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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 09. napján, 
14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Ménes Andrea polgármester, 
     Huszti János alpolgármester, , 
    Rácz Ildikó települési képviselő, 

  Gálfi József települési képviselő 
                          Lakatos József települési képviselő,  
                          Polgárné Nagy Elvira települési képviselő 

  Csuth Imréné települési képviselő,  
  Deákné Demjén Ilona települési képviselő 

                          Kosztin Mihály települési képviselő, 
 
Távol maradt: ------------------ 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző; Dr. Danó János aljegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett 
 

Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 9 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. Napirendi pont ismertetése előtt javaslok új napirendi pont felvételét 7. 
napirendi pontként: Előterjesztés a KEOP szennyvízprojekthez kapcsolódó kivitelező kiválasztására 
irányuló, folyamatban lévő közbeszerzési eljáráshoz fedezet biztosítása tárgyában, 8. napirendi 
pontként: Előterjesztés az óvodai- és általános iskolai étkeztetésben alkalmazott étkezési nyersanyag-
normáról és a térítési díjak megállapításáról szóló 19/2011. (X.04.) számú rendelet módosítása 
tárgyában, 9. napirendi pontként: Előterjesztés szociálisan rászorultok részére tűzifa juttatás 
tárgyában. Kérdezem, hogy van-e valakinek napirendi pontra tett javaslata? Amennyiben nincs 
ismertettem a módosított napirendi pontokat.  
 

Nyílt ülés 
 

1. Előterjesztés a köztemető használat rendjéről szóló rendelet megalkotása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
2. Előterjesztés az éven túli fejlesztési célú kölcsön igénybevétele tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

3. Előterjesztés a települési hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatás 2014. évi biztosítása 
tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
4. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
5. Előterjesztés az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendelet módosítása 

tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester   
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6. Előterjesztés a Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola vonatkozásában a 

felvételi körzethatárok meghatározására vonatkozó vélemény tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
7. Előterjesztés a KEOP szennyvízprojekthez kapcsolódó kivitelező kiválasztására irányuló, 

folyamatban lévő közbeszerzési eljáráshoz fedezet biztosítása 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

8. Előterjesztés az óvodai- és általános iskolai étkeztetésben alkalmazott étkezési nyersanyag-
normáról és a térítési díjak megállapításáról szóló 19/2011. (X.04.) számú rendelet 
módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

9. Előterjesztés szociálisan rászorultok részére tűzifa juttatás tárgyában. 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
Kérem szavazzunk a napirendi pont elfogadásáról.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatokat. 
 
 
1. napirendi pont: Előterjesztés a köztemető használat rendjéről szóló rendelet tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Tisztelettel köszöntöm Kari Irén igazgató asszonyt, kérem, ismertesse a napirendi pontot.  
 
Kari Irén HBM-i Temetkezési Vállalat Igazgató: 
Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, köszönöm a meghívásukat. A szociális temetés 
intézményrendszere tette szükségessé a temető rendelet módosítását. A temetőkről és a temetkezésről 
szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.), a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. 
rendelet), valamint a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X.18.) Kr. rendelet 
(továbbiakban: R.) rögzíti a köztemetők működésére vonatkozó szabályokat. A temetőkről és a 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVIII. törvény 
2013. november 1., illetve 2014. január 1. napjával számos ponton módosította a törvényt, így 
változnak az önkormányzati rendeletalkotási felhatalmazásába tartozó tárgykörök is. A változások az 
alábbiakban foglalhatóak össze:   
 

1. A Ttv. és a Korm. rendelet 2014. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései tartalmazzák a 
szociális temetésre vonatkozó szabályokat. A köztemető fenntartója köteles a köztemetőben a 
koporsós temetések számára szociális parcellát, urnás temetések számára szociális 
temetkezési helyet kijelölni. Az új szabályok szerint a szociális temetést az eltemettetésre 
kötelezett igényelheti az elhunyt utolsó lakhelye szerinti önkormányzattól.  
 

2. A Ttv. 41.§ (3) bekezdés f) pontja szerint a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg 
a szociális temetés ellátásának temetői rendjét. A Ttv. szerint a szociális temetést az 
eltemettetésre kötelezett igényelheti az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti önkormányzattól.  
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3. A Korm. rendelet szerint a szociális temetést az igény bejelentését követő 7 napon belül le 
kell bonyolítani, valamint az elhunyt utolsó ismert lakóhelye szerinti illetékes települési 
önkormányzat a szociális temetés igénylését követő 1 munkanapon belül felhívja a temető 
üzemeltetőjét, hogy a köztemetőben jelöljön ki temetési helyet, hamvasztásos temetés 
igénylése esetén a legközelebbi hamvasztó üzemnél megrendeli a hamvasztást, megrendeli a 
holttest, hamvak szállítását, tájékoztatást nyújt a büntetés-végrehajtási szervezet részére a 
szociális temetés helyéről, valamint megrendeli a szükséges kellékek előállítását és helyszínre 
szállítását.  
 

4. A fentiekben ismertetett rövid határidőkre figyelemmel indokolt, hogy a szociális temetéssel 
összefüggő hatáskörök gyakorlását a Képviselő-testület a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 201. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdése alapján a 
polgármestere ruházza át. A szociális temetéssel összefüggő valamennyi szabály külön 
alcímen kerül rögzítésre a rendeletben.  

 
5. A Ttv. 41. § (3) bekezdés b) pontja felhatalmazást ad a temető, ravatalozó használatára és 

igénybevételére vonatkozó szabályozás megalkotására is.  
 

6. A Ttv. 40. § (2) bekezdése felhatalmazást ad köztemető esetén az önkormányzatnak a 
temetőbe való behajtás és annak díjának, R.-ben történő meghatározására is. 

  
7. A R. 2., 3. és 4. számú mellékletei tartalmazzák a temető üzemeltetésével és fenntartásával 

kapcsolatban felmerült szükséges és indokolt költségek alapján fizetendő díjakat.  
 

8. A temetési helyek használati idejének és az újraváltás szabályainak változása miatt is 
szükséges a rendelet módosítása.  

 
Röviden erről szerettem volna tájékoztatni a Képviselő-testület tagjait, amennyiben bárkinek 
bármilyen kérdése van, az előterjesztéssel kapcsolatos szívesen válaszolok rá.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Köszönjük Igazgató Asszony tájékoztatását. Azt gondolom, hogy mindannyian tapasztalhatjuk az 
elmúlt években milyen kiegyensúlyozottan jó a temető fenntartása Vámospércsen. Tudjátok, hogy a 
temető fenntartása kötelező önkormányzati feladat. Nekünk felelősségünk az, hogy olyan üzemeltetőt 
találjunk, aki a lakosság megelégedésére tartja fent a temetőt, úgy gondoskodik róla, mintha azt mi 
tennénk. A HBM-i Temetkezési Vállalat az elmúlt években bizonyított arról, hogy jó gazdaként tartja 
fent a temetőt. Bizonyára tudjátok, hogy a ravatalozó felújításra került, amelyet köszönünk a cégnek. 
Jó egy olyan vállalattal dolgozni, akinek ugyan azok a céljai, mint nekünk. A legfontosabb az, hogy 
minél kevesebb többletteher érje a lakosságot. A szolgáltató nem csak a saját érdekeit tarja 
figyelembe, hanem a lakosság érdekeit - igényeit figyelembe véve végzi tevékenységét. A rendelet-
tervezetet elfogadásra javaslom. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdése, hozzászólása 
valakinek?  
 
