévet követő év május 31.-ig kell bevallást tenni. A naptári évtől eltérő 
üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150. napig nyújtja be (2003. 
évi XCII. törvény 32. § (1) bek.). 
 

Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése 
 

8. § 
 

4.) A vállalkozó a helyi iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni.  

5.) Az adóelőleg összege: 

a.) ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, az adóévet 
megelőző adóév adójának megfelelő összeg,  
b.) ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelőző adóév adójának az 
adóévet megelőző adóév naptári napja alapján az adóévre számított összege, 
c.) az adóköteles tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben 
kezdő vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben 
vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó összege.  

6.) Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, az előleg 
összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani.  

7.) Nem köteles adóelőleget fizetni az előtársaság, továbbá az adóköteles tevékenységet jogelőd 
nélkül kezdő vállalkozó, az adókötelezettség keletkezésének adóévében. Nem alkalmazható 
ez a rendelkezés a már működő, de az önkormányzat illetékességi területén első ízben 
adóköteles tevékenységet kezdő vállalkozó esetében.  

III. rész 
 

A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA 
 

Az adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezése és megszűnése 
 

9. § 
 

(1) Kommunális adófizetési kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki a naptári év első 
napján a város közigazgatási területén lévő: 

- építmény tulajdonosa, 

- a város belterületén levő telek tulajdonosa, 

- a város külterületén levő ingatlanon az életvitelszerűen és bejelentett lakcímmel 
rendelkező,  

- nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. 

(2) Az adó alanya a Ht. 3. § alapján az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az 
építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik alapján 
arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 



30 
 

vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya (a tulajdonos, a 
vagyoni értékű jog jogosította, a továbbiakban: tulajdonos). 

(3) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott 
megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és 
kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. 

(4) Társasház, - garázs és – üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú 
helyiségek után az adó alanya az említett közösség. 

(5) Az adó alanya továbbá, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett vagyoni értékű jog, illetőleg több tulajdonos esetén (2)-(3)-(4) bekezdésben 
foglaltak az irányadók. 

(6) Kommunális adókötelezettség terheli a 9. §-ban meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a 
magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély 
tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben a lakásbérleti jogviszony 
alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban megkötött és az adóhatósághoz 
benyújtott megállapodásban, az abban megjelölt magánszemély tekintendő az adó alanyának. 
Ilyen megállapodás hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok. 

 
10. § 

 
(1) Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 14.§-ában illetőleg a 20. §-ában 

foglaltak az irányadók. 

(2) A Htv. 24. §-ában foglalt lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony 
létrejöttét követő év első napján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján 
szűnik meg. 

(3) A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre 
vonatkozó adókötelezettség megszűnik. 

Az adó évi mértéke 
 

11. § 
 

(1) Az adó évi mértéke a 9. §-ban meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 
7.000 Ft. A külterületen levő ingatlanokon az életvitelszerűen és bejelentett lakcímmel 
rendelkezők számára 7000 Ft adótárgyanként, a nem lakáscéljára szolgáló építmények 
adómentesek. 

(2) Az adóévben a 70. életévét betöltő valamint az azt túlhaladó természetes személy az általa 
használt ingatlan vonatkozásában mentesül a kommunális adó megfizetésének terhe alól, 
abban az esetben, ha az adóévben életvitelszerűen ott tartózkodik. E rendelet alkalmazása 
során akkor minősül az ott tartózkodás életvitelszerűen, ha az adóév több mint felét ott tölti. 

IV. rész 
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Az adó megfizetése 
 

12. § 
 

(1) Az adóbevallás, adóelőleg és az adó megfizetésének esedékességét, a késedelmi pótlék 
mértékét, továbbá a mulasztási bírság és adóbírság alkalmazását az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény és jelen rendelet állapítja meg. 

 
(2) A magánszemélyek a kommunális adót évi két egyenlő részletben március 15-ig és 

szeptember 15-ig fizethetik meg, jogkövetkezmény nélkül. 

V. rész 
 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

13.§ 
 

(1) Adóügyekben az elsőfokú adóhatóság a jegyző. Helyi adóval kapcsolatos méltányossági 
ügyekben másodfokú fórum a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya. 

 
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései irányadóak. 

 
(3) A rendelet mellékleteit képező nyomtatványok elektronikusan letölthetőek a www. 

vamospercs.hu internetes oldalról, azonban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 160-162.§-ai szerinti elektronikus ügyintézés 
nem gyakorolható. 