Huszti János alpolgármester:  
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Örülök annak, hogy a mai ülésünkön részt vesz a Temetkezési 
Vállalat Igazgatója is. Részemről a rendelet tervezetet elfogadásra javaslom, de azért én egy kicsit a 
másik oldalról kívánom megközelíteni a dolgokat. Ma olyan világot élünk, vagy legalábbis én úgy 
látom, hogy az emberek nem rendelkeznek tartalékokkal. Elmúlt már az a világ, hogy összegyűjtve 
áll a temetésre való. Most nem kötekedni akarok, távol áll tőlem, de az előterjesztés mellékleteinek 
áttekintését követően azt olvastam, hogy a létesítmény igénybevételi díja 30.000 forint. Igaz, hogy a 
koporsó ára kevesebbe fog kerülni, de én nem tudom majd az embereknek megmagyarázni, hogy 
30.000 forintért mit is kapnak, mert ha azt nézem, hogy temetőn belüli halott szállítás 4.040 forint, 
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vagy a teljes körű ravatalozás 23.000 forint. Én egy szürke hétköznapra vetítve szedtem össze a 
dolgokat, amelyben semmilyen extra szolgáltatás nem szerepel és 88.637 forint jött ki. Én úgy érzem, 
hogy az elkövetkező időben nagyon sok ember ezt az összeget sem fogja tudni kifizetni, és akkor 
majd el kell gondolkodni azon, hogy mit is csinálunk.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Annyit szeretnék mondani, hogy való igaz, hogy ez a 88 ezer forint is nagyon sok a családoknak, 
amit most fogok mondani az nem vigasz csak, szeretném szemléltetni a Képviselő-testületnek. Sajnos 
a napokban, a családomban is haláleset volt, édesanyám testvére halt meg, akit Püspökladányban 
temetettünk el. A temetőn belüli szolgáltatásokért 134 ezer forintot fizettünk. Ha összehasonlítást 
végeznénk, és még egyszer kihangsúlyozom, hogy nem vigaszként említem meg, hogy a másik 
településen ugyan azon szolgáltatásért majdnem a dupláját kell fizetni. Tudom én is, és egyet is értek 
vele, hogy nincs az embereknek pénze, de a kormányzatnak is az volt a célja a szociális temetéssel, 
hogy az emberek méltó körülményeknek megfelelően kerüljenek végső nyugalomba.  
A Temetkezési Vállalattól jelen van Bíró Péter is, aki különféle biztosításokkal foglalkozik, amelyek 
azt a célt szolgálják, hogy halálesetkor pénzügyi nehézségek ne lépjenek fel. Bizonyára már ti is 
hallottatok ezekről a biztosítási lehetőségekről. A lakosság körében ennek a lehetőségnek az 
ismertetését kellene terjeszteni.   
 
Kari Irén HBM-i Temetkezési Vállalat Igazgató: 
Tájékoztatásként el szeretném mondani, hogy az 1999. évi temetési törvény határozta meg az 
önkormányzatoknak, hogy a temető szükséges és indokolt költségeinek figyelembe vételével alakítja 
ki elsősorban a sírhely és a megváltás díját, másodszor pedig a temetőben vállalkozásszerűen munkát 
végzők díját. Vagyis a későbbiek során majd csak beemelte a létesítmények igénybevételét, az 
üzemeltető által biztosított szolgáltatást, mert induljuk ki abból, hogy egy temetés költsége X összeg, 
ha akarjuk, ha nem meg kell venni hozzá a javakat. Nekünk fizetni kell a bért, az energiát, stb.. Az 
nekünk sem jó, hogy az árak rajtuk kívül álló okok miatt emelkednek. Mi, mint temető szolgáltató 
sem az államtól sem az önkormányzattól nem kapunk anyagi támogatást. Minden temetőben végzett 
munkát ki kell gazdálkodnunk. Mi csak a befolyt összegből tudunk gazdálkodni. A közköltséges 
temetés még az önköltségünket sem fedezni, arról nem is beszélve, hogy a szociális temetés még 
annyira sem. Vámospércsen probléma az is, hogy a sírhelyek díjai nagyon alacsony áron vannak 
megállapítva.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Sajnos véleményem szerint a jövőben több szociális temetésre lesz igény, mert az embereknek nincs 
pénze. A Képviselő-testületnek az a legfontosabb, hogy a temetések a lakosság megelégedését 
szolgálják, és hogy az elhunytat a család megfelelő körülmények között tudja végső nyughelyébe 
helyezni.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e további kérdése, hozzászólása valakinek?  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Szeretném Igazgató Asszonynak megköszönni az előterjesztés elkészítéséhez és a rendelet 
tervezethez nyújtott segítségét, mert tényleg egyedülálló a közszolgáltatók esetében, hogy hónapokon 
keresztül Kormányhivatallal leegyeztetett, konkrét anyagot kaptunk, amelyből tényleg öröm volt 
dolgozni, és munkánkhoz nagyon nagy segítséget jelentett. Köszönjük.  
 
Tekintettel arra, hogy az alaprendelet 2005. évben került megalkotásra, és azóta 7 alkalommal történt 
módosítás, javasoljuk a korábbi rendelet hatályon kívül helyezését és új- egységes szerkezetű – 
rendelet megalkotását.  
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése szerint a 
jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.  

 
Előzetes hatásvizsgálat 

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

 
A rendlelet tervezett címe: a köztemető használat rendjéről 
Társadalmi gazdasági hatása: -  
Költségvetési hatása: -  
Környezeti egészségi hatása: -  
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: -  
Egyéb hatása: -  
A rendelet megalkotásának szükségessége: A módosítást többek között az indokolja, hogy a temető 
üzemeltetésére és fenntartására folyamatosan biztosítva legyen a szükséges fedezet 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:  
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: - A R. megalkotása számottevő többletmunkát 
nem eredményez, további személyi, szervezeti, tárgyi vagy pénzügyi terhet nem okoz.  

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

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2013. (XII.09.) önkormányzati rendelete  

a köztemető használatának rendjéről 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 41. § (3) bekezdésének és 42. §-ának felhatalmazása alapján a 
következőket rendeli el:  

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

(1) Az önkormányzat a 025/13 hrsz-ú köztemető és létesítményeinek üzemeltetéséről kegyeleti 
közszolgálati szerződés alapján, a szakmai követelményeknek megfelelő gazdasági szervezet (a 
továbbiakban: üzemeltető) útján gondoskodik. 

(2) A köztemetőben temetkezési szolgáltatás és a temetkezéssel kapcsolatos valamennyi 
tevékenység a Ttv., valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 
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végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 
szabályainak betartásával végezhető.  
 

A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb 
helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek 

 
2. § 

 
(1) A köztemető rendeltetésszerű használatához a Ttv-ben és a Korm. rendeletben meghatározott 

tárgyi és infrastrukturális feltételeken kívül az alábbi helyi feltételeket kell biztosítani: 
(a) harangláb, 
(b) gépjármű parkoló a temető előtt, 
(c) a temetőben a ravatalozó mellett lévő pihenőpadok. 

(2) A ravatalozóterem szertartásonként 1 óra időtartamra vehető igénybe. A ravatalozó alap kegyeleti 
eszköztárát a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

Temetési helyek 
3. § 

(1) A köztemető területén temetésre szolgálnak: 
a) a sírbolt helyek, 
b) az egyes -, kettes – és négyes felnőtt sírhelyek, 
c) a szociális sírhelyek, 
d) az urnasírhelyek, valamint a 
e) díszsírhelyek  

 
(2) A köztemetőben valamennyi temetési helyet sírjellel kell jelölni.  
(3) A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely-táblákban – fő szabályként – folytatólagos sorrendben 

kell felhasználni. A betelt sírhely-táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt táblába 
csak rátemetéssel lehet temetni. 

(4) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül sírhelyben (rátemetéssel), 
urnasírban, vagy sírboltban lehet elhelyezni. 

Díszsírhelyek 
4. § 

 
(1) Díszsírhelyet Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete adományozhat azon 

személynek, aki a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtott. 
 

(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan. 
 
(3) A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett – 

az adományozott házastársa, valamint felmenő és lemenő hozzátartozói is eltemethetők. 
 
(4) A díszsírhelyek gondozásáról a hozzátartozók, ezek hiányában – az önkormányzat megbízására 

és költségére – az üzemeltető köteles gondoskodni. 

Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama 
 

5. § 
 

(1) A temetési hely feletti rendelkezésre jogosultságot az üzemeltető csak akkor köteles vizsgálni, ha 
azzal kapcsolatosan okmányokkal, dokumentumukkal bizonyított kifogást jelentettek be. 
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Koporsós temetés esetén a vizsgálat és a döntéshozatal időpontja nem érheti el a halott-vizsgálati 
bizonyítvány kiállításától számított 96 órát. 
 

(2) A temetési helyek használati jogának megváltási időtartama: 
a) sírbolt és betonkoporsós sírhely esetén          60 év; 

      b) sírhely esetén                   25 év; 
      c) urnasírhely esetén        15 év.   
 
(3) A (2) bekezdés b) és c) pont szerinti temetési helyek kétszeres időtartamra is megválthatók. 
 
(4) A használati idő eltelte után a temetkezési helyek – jogszabály tiltó rendelkezésének hiányában – 

az érvényes sírhelydíj megfizetésével, újabb ciklusra megválthatók, újraválthatók. 
 

(5) Az újraváltás időtartama a (2) bekezdésben meghatározott használati időtartamnál lehet rövidebb 
is, de annak legalább 5 évnek kell lennie.  

 
(6) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5, az egyéb temetkezési helyeket 3 éven belül 

ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból 
felhasználni. 

 
(7) A temetési helyeket a nyugvási idő elteltével – szabályszerű eljárás mellett – ki lehet üríteni és 

temetés céljából ismételten igénybe lehet venni. 
 

Sírhelydíjak 
 

6. § 
 

(1) Az egyes temetési helyekért – az önkormányzat által adományozott díszsírhelyek, és a szociális 
sírhelyek kivételével – az eltemetésre kötelezettnek sírhelydíjat kell fizetnie.  

 
(2) Az egyes sírhelyek – ÁFA nélküli – díját a 2. melléklet határozza meg. 
 
(3) A sírhelytáblákban – a kiemelt sírhelyek kivételével – a szélső sorba való temetésért kétszeres 

díjat kell fizetni. 
 
(4) A sírhely újraváltásának díja – a szociális sírhely kivételével – megegyezik az első megváltás 

díjával. Ha az újraváltás időtartama az 5. § (2) bekezdésben meghatározott megváltási időnél 
rövidebb, akkor az újraváltás díja a megváltási díj időarányosan csökkentett része. 

 
(5) A szociális sírhelyet az első 25 éves nyugvási időszak után a felnőtt egyes sírhely díjával azonos 

díjért lehet újraváltani. A szociális urnasírhelyet az első 15 éves nyugvási időszak után az 
urnasírhely díjával azonos díjért lehet újraváltani. 

 
Temetési helyek méretei 

 
7. § 

 
(1) A temetési helyek méretei a köztemetőben: 

a) Egyes felnőtt sírhely:  2,10 m hosszú;    1,00 m széles;   2,00 m mély; 
b) Felnőtt kettes sírhely: 2,10 m hosszú;    1,00 m széles;   2,00 m mély; 
c) Felnőtt négyes sírhely:  2,10 m hosszú;    1,50 m széles;   2,00 m méy; 
d) Kiemelt sírhely és díszsírhely: 2,90 m hosszú;    2,10 m széles;   2,00 m mély; 
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e) Urnasírhely:  0,80 m hosszú;   0,60 m széles;  az urnatartó fedlapjától  
számított 50 cm földtakarással (terepszintig); 

f) 4 személyes sírbolt:    3,50 m hosszú;    2,50 m széles; 
g) Szociális sírhely: 2,10 m hosszú;    1,00 m széles;    2,00 m mély. 

 
(2) A köztemetőben a sírok egymástól való oldaltávolságának legalább 60 cm-nek kell lennie. A 

sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.  
 

(3) A köztemetőben felnőtt sírhely-díj befizetése mellett a felnőtt sírhely-táblába 10 éven aluli 
gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak 
kell lenni.  

 
(4) A köztemetőben urnasírhelybe négy darab urna helyezhető. 

Temetkezési szolgáltatások 
 

8. § 
 

(1) A temetőn belül az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező: 
a) az elhunyt hűtésével; 
b) ravatalozásával; 
c) a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával;  
d) urnaelhelyezéssel;  
e) sírásással;  
f) sírhelynyitással; 
g) sírbahelyezéssel; 
h) visszahantolással; 
i) újratemetéssel;  
j) exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására. 

(2) A temető létesítményeinek használatáért-, és az üzemeltető kötelező szolgáltatásainak 
munkanapon történő igénybevételéért fizetendő díjakat a 3. melléklet tartalmazza. A 
temetkezések során igényelt további szolgáltatások díját a temetkezési vállalkozó, illetve 
üzemeltető állapítja meg. 

(3) Pihenő és szabadnapokon a megállapított díjtételek 1,5-szeres összegét kell fizetni a  
4. mellékletben meghatározott szolgáltatásokért. Munkaszüneti napokon és vasárnap, temetés 
nem végezhető. 

 
A szociális temetések ellátásának rendje 
 

9. § 
 

(1) A szociális temetés iránti igényt a temetésre kötelezettnek Vámospércs Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalában, a Hatósági Irodán kell bejelenteni, írásban.  
 

(2) A Képviselő-testület a szociális temetéssel kapcsolatos jogköröket a polgármesterre ruházza át.   
 

(3) A kérelemhez mellékelni kell a temetésre kötelezett, és a temetkezési szolgáltatásokat ellátók 
magánokiratba foglalt nyilatkozataikat, melyben kinyilatkozzák, hogy a szociális temetés során 
végzett tevékenységüket díjtalanul, ellenszolgáltatás nélkül végzik. 

 
(4) A szociális temetésről az iroda értesíti az üzemeltetőt és a kérelmezőt.  
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(5) Szociális temetés munkanapokon 8.00 és 13.00 óra között 5 óra időtartamban történhet, melyre a 
ravatalozó 1 óra időtartamra vehető igénybe. 

 
(6) A sírhelyet az üzemeltető jelöli ki, mely kiásásához – átvételi elismervény ellenében – átadja a 

szükséges eszközöket. Az üzemeltető képviselője az eszközök átadásával egyidejűleg 
tájékoztatást ad a sírhely méreteiről, és a munkavédelmi előírásokról, melyek megtörténtét a 
közreműködők az oktatási napló aláírásával igazolják. 

 
(7) A sírt a temetés napján reggel 8 órát követően lehet kiásni. A sír visszahantolása után a sírhely 

környezetének rendbetétele a temetésen személyesen közreműködők kötelessége. 
 
(8) A (2) bekezdésekben meghatározott nyilatkozatok megtétele és a munkavédelmi oktatás nélkül a 

szociális temetés nem végezhető, az elhunytat közköltségen kell eltemetni.  
 
(9) Az üzemeltető képviselője ellenőrzi a kiásott sírt, és ha az megfelel a kijelölésnek nyilatkozatával 

hozzájárul a temetéshez. 
 
(10) Az elhunyt ravatalozása történhet a ravatalozóban, vagy a sírnál. A ravatalozáshoz és 

temetéshez az üzemeltető – átvételi elismervény ellenében – átadja a Korm. rendelet 24/A. § (3) 
bekezdésében meghatározott kellékeket. 

 
(11) Az üzemeltető képviselője az elhunyt elhantolásáig köteles jelen lenni a szociális temetésen. A 

szertartás végén – átvételi elismervényen – visszaveszi a sírásáshoz biztosított eszközöket.   
 

Nyilvántartások vezetése 
10. § 

 
(1) A temető fenntartója köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről. A temetési 

rend megváltoztatása a köztemetőben (sírok átminősítése) csak a képviselő-testület 
jóváhagyásával történhet, a térkép módosításával.  A temető dokumentációkat a temető 
kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek – tűztől védve, páncélszekrényben – kell őriznie, azt 
követően pedig átadni a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárnak. 
 

(2) A temetőben – a kegyeleti jogok gyakorlása céljából – a temetési helyekről az üzemeltető 
nyilvántartásokat vezet. A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt könyv, az egyéb 
temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál. 