 
(4) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás 

létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében 
a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az adóról, járulékokról és 
egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról rendelkező 2002. évi XLII. 
törvényben, illetve a pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2001. évi L. törvényben 
kapott felhatalmazás alapján megteremtette az összhangot. Ez a rendelet az Európai Közösségek 
legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 

 
(5) Jelen rendelet 2012. február 14. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a Jegyző 

gondoskodik. 

(6) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 4/2010. 
(III. 02.) számú önkormányzati rendelet, a kommunális adóról és a gépjárműadóról szóló 
17/2002. (XII. 16.) számú önkormányzati rendelet, valamint a rendeletet módosító 33/2003. (XI. 
28.) számú önkormányzati rendelet, a 22/2007. (XII. 10.) számú önkormányzati rendelet, a 
7/2008. (III. 05.) számú önkormányzati rendelet és a 15/2010. (XII. 15.) számú önkormányzati 
rendelet. 
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Vámospércs, 2012. február 13. 
 

___________________ 
Ménes Andrea 
polgármester 

 _____________________ 
 Kanyóné Papp Klára 

jegyző 
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
 
Vámospércs, 2012. február 13. 
 
 

Kanyóné Papp Klára 
jegyző 

 
 
4. napirendi pont: Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29. § (3) bekezdése, a középtávú tervezés 
keretein belül előírja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
(Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az 
adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. 
(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 
3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.  
 
A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell 
megállapítani.  
 
Ennek részletes bemutatását az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. 
   
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben és a határozati javaslatban foglaltakat 
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.  
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és javasolja elfogadásra a 
Képviselő-testületnek.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

17/2012. (II.13.) sz. 
                                              H a t á r o  z a t a 
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei 
összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztés mellékletét 
képező tartalommal állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
5. napirendi pont: Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 3/2011. (II.15.) rendelet módosítása 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
Vámospércs Város Önkormányzata 2011. február 15-én fogadta el a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 3/2011. (II. 15.) ÖR számú rendeletet (a továbbiakban: rendelet), ezt 
követően szükségesség vált a rendelet módosítása. A 18/2011. (X. 04.) számú önkormányzati 
rendelet módosította az alaprendeletet, kiegészült a méltányossági közgyógyellátás és a helyi 
lakásfenntartási támogatás szabályaival. 
Az országgyűlés jogalkotói hatáskörében 2011 decemberében módosította a szociális 
igazgatásról szóló 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.) és a szociális igazgatáshoz tartozó, 
különböző ágazati jogszabályokat is, ennek megfelelően az önkormányzati rendelet módosításából 
adódó jogalkotási kényszer indokolja.  
 

1. Az Szt. megszüntette a helyi lakásfenntartási támogatás szabályait, így a rendelet 
szövegéből hatályon kívül kell helyezni az erre vonatkozó 11. §/ B pontot (ezzel együtt az 
Szt. a normatív lakásfenntartási támogatás rendszerét tovább bővítette). Ez alapján a rendelet 
6. §-ának 7. pontját is hatályon kívül kell helyezni, amely alapján a szociális ellátások között 
szerepelt a helyi lakásfenntartási támogatás megjelölése. 
 

2. Az aktív korúak ellátása tekintetében a rendelet 7. §-a felsorolja, hogy ki jogosult a 
rendszeres szociális segélyre. Célszerű lenne kiegészíteni a felsorolást azzal, hogy akit a 
foglalkoztatás egészségügyi orvos egészségügyi és mentális állapotára való tekintettel 
alkalmatlannak minősített, az is jogosult az ellátásra. A mindennapi gyakorlatban való 
alkalmazás miatt szükséges ezzel kiegészíteni a felsorolást. 

 
3. Az Szt. módosítása alapján 2012. január 01-jétől lakásfenntartási támogatás Képviselő-

testületi hatáskörből (amelyet a rendelet alapján átruházott hatáskörben a Humánpolitikai 
Bizottságra gyakorolt) jegyzői hatásköbe került, így a rendelet 14. § (1) bekezdésének b) 
pontjából kikerül az, hogy a Humánpolitikai Bizottságra átruházott hatásköre a 
lakásfenntartási támogatásokról való döntés. A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket 
2012. január 1. napjától a pénzbeli és természetbeni szociális igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) 
Korm. rendelet 12. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.  