 
(3) A nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza:  

(a) folyószám,  
(b) a temetés (urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának) napja,  
(c) az elhalt családi neve és utóneve, -születési családi és utóneve, -születési ideje, -anyja neve,  
(d) az elhalt legutolsó lakóhelyének a címe,  
(e) az elhalálozás időpontja,  
(f) a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma,  
(g) az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme,  
(h) a síremlékre vonatkozó bejegyzések, 
(i) a sírhely megváltási időtartama, 
(j) a sírhely újraváltásával kapcsolatos bejegyzés, 
(k) a sírhely megszüntetésével/újrafelhasználásával kapcsolatos bejegyzés  
(l) az urnakiadással, urnakiemeléssel, hamuszórással, illetve a közös sírba (Mindenki Sírjába) 

helyezéssel kapcsolatos bejegyzés, 
(m) ismeretlen holttest esetében az eljáró hatóság nevét, az eljárás ügyszámát.  
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(4) A sírbolt könyvet a (3) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni a sírbolt számának 

feltüntetésével. A sírbolt könyvbe be kell jegyezni a sírbolt felett rendelkezni jogosult személynek 
a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit is. 
 

(5) A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és 
sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a megváltásra 
jogosult személy nevét és címét.  

 
(6) Az üzemeltető külön nyilvántartásban gondoskodik a halottvizsgálati bizonyítványok egy 

példányának megőrzéséről.  
 
(7) Az üzemeltető a sírboltkönyv és a nyilvántartó könyv adatait elektronikus adathordozón is 

tárolhatja. Elektronikus nyilvántartás esetén hiteles biztonsági másolat készítése vagy 
párhuzamos manuális nyilvántartás vezetése szükséges. 

 
11. § 

 
(1) A temető üzemeltetője köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe, illetve a sírbolt könyvbe 

bejegyzett (tárolt) személyes adatok biztonságáról. 
(2) A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni 

jogosult személy tekinthet be. 
 
(3) Az üzemeltető a nyilvántartó könyv, illetve a sírbolt könyv adatai alapján a temető nyitvatartási 

ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye után érdeklődőnek. 
 
(4) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást – a halott nevének, a temetés időpontjának és a 

temetkezés helyének kivételével – csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni. 
 

A temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai 
 

12. § 
(1) A köztemető nyitva tartása: 

 
november 15-től március 15-ig: 08.00 – 16.00 óráig,  
március 16-tól november 14-ig: 07.00 – 20.00 óráig, 
halottak napján: 07.00 – 22.00 óráig.  
 

(2) A temetőből a nyitva tartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.  
 

(3) A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni. 
 

13. § 
 

(1) A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles 
tanúsítani. Tilos a temető területén rádiózni, és – a szertartásokhoz-, megemlékezésekhez kötődő 
zeneszolgáltatás kivételével – zenét hallgatni, szeszesitalt a temetőbe bevinni. 
 

(2) A temetők területére állatokat bevinni, vagy beengedni – a vakvezető kutyák kivételével – tilos. 
  
(3) A temetőbe gépjárművel, segédmotor kerékpárral, kerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos. A 

tiltás nem vonatkozik a mozgásukban korlátozott idős, vagy beteg személyekre, továbbá a 
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temetkezési szolgáltatást és engedélyezett munkálatokat végzőkre a tevékenységükhöz 
kapcsolódóan.  

 
(4) A temetőkben sírokat, sírboltokat, síremlékeket, kegyeleti tárgyakat, a síremlékeket a sírokra 

ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos. 
  
(5) Tilos a temetőben lévő vízvételi helyet a temetőben található növényzet locsolásán túl más célra 

igénybe venni.  
 
(6) A temetőkben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad. Ügyelni kell 

arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.  
 

14. § 

(1) A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák: 
a) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása, 
b) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése, 
c) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a 2m-es magasságot 

és beletartoznak az üzemeltető által engedélyezett faj és fajtacsoportba. Az engedélyezett 
fajták jegyzékét a hirdetőtáblán ki kell függeszteni. 

(2) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni. 
 

(3) A köztemetőben a sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező.  
 
(4) A síremlék köré szilárd burkolatú kísérőjárda építhető, a sírhely határain belül.  
 
(5) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.  
 
(6) A köztemetőben a sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet. 
 
(7) Rátemetés esetén – a balesetek elkerülése végett – a síremléket a temettetőnek le kell bontatnia és 

újból, biztonságosan fel kell állíttatnia. 
 
(8) A temetőben engedély nélkül elhelyezett és a temető rendjét zavaró tárgyakat a temető 

tulajdonosa, üzemeltetője jogosult eltávolítani. 
 

Síremlék állítás 

15. § 

(1) A temetőben a temetési szolgáltatásokon kívül kizárólag síremlék-állítási tevékenységet lehet 
végezni, melyért a vállalkozónak síremlékenként – a rendelet 5. mellékletében meghatározott – 
temető-fenntartási hozzájárulási díjat kell fizetnie az üzemeltető részére. 

 
(2) A temetőben végzendő munkát a sírgondozás kivételével az üzemeltetőnek be kell jelenteni. Az 

üzemeltető a bejelentésekről nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza a bejelentés és a 
munka megkezdésének időpontját, a munka helyét, megnevezését, az építtető és kivitelező nevét, 
címét, sírbolt építése esetén a jogerős építési engedély számát. 

  
(3) A felállítandó síremlék, emlékoszlop tervét (vázrajzát) az elhelyezés előtt az üzemeltetőnek be 

kell mutatni és ezt nyilvántartásba kell venni. 
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(4) Az előírt engedély hiánya vagy attól való eltérés esetén az üzemeltető: 
a) a sírhely birtokosát határidő kitűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére, 
b) a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi (elvégezteti) és annak 

költségét áthárítja a sírhely birtokosára. 
 

(5) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző köteles betartani az e rendeletben meghatározott 
feltételeket. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, az eredeti állapot 
nem változhat meg. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.  

 
(6) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak a temető 

üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.  
 

Hulladékkezelés 
 

16. § 
 

(1) A temető üzemeltetője gondoskodik a temető tisztántartásáról, a hulladékgyűjtő edények 
tartalmának elszállításáról. 
 

(2) Tilos a temetőben szemetelni. Az elhervadt virágokat, koszorúkat, az elhasznált csomagoló 
anyagot és minden más hulladékot kizárólag ezek gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtőbe szabad 
elhelyezni. A temetőben lévő hulladékgyűjtőbe a temetőn kívül keletkezett hulladékot elhelyezni 
tilos. 

 
(3) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható. 
  
(4) Az elbontott sírkő ártalmatlanításáról és elszállításáról a temetésre kötelezett köteles 

gondoskodni. A kihelyezett hulladékgyűjtőbe az nem helyezhető. 

Záró rendelkezések 
17. § 

 
(1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.  

 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 

10/2005. (VII.08.) rendelet, és az azt módosító 28/2005. (XII. 09.), 1/2006. (II.11.), 12/2008. 
(VI.09.), 20/2008. (IX.15.), 27/2008. (XII.16.), 21/2011.(X.24.) és a 20/2012. (XI.28.) 
önkormányzati rendelet. 

 
Vámospércs, 2013. december 09. 
 
      Ménes Andrea Kanyóné Papp Klára 
                      polgármester jegyző 
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdetem: 
 
Vámospércs, 2013. december 09. 
 
 
Kanyóné Papp Klára 
            jegyző 
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(Polgárné Nagy Elvira települési képviselő, Kari Irén és Bíró Péter a HBM-i Temetkezési Vállalattól 
elhagyják a tanácstermet14:45 perckor)  

    
2. napirendi pont: Előterjesztés az éven túli fejlesztési célú kölcsön igénybevétele tárgyában 
 (Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat feladatainak ellátásához eszközök beszerzése vált szükségessé, 
mivel jelenleg több kötelező önkormányzati feladat esetében a tárgyi feltételek nem biztosítottak. 
 