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megvitatni és a rendelet-módosítást elfogadni 
szíveskedjem. 
 
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta:  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

3/2012. (II. 13.) számú önkormányzati rendelete 
 

A pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátásnak helyi szabályiról szóló  
3/2011. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátásnak helyi szabályiról szóló 3/2011. (II. 15.) 
számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. § 

 
A rendelet 11. §/ B pontját hatályon kívül helyezi. 

      2. § 
 

A rendelet 6. §-ának 7. pontját hatályon kívül helyezi. 
 

           3. § 
 

A rendelet 7. § (1) bekezdése kiegészül a következő g) ponttal: 
 
7.§ (1) g) akit a foglalkoztatás egészségügyi orvos egészségügyi és mentális állapotára való 
tekintettel alkalmatlannak minősítette, 

1. § 

A rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
14. § (1)  
b)  a Humánpolitikai Bizottságra átruházott hatáskörök: 

- dönt a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjtámogatási kérelmek 
tárgyában, 

-  dönt a méltányossági közgyógyellátási kérelmek tárgyában, 
 

5. § 
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon 
gondoskodik. 
 
Vámospércs, 2012. február 13. 
 
   Ménes Andrea           Kanyóné Papp Klára 
   polgármester                                jegyző 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
Vámospércs, 2012. február 13. 

Kanyóné Papp Klára 
                   jegyző 
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6. napirendi pont: Előterjesztés a 2012. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját 
képező célokról 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
(Rácz Ildikó elhagyja a tanácstermet)  
 
Ménes Andrea polgármester: 
Felkérem Kanyóné Papp Klára jegyző asszonyt, hogy a Képviselő-testületet tájékoztassa a napirendi 
ponttal kapcsolatban.  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 34. §-a tartalmazza a 
köztisztviselők teljesítményértékelésére vonatkozó szabályokat. Ennek célja, hogy növekedjen a 
közszolgálatban dolgozók teljesítménye, javuljon munkájuk színvonala. 
 
Az önkormányzati munka hatékonysága megkívánja, hogy minden köztisztviselő úgy végezze 
szakmai munkáját, hogy az az önkormányzat által kitűzött célokkal összhangban történjen. 
 
A Képviselő-testület a Ktv. 34. § (3) bekezdésében foglalt feladat-és hatáskörében eljárva évente 
meghatározza a teljesítménykövetelmények alapját képező célokat. (szervezeti célok) 
 
A munkáltató a szervezet kiemelt céljai alapján állapítja meg a tárgyévre vonatkozóan a 
köztisztviselővel szemben támasztott egyéni teljesítménykövetelményeket. 
 
A teljesítménykövetelmények megállapítása önkormányzatunk esetében is az alábbi kiemelt célokat 
meghatározó döntéseken és dokumentumokon alapulhat: 

 a Képviselő-testület és szervei, valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata, 

 az Önkormányzat gazdasági programja, 
 az önkormányzat által meghatározott egyes kiemelt akcióprogramok, 
 az önkormányzat által meghatározott egyes kiemelt területeket érintő feladattervek, 

 
Helyi szintű célként rögzíthetők a helyi önkormányzat saját rendeleti joganyagában meghatározott 
konkrét feladatok, valamint mindazok a fejlesztési feladatok, melyeket az adott időszakra 
vonatkozóan az önkormányzat végre kíván hajtani. 
 
2012. évben mindenképpen kiemelt célként kezelendő: 
 

 az egyes pályázatokon való sikeres részvétel, továbbá a nyertes pályázati projektek magas 
színvonalú menedzselése, 

 a 2012. évi közfoglalkoztatás városi szintű sikeres, eredményes és hatékony koordinálása, 
 a hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggő feladatok végrehajtása, a Hivatal 

szervezetfejlesztése, hivatali folyamatok minőségbiztosítási követelményeknek megfelelő 
kialakítása, ellátása, 

 a jogszabályi változások megfelelő kezelése 
 
A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és 
fogadja el az alábbi határozati javaslatot.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

18/2012. (II.13.) sz. 
                                                H a t á r o  z a t a 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők 2012. 
évi teljesítménykövetelményei alapját képező szervezeti céljait az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 
Az Önkormányzat gazdasági programjában foglaltak, továbbá a Képviselő-
testület munkatervében megfogalmazottak, valamint a Képviselő-testület és 
szervei határozatainak végrehajtása, az önkormányzati rendeletek betartása, 
betartatása. 
 