1. Városüzemeltetési feladatok ellátáshoz kommunális jármű beszerzése 
A kerékpárutak, a járdák, a buszmegállók és az egyéb utak tisztántartása, síktalanítása és 
hómentesítése az elmúlt években állandó problémát jelentett önkormányzatunknak, mivel – a Start 
mintaprogram keretében beszerzett traktoron és pótkocsin kívül – kommunális gépekkel egyáltalán 
nem rendelkezünk.  
Jogos igénye a városban élőknek, hogy az utak, kerékpárutak, járdák extrém időjárási körülmények 
esetén is járhatóan legyenek.  
Fenti feladatok elvégzésére egy fronthidraulikával ellátott MTZ Belarus 320.4 traktor beszerzését 
javasoljuk, mely hidraulikusan állítható tolólappal és 500 literes sószóróval van ellátva.      
A legkedvezőbb ajánlatban szereplő jármű vételár 4 940 300 Ft. 
  
2. Szociális étkeztetés feladat ellátásához ételszállító jármű beszerzése  
Szociális étkeztetést településünkön több mint 100 lakosnak nyújtunk, mely étel házhozszállítását is 
biztosítanunk kell. Az ételszállítást egy több mint 10 éves Opel Combo tehergépkocsival láttuk el 
eddig, melynek fenntartása már komoly veszteségeket jelent önkormányzatunknak. Az autó gyakori 
meghibásodása miatti javítási költségek csak az elmúlt egy évben meghaladták a jármű piaci értékét. 
A gépkocsi jelenleg is üzemképtelen, tekintettel arra, hogy a vezérműszíja elszakadt (motorfelújítás 
szükséges), valamint a teljes kormánymű cserére szorul. A jármű ismételt üzemképessé tétele 
gazdaságilag teljesen irracionális döntés lenne, figyelembe véve annak jelenlegi piaci értékét. 
A legkedvezőbb ajánlat alapján az új Dacia Dokker Van 1,5 DCI – élelmiszerbiztonsági 
előírásoknak megfelelő – jármű beszerzését javasoljuk, melynek vételára 3 613 150 Ft. 
 
3. Polgármesteri Hivatalba fénymásológép beszerzése 
A Béke u. 1. szám alatti hivatal titkárságán lévő fénymásoló gépben a nyomatok száma megközelíti a 
2 millió példányt. Ennek eredményeképp a gép erősen elhasználódott, a másolatok minősége pedig 
már nem kielégítő. További problémát jelent, hogy a hivatal földszintjén lévő ügyintézők 
munkavégzéséhez fénymásolási lehetőség nem biztosított, a hivatali munka tárgyi feltételei nem 
állnak rendelkezésre. 
Fentiek alapján egy új, nagyteljesítményű – színes nyomatokat is készítő – fénymásológép 
beszerzését javasoljuk. A legkedvezőbb ajánlatban foglalt gép típusa Xerox WorkCentre 7225, 
melynek vételára 1 117 600 Ft.  
  
4. Polgármesteri Hivatalba szervergép beszerzése 
A Béke u. 1. szám alatti hivatalban lévő szervergép a múlt hónapban tönkrement, az alaplapot 
cserélni kellene, azonban a javítási költségre kapott ajánlatok alapján (420 E Ft), inkább indokolt egy 
új szervergép beszerzése. A hivatalban a szervergép biztosítja a nagymennyiségű adatok, levelezések 
biztonságos tárolását.  
A legkedvezőbb ajánlat alapján a szervergép (szoftverrel) beszerzési ára 372 110 Ft. 
 
Tekintettel arra, hogy a beszerzésekhez szükséges 10 043 160 Ft-tal önkormányzatunk nem 
rendelkezik, az eszközök megvásárlásához szükséges fedezet csak fejlesztési célú kölcsön 
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igénybevételével teremthető meg.  
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. 
évi CXCIV. törvény 10. §. (2) bekezdése alapján nincs szükség a Kormány hozzájárulására a 
legfeljebb 10 millió forint összegű fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez.  
 
A kölcsönt igénylését a számlavezető Főnix Takarékszövetkezetnél kezdeményeznénk, mely ügylet 
futamideje 5 éves lenne, éves kamatlába jegybanki alapkamat (jelenleg 3,2 %) + 4 % kamatfelár.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben és a határozati javaslatban 
foglaltakat megtárgyalni szíveskedjenek. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdése, 
hozzászólása valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Teljes mértékben egyetértek az előterjesztéssel. Véleményem az, hogy amennyiben lehetőségünk van 
rá jó volna egy lombelszívó gépet is beszerezni. Nem biztos, hogy mindig el tudjuk ezt a feladatot 
látni közmunkásokkal.   
 
Huszti János alpolgármester:  
Támogatom az előterjesztésben szereplő javaslatokat. A kerékpárút is lassan elkészül és nagyon nagy 
figyelmet kell majd rá fordítanunk. A mai napon is tapasztaltam azt, ahol a lakások tűzfalai letakarják 
a kerékpárutat sajnos igen jeges, ami balesetveszélyes. A kistraktor vétele nagyon szükséges a 
kerékpártút síktalanítási munkálatainak elvégzésére. Az ételszállító autó cseréjével is teljes 
mértékben egyetértek. Több alkalommal jelezték már részemre, hogy az autó meghibásodása miatt 
később került az ebéd kiszállításra. Nekünk figyelnünk kell a lakosság megelégedésére. A 
fénymásoló gép beszerzésével kapcsolatosan annyit tudok elmondani, hogy több alkalommal 
tartózkodtam a hivatal titkárságán, amikor nagyobb anyag másolását kellett végezni és nem mindegy, 
hogy milyen idő intervallumba valósul meg és az sem, hogy milyen minősében.  
 
(Polgárné Nagy Elvira települési képviselő elhagyja a tanácstermet 14:58 perckor.) 
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Annyit kívánok hozzászólni, hogy teljes mértékben egyetértek az előterjesztésben felsorolt gépek 
megvásárolásával, viszont a szervizelés és a karbantartás nagy odafigyelést fog igényelni, mert 
amennyiben nem így lesz, akkor sokba kerülhet. Az lenne a javaslatom a gépkocsi valamint a 
kistraktor tekintetében, hogy megfelelő átadás-átvételben rögzíteni lehet olyan feltételeket, hogy 
amennyiben valamilyen meghibásodást észlel az autón a sofőr és azt esetleg nem jelzi időben az 
önkormányzat felé, akkor a keletkezett kárt, vagy a meghibásodás javításának a költségét t a gépkocsi 
vezetőnek kell megfizetnie. Nálunk a Telecom cégnél így van.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Egyetértek vele, természetes így kerül átadásra.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
204/2013. (XII.09.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  

1. az előterjesztésben foglalt célok megvalósítása – városüzemeltetési 
feladatok ellátáshoz kommunális jármű beszerzése, szociális étkeztetés 
feladat ellátásához ételszállító jármű beszerzése, Polgármesteri Hivatalba 
fénymásoló gép, és szerver gép beszerzése – érdekében éven túli fejlesztési 
célú kölcsönszerződést köt 10.00.000 Ft összegben. 

2. felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a Főnix Takarékszövetkezetnél a 
kölcsönszerződés megkötésével kapcsolatban és felhatalmazza a 
hitelfelvételhez szükséges valamennyi nyilatkozat és biztosíték 
megtételére, a szerződés aláírására.  

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban szereplő gépek, 
eszközök beszerzéséről gondoskodjon.  

Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: azonnal 

 

(Polgárné Nagy Elvira települési képviselő visszaérkezik az ülésre 15:04 perckor) 
    
3. napirendi pont: Előterjesztés a települési hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatás 2014. évi 
biztosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján 2014. január 1-jétől a települési hulladék 
szállítására szervezett közszolgáltatást csak olyan nonprofit gazdálkodó szervezet láthatja el, 
amelyben az állam, a települési önkormányzat, vagy a települési önkormányzatok társulása a 
szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül, vagy közvetve rendelkezik.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat a hulladék közszolgáltatás tekintetében az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

1. A Képviselő-testület 4/2005. (I.31.) számú határozatában a lakossági szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltatás ellátásra az AKSD Kft-t jelölte ki azzal, hogy a közszolgáltatás kezdő 
időpontját 2005. július 1. napjában határozta meg.  