Kiemelt célok továbbá:  
- A Képviselő-testület és bizottságai hatékony, eredményes és jogszerű 

működésének biztosítása, a képviselői munka segítése, 
- a 2012. évi költségvetés végrehajtása során a gazdálkodás 

szabályszerűségének maradéktalan betartása a célszerűségi, hatékonysági 
és költségtakarékossági követelmények figyelembevételével, továbbá a 
megváltozott pénzügyi jogszabályoknak megfelelő rendszer kialakítása és 
szabályszerű működtetése, 

- az új önkormányzati törvényből, továbbá az új jogszabályokból, 
jogszabályváltozásokból adódó feladatok végrehajtása, különös tekintettel 
a közigazgatás átalakítására,  

- a hivatali ügyintézés korszerűsítésével kapcsolatos igazgatási feladatok 
végrehajtása, a hivatali információs és kommunikációs technológiák 
fejlesztésével az elektronikus közigazgatás folyamatos bevezetése, 

- az egyes folyamatban lévő pályázati támogatással megvalósuló 
fejlesztések, beruházások jogszabályszerű lebonyolítása, valamint az EU-s 
és hazai források érdekében pályázatok benyújtása a saját pénzügyi 
források figyelembevételével, 

- a közfoglalkoztatásra vonatkozó jogszabályokból eredő feladatok 
megszervezése, lebonyolítása, együttműködés az abban érintett szervekkel, 
intézményekkel, a közfoglalkoztatási rendszer hatékony működtetése.   

 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a kiemelt céloknak megfelelően 
határozza meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára az egyéni 
teljesítménykövetelményeket.  
 
Határidő: jogszabály szerint  

 Felelős: Kanyóné Papp Klára jegyző 
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7. napirendi pont: Előterjesztés az első osztályosok és az óvodások beíratásának időpontjáról 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 66. § (9) bekezdése értelmében „Az iskolába a 
tanköteles tanulókat az első évfolyamra a községi, városi, fővárosi kerületi, megyei jogú városi 
önkormányzat által meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a 
helyben szokásos módon közzé kell tenni.” A helyben szokásos módon történő közzététel ebben az 
esetben a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, a Vámospércsi Hírek ingyenes havilap, valamint a 
város honlapján (www.vamospercs.hu) történő megjelentetés. 
 
Az iskola a 2012/13-as tanévre az első osztályosok beíratását az alábbiak szerint tervezi: 

  
2012. március 05- és 06-án:              de 08.00- du. 16.00  
 2012. március 07 - én:    de.07.00- du. 16.00 
 2012. március 08-án:     de 08.00- du. 18.00 

 
Pótnap: 2012. március 29-én:               de. 08.00- du. 16.00  
 
Óvodások és bölcsődések 2012/13-as beíratásának a  időpontja: 
 

 2012. március 20.-21.-22.-23-án   de 9.00- du.17.00 óráig 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat 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 Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

19/2012. (II.13.) sz. 
                                                   H a t á r o  z a t a 

 
1. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő - testülete – a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvény 66. § (9) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – úgy dönt, hogy a 
Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskolába a 2012/13-as tanévre az első 
osztályosok beiratkozásának időpontját az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
 2012. március 05 - és 06-án:   de 08.00- du. 16.00  
 2012. március 07-én:    de.07.00- du. 16.00 
 2012. március 08-án:      de. 08.00- u. 18.00 

 
Pótnap: 2012. március 29-én:                de. 08.00- du. 16.00  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt értesítse, 
továbbá intézkedjen az intézményvezető felé a beiratkozás időpontjának közzé tételéről. 
 
Határidő: értesítés: azonnal, végrehajtás: folyamatos 
Felelős: Ménes Andrea polgármester, Sarudiné Oláh Enikő intézményvezető 
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2. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő- testület úgy határoz, – a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvényben biztosított hatáskörében eljárva – az Óvodába a 2012/13-ra az 
óvodások és bölcsődések beiratkozásának időpontját az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
2011. március 20-21-22-23-án                                               de 9.00- du.17.00 óráig. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt értesítse, 
továbbá intézkedjen az intézményvezetők felé a beiratkozás időpontjának közzé tételéről. 
 
Határidő: értesítés: azonnal, végrehajtás: folyamatos 
Felelős: Ménes Andrea polgármester, Németh Jánosné intézményvezető 

 
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, Ménes Andrea polgármester az ülést bezárta. 
       
 
 

Kmf. 
 
 
 

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