 
2. A Képviselő-testület döntése alapján 2005. június 14. napján megkötésre került a 

közszolgáltatási szerződés – határozott időtartamra- melynek lejárata: 2012. december 31. 
napja volt. Tekintettel arra, hogy a közszolgáltatás tekintetében a közszolgáltatást végző 
gazdasági társaság kiválasztására közbeszerzési eljárást kell lefolytatni,  
 

3. a Képviselő-testület 222/2012. (XI.28.) napján úgy döntött, hogy a hatályban lévő 
közszolgáltatási szerződést a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés 
aláírásának napjáig meghosszabbítja.  
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4. Az A.K.S.D. Kft. ügyvezetője 2013. április 30. napján kelt levelében a szerződést 6 hónapos 

felmondási idővel felmondta, amely alapján a közszolgáltatást 2013. október 31. napjáig látja 
el.  
 

5. A Képviselő-testület döntése alapján 2013. év januárjában elkezdtük a közbeszerzési eljárás 
előkészítését, azonban új jogszabály, - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény - 
lépett hatályba 2013. január 1-jén, amely teljesen új feltételeket teremtett a közszolgáltatás 
tekintetében. A közbeszerzési eljárás megindítására továbbá csak a törvény végrehajtására 
kiadott, - a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződésről szóló - 317/2013. (VIII.28.) kormányrendelet alapján van lehetőség. A 
jogszabály a 2013. augusztus 28-i Magyar Közlönyben jelent meg.  
 

6. Tekintettel arra, hogy 2013. október 31. napjáig már nem állt rendelkezésre elegendő idő a 
közbeszerzési eljárás lefolytatására, azonban a közszolgáltatást kötelező biztosítani, 
nyilatkozatot kértünk az AKSD Kft-től, hogy 2013. december 31. napjáig vállalják-e a 
közszolgáltatás ellátását, és ha igen, milyen feltételekkel. Az AKSD. Kft. arról tájékoztatta az 
önkormányzatot, hogy a Társaság Vámospércsen a lakossági hulladékkezelési 
közszolgáltatást 2013. november 1. – december 31. közötti időszakban csak abban az esetben 
tudja elvállalni, amennyiben az önkormányzat heti bruttó 106.488 Ft árkiegészítést fizet meg 
a cég részére.  
 

7. A Képviselő-testület 166/2013. (X.09.) és 179/2013. (X.29.) számú határozataiban úgy 
döntött, hogy 2013. december 31. napjáig az AKSD Kft-vel a közszolgáltatási szerződést 
meghosszabbítja, és egyidejűleg vállalja a két hónapra heti bruttó 106.488 Ft árkiegészítés 
megfizetését.  
 

8. Időközben Tasó László Országgyűlési képviselő Úr megkereste a Járáshoz tartozó 
Önkormányzatokat azzal a javaslattal, hogy a települések a törvényi kötelezettségüknek 
konzorciumi megállapodás alapján közösen tegyenek eleget. Ez valamennyi önkormányzat 
számára előnyös, hiszen a feladat költséghatékonyabban és tervszerűbben valósítható meg. Az 
előterjesztés alapján a 167/2013. (X.09.) számú határozatában a Képviselő-testület – 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. §-ában foglalt 
hatáskörében eljárva – figyelemmel a hulladékról szóló 2013. évi CXXV. törvénnyel 
módosított 2012. évi CLXXXV. törvény 33. - 35. §-ában foglalt kötelezettségére – úgy 
döntött, hogy a Nyíradonyi járás közigazgatási területén működő Nyíradony Járási 
Hulladékgazdálkodási Konzorciumba be kíván lépni, s a törvényben foglalt feladatai ellátását 
a konzorcium tagjaként kívánja biztosítani. A konzorciumi megállapodást a határozat 
mellékletében szereplő tartalommal, Nyíradony Város Önkormányzata konzorcium 
vezetésével elfogadta. Felhatalmazta a polgármestert arra, hogy a konzorciumi megállapodást 
az önkormányzat nevében aláírja, s a megállapodásban foglalt tartalommal az önkormányzat 
nevében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésére kötelezettséget vállaljon. 
 

9. 2013. november 18. napján érkezett levelében a konzorciumvezető Nyíradony város jegyzője 
tájékoztatott arról, hogy a Konzorcium nevében szakértői eljárást kezdeményeztek az ügyben. 
A szakértői vélemény megállapítása alapján az az álláspont alakult ki, hogy a konzorcium 
által indított közbeszerzési eljárás során az EU-s közösségi eljárás szabályait kell betartani, 
melyre tekintettel az eljárás csak 2014 márciusában zárulna le. A fentiek alapján a 
konzorciumvezető azt javasolja, hogy minden önkormányzat külön folytassa le a rá irányadó 
eljárásokat.  
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10. 2013 novemberében önkormányzatunknak – az idő rövidsége miatt - már nincs esélye a 
közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatására. 
 

11. 2013. november 18. napján a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. azzal 
keresett meg, hogy a Kft. tulajdonosai a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tulajdonrészéből a 
tervek szerint felajánlanának összesen 100.000 Ft értékű üzletrészt, amely a csatlakozni 
kívánó települések között egyenlő arányban kerülne megosztásra. (1. sz. mellékelt) A Kft. 
rendelkezik a tevékenység ellátásához szükséges közszolgáltatói engedéllyel is. Az 
üzletrészvásárlással a településeknek lehetőségük nyílik arra, hogy pályáztatás nélkül, un. „in 
house „eljárás alapján kössenek közszolgáltatási szerződést. Így a folyamatos ellátás 
biztosított lenne. Megkerestük a Kft-t arra vonatkozóan is, hogy milyen összegű árkiegészítést 
kér a közszolgáltatás biztosításáért. A cég arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy éves 
szinten 7.840.148 Ft + ÁFA, mindösszesen 9.956.988 Ft összegű árkiegészítés fejében tudja 
vállalni a szolgáltatást. (2. sz. melléklet)  

 
Ez havonta bruttó 829.749 Ft többletköltséget jelent az önkormányzatnak. Tekintettel arra, 
hogy a 2014. évi költségvetési rendeletet az önkormányzat csak 2014. február 15. napjáig 
alkotja meg, szakmailag – a fedezet biztosításának hiányában - nem javasolt egész évre 
kötelezettséget vállalni. Az önkormányzat azonban kényszerhelyzetben van, így javaslom, hogy az 
üzletrészvásárlás esetén csak 2014. január 1. – 2014. március 31. napjáig kössünk közszolgáltatási 
szerződést a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel. 
 
A fenti előzmények alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közszolgáltatás biztonsága 
érdekében az alábbi határozati javaslatokat szíveskedjen elfogadni. Az elhangzottakkal kapcsolatban 
van-e kérdése, hozzászólása valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Egyeztettünk a Közbeszerzési tanácsadóval, - akivel dolgoztunk már ezen - és ahol a Képviselő-
testület meghirdette ott sehol nem nyújtottak be ajánlatot. Sajnos mindenhol ebben a helyzetben 
vannak, mint mi.  
 
Huszti János alpolgármester:  
Nekem csak az a problémám ezzel, hogy az egyik oldalról csökkentésre kerül a lakosság kiadása 
értem itt a rezsicsökkentést, míg az önkormányzattól 12 hónapra több mint 7 millió forintot kérnek a 
szolgáltatásért. Felháborító, de nem tudunk mit tenni, mert csak ők vannak a piacon.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
205/2013. (XII.09.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. §-ában foglalt 
hatáskörében eljárva – figyelemmel a hulladékról szóló 2013. év CXXV. 
törvénnyel módosított 2012. évi CLXXXV. törvény 33.-35. §-ában foglalt 
kötelezettségére úgy dönt, hogy:  
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1. a többségi önkormányzati tulajdonban lévő Debreceni Hulladék 
Közszolgáltató Nonprofit Kft.-ben (4031 Debrecen, István u. 136.) – 
tulajdonszerzés érdekében – a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tulajdonrészéből 
üzletrészt kíván vásárolni.  

2. Az üzletrész vásárlás fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a 
részvények részesedések előirányzat terhére biztosítja.  

3. Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében az üzletrész 
átruházási szerződést írja alá, és felhatalmazza az üzletrészvásárlással 
kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés megtételére.  

Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
206/2013. (XII.09.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. §-ában foglalt 
hatáskörében eljárva – figyelemmel a hulladékról szóló 2013. év CXXV. 
törvénnyel módosított 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § - 35. §-ában foglalt 
kötelezettségére a 205/2013. (XII.09.) határozata alapján úgy dönt, hogy:  

1. 2014. január 1. napjától 2014. március 31. napjáig közszolgáltatási szerződést 
köt a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel (4031 Debrecen, 
István u. 136.) a települési hulladékszállításra szervezett közszolgáltatás 
ellátására.  

2. Az Önkormányzat a szerződés időtartalmára havonta bruttó 829.749 Ft 
árkiegészítés megfizetését vállalja a Szolgáltató részére, melynek fedezetét az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetésébe betervezi.  

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződést írja alá, és a 
határozat végrehajtására vonatkozóan valamennyi szükséges intézkedést 
tegyen meg.  

 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4. napirendi pont: Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  

1. Az Önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatait 2013. januártól a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) szabályozza.  
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A folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatást 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/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. A díj megállapítására vonatkozó részletes szabályokat a nemrég megjelent 
455/2013. (XI.29.) kormányrendelet szabályozza.  

 
A közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra, általános forgalmi adó nélkül 
számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni. 
 
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.  
 
Fentiekre tekintettel a közszolgáltatás 2014. évi díját a Képviselő-testületnek kell 
megállapítania. Ezért a 23/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges.  
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2. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a 
továbbiakban: költségvetési törvény) 3. számú mellékletének 3. jogcíme szerint a települési 
önkormányzatok lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása feladatra 
támogatást igényelhettek. 

A költségvetési törvény alapján a támogatás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt 
lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett lakossági folyékony hulladék mennyisége (m3) után 
illeti meg azon települési önkormányzatokat, amelyek a környezet és a vízbázisok 
védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészein 
keletkezett lakossági folyékony hulladék gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából - a 
hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján szervezett hulladékkezelési 
közszolgáltatás keretében - gondoskodnak.  

 
A támogatás a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá. 
A támogatás igénylése a települési önkormányzatok részére a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatásról szóló 92/2013. (X. 
10.) VM rendelet alapján – a Vámosvíz Kft által becsült éves mennyiség 
figyelembevételével – 2013.10.14-ig megtörtént. 
 
Az éves becsült mennyiség 18 459 m3, melyre a központi költségvetéstől 2013.11.27-én 
2 095 445 Ft összegű támogatásban részesültünk. 
  
Az 1 m3-re jutó támogatás fentiek alapján (2 095 445 / 18 459) 114 Ft/m3. 
 
A támogatást az átutalását követő egy éven belül kell felhasználni (2013.11.27-2014.11.27), 
elszámolni pedig 2014. november 30-áig kell. 

A Vgtv. 44/D. § (3) bekezdése szerint a közszolgáltatás díját csökkenteni kell a 
közszolgáltatás ellátásához biztosított költségvetési támogatással.   

3. Az önkormányzatnak az üdülőkre és a csak időlegesen használt ingatlanokra kötelező sajátos 
szabályokat kialakítani. Az önkormányzat viszont már nem állapíthat meg saját magának a 
közszolgáltatással összefüggő feladat-és hatáskört. 
 

4. Tekintettel arra, hogy a jogalkotásról szóló törvény értelmében magasabb szintű jogszabály 
szövege nem ismételhető meg önkormányzati rendeletben, a díjhátralékra vonatkozó 
szabályozást hatályon kívül kell helyezni.  

 
A fentiek alapján elkészítettük a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról 23/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítását, 
amelyet az előterjesztés mellékleteként csatolok.   
A Vámosvíz Kft. ügyvezető igazgatója a szennyvízszippantásra vonatkozóan kéttényezős 
költségkalkulációt készített. A javaslat az lenne, hogy 2014. január 1-jétől 2014. december 31. 
napjáig terjedő időtartamra az ürítési díj: 516 Ft/m3,, az alapdíj:  90 Ft /ingatlan/hó kerülne.  Kérem a 
T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni. Az elhangzottakkal 
kapcsolatban van-e kérdése, hozzászólása valakinek?  

 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
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: a költségvetési támogatással csökken a közszolgáltatás díja 
Környezeti, egészségi hatása: - 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: - 
Egyéb hatása: - 
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  
16/2013. (XII.09.) számú önkormányzati rendelete  

 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi 

közszolgáltatásról szóló 23/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény 43/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 
23/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról tárgyában az alábbiakat rendeli el: 

1. § 
 
A rendelet 9. § (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„9.§ 
 

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

 
2014. január 1-jétől 2014. december 31. napjáig terjedő időtartamra: 

 
ürítési díj: 516 Ft/m3 

 
alapdíj:  90 Ft /ingatlan/hó 

 



23 
 

(3) A közszolgáltatás díja tartalmazza a költségvetési törvényben meghatározott központi 
költségvetési támogatást, de nem tartalmazza a felszámításra kerülő mindenkor érvényben 
lévő általános forgalmi adót.” 

 
2. § 

 
(1) A rendelet 9. § (4) - (7) bekezdései hatályon kívül helyezésre kerülnek. 

 
3. § 

 
A rendelet a következő VIII. fejezettel egészül ki: 
 

„VIII. fejezet 
 

az üdülőkre, nem használt ingatlanokra és a csak időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó 
sajátos szabályok 

 
15.§ 

 
1) Vámospércs Város közigazgatási területén lévő üdülők, nem használt ingatlanok és a csak 

időlegesen használt ingatlanok tulajdonosa – az ingatlan használatának függvényében - 
köteles a közszolgáltatás igénybevételére.  
 
 

Záró rendelkezések 
 

4. § 
 

1) A rendelet módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 
 

2) E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon 
gondoskodik. 

 
 
Vámospércs, 2013. december 9. 
 
 
 
 Ménes Andrea       Kanyóné Papp Klára 
  polgármester                  jegyző 
 
 
 
 
E rendeletet a mai napon kihirdettem. 
 
Vámospércs, 2013. december 09. 

      
 
 

Kanyóné Papp Klára   
            jegyző 
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5. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendelet 
módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Magyar Közlöny 91. számában jelent meg az önkormányzati segély kialakításával összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2013.évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.), melynek 5.§ és 6.§-ai 
értelmében a települési önkormányzat legkésőbb 2013. december 31-ig rendeletében szabályozza az 
önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 
ellenőrzésének szabályait.  
 
Az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával 
létrehozandó önkormányzati segély 2014. január 1-jével hatályba lépő szabályai a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) átmeneti 
segély törvényi rendelkezéseinek alapulvételével kerültek kidolgozásra.  
 
Az új szabályozás az önkormányzati segély tekintetében:  
 
- kimondja, hogy a Képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 

került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek 
részére nyújt önkormányzati segélyt, elsősorban azon személyek részére, akik önmaguk, 
illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként 
jelentkező, nem várt többletkiadások– így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár 
elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 
iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek 
családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének 
elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi 
segítségre szorulnak,  

 
- bevezeti az egységes jövedelmi értékhatárt, ami nem jelent mást, minthogy az ellátás 

megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatár 
önkormányzati rendeletben szabályozott mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 130%-ánál (37 050 forint) nem lehet alacsonyabb,  

 
- folyósítható meghatározott időszakra havi rendszerességgel vagy adható eseti jelleggel,  
 
- az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként is megállapítható, 

melynek összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 
10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy 
családja létfenntartását veszélyezteti.  

 
- kimondja, hogy hivatalból is megállapítható,  
 
- a mielőbbi segítségnyújtás érdekében a hatósági eljárásokra általánosan irányadó 30 napos 

ügyintézési határidőt 15 napra csökkenti.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátások helyi szablyairól szóló 4/2013. (III.25.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: 
Rendelet) az önkormányzati segélybe vont valamennyi támogatási formát biztosította és a 
továbbiakban is biztosítani kívánja, ezért az Szt. 140/R.§ -ában megfogalmazott jogalkotási 
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feladatkörének eleget téve a mellékelt rendelet-tervezet szerint teszek javaslatot az önkormányzati 
segély kialakítására.  
 
Az önkormányzati segély kialakításával a támogatás iránti kérelem elbírálására jogosult döntéshozó 
kijelölése is szükséges a hatáskör átruházásával. A korábbi gyakorlatnak megfelelően, valamint a 15 
napos ügyintézési határidőre tekintettel az önkormányzati segély iránti kérelem elbírálására a 
hatáskör gyakorlását célszerű a polgármesterre ruházni.  
 
Az Önkormányzati segély kialakítása mellett 2014. január 1-jével a Tv. a méltányossági 
közgyógyellátásra való jogosultság megállapítását vagy elutasítását, a kérelem érdemi vizsgálat 
nélküli elutasítását, a háziorvosi igazolás egészségbiztosítási szervhez történő továbbítását, a 
jogosultság kezdő időpontjáról és a gyógyszerkeretről történő döntéshozatalt a jegyző hatásköréből a 
Képviselő-testület hatáskörébe ruházza. A méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos döntések 
meghozatalára a Tv. 8 napos ügyintézési határidőt fogalmaz meg, ezért ebben az esetben is 
célszerű a hatáskör gyakorlását a polgármesterre ruházni.  
 
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A rendelet-tervezet 
elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 50.§-a 
értelmében minősített többséget igényel.  
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni. 
Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdése, hozzászólása valakinek? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzunk. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja: 

 
Előzetes hatásvizsgálat 

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

A rendelet-tervezet címe: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló 4/2013. (III.25.) számú rendelet módosításáról 
Társadalmi-gazdasági hatása: a rendelet módosítása alapján új segélytípus jelenik meg  
Költségvetési hatása: - 
Környezeti, egészségi hatása: - 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: - 
Egyéb hatása: - 
 
A rendelet megalkotásának szükségessége: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényben előírt kötelező rendeletalkotási kötelezettség 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi jelzés a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályától 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: - 

- személyi: -  
- szervezeti: -  
- tárgyi: -  
- pénzügyi: -   
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
17/2013.(XII.09.) számú önkormányzati rendelete 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2013. (III.25.) 

számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés bb) pontjában és a 140/R. §-
ában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások 
helyi szabályairól szóló 4/2013. (III.25.) számú önkormányzati rendeletének módosítására a 
következőket rendeli el: 

1. § 
 
A rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„a.) Az önkormányzat pénzbeli támogatásként: 
 

-  az Szt. 45.§-ának rendelkezései figyelembevételével e rendeletben szabályozott helyi 
feltételek alapján önkormányzati segélyt nyújt,” 

  
2. § 

 
A rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbi hatásköreit:  
 
 a.) Önkormányzati segély megállapítása, 
 b.) Méltányossági közgyógyellátás megállapítása.” 
 

3. § 
 
A rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az e rendelet alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmet 
Vámospércsi Polgármesteri Hivatalánál lehet benyújtani formanyomtatványokon.  
 
A kérelem mintáit a rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint: 
  
1. sz. melléklet: önkormányzati segély megállapításhoz, 
2. sz. melléklet: köztemetés igénylése,  
3. sz. melléklet: méltányossági közgyógyellátás igénylése,  
4. sz. melléklet: szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjtámogatás igénylése.” 
 

4. § 
 
 
A rendelet 11 §. és 12. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„Önkormányzati segély 
11. § 

 
(1) Önkormányzati segély annak a személynek nyújtható, aki létfenntartást veszélyeztető 

rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, 
nem várt többletkiadás miatt anyagi segítségre szorul, ezért önmaga és családja 
létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni és a családjában az egy főre számított havi 
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, 
egyedül élő esetén annak 150 %-át nem haladja meg. 
 

(2) Az önkormányzati segély megállapítása szempontjából létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzet különösen:  

 
a) akinek az általa lakott házat elemi kár sújtotta,  
b) az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi, 

szolgáltatási díj támogatására,  
c) betegség miatt megnövekedő gyógyszerköltség, gyógyászati segédeszköz 

beszerzésére, gyógykezelésre, amennyiben közgyógy igazolvánnyal nem rendelkezik,  
d) tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány esetén,  
e) egyedülálló ellátatlan személy részére,  
f) szabadságvesztésből való szabadulás esete, 
g) átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, a 

gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, 
h) haláleset.  

 
(3) Az önkormányzati segély összege - rászorultsághoz igazodóan – 3.300 Ft-tól 10.000 Ft-ig 

adható, mely különösen indokolt esetben - a polgármester döntése alapján – magasabb 
összegű is lehet. 
 

(4) Amennyiben a kérelmező eseti gyógyszerkiváltáshoz kér támogatást, úgy az alkalmanként 
nyújtható önkormányzati segély összege alacsonyabb összegű is lehet, mint a (3) pontban 
meghatározott összeg. 
 

(5) Az a személy, akinek lakása elemi csapás okozta kár következtében életveszélyessé, 
lakhatatlanná vált, a krízis állapot átmeneti megoldására legfeljebb 100.000 forint 
támogatásban részesíthető, amennyiben a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 
az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 300 %-át.  

 
12.  § 

 
(1) Haláleset miatt akkor jogosult önkormányzati segélyre a kérelmező, ha az elhalt személy 

eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására 
köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti.  
 

(2) A kérelemhez csatolni kell a temetési számlákat és a halotti anyakönyvi kivonatot.  
 

(3) A támogatás összege nem lehet kevesebb, mint a helyben szokásos temetési költség 10%-a.  
 

(4) A kérelem benyújtási határideje a halálesetet követő 60 nap.  
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5.§ 
 
A rendelet 18. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás havonta utólag minden hónap 5. 
napjáig, az önkormányzati segély a megállapító határozat kézhezvételét követő 5 napon belül kerül 
folyósításra.” 
 

6. § 
 
(1) A rendelet módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.  
 
(2) A rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos 
módon gondoskodik.  
 
 
Vámospércs, 2013. december 09.  
 
                     

          Ménes Andrea     Kanyóné Papp Klára 
                        polgármester      jegyző  
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdetem: 
Vámospércs, 2013. december 09. 
 
 
                                                            Kanyóné Papp Klára  
                                                                        jegyző 
 
(Rácz Ildikó települési képviselő elhagyja a tanácstermet 15:25 perckor) 
 
6. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola vonatkozásában a felvételi körzethatárok meghatározására vonatkozó vélemény 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmében a kormányhivatal 
meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzeteit. A felvételi körzetek megállapításához a 
kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. A nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése szerint „A felvételi körzetek megállapításához a 
kormányhivatal minden év november utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található 
települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének 
nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi 
és tagintézményi besorolásban. 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (továbbiakban: Kormányhivatal), a fenti 
jogszabályra tekintettel kéri, hogy Vámospércs Városi Önkormányzata az iskolai körzethatárok 
kialakítása véleményéről tájékoztassa a Kormányhivatalt. A Kormányhivatal által kialakított általános 
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iskolai körzet (részlet a Kormányhivatal - Tájékoztató az általános iskolai körzetek kijelöléséről 
2013. február 28. dokumentumából): 

„Az intézmény neve: Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola. 

Körzete: Vámospércs közigazgatási területe.” 

Vámospércs Város Közigazgatási területén a Halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolába járó 
gyermekek létszáma a 2013. október 30. napján kelt jelentés alapján 122 fő. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján szíveskedjen az alábbi határozati javaslatot 
elfogadni. Az elhangzottakhoz van-e kérdése, hozzászólása valakinek?  
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
207/2013. (XII.09.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal részére javasolj, hogy a Vámospércsi Mátyás Király 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4287 Vámospércs, Iskola u. 
1.) beiskolázási körzete Vámospércs város közigazgatási területe legyen, ahol 
a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma 
122 fő.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Ménes Andrea polgármester 

 
 
(Rácz Ildikó települési képviselő visszaérkezik a tanácstermembe 15:31 perckor) 
 
 
7. napirendi pont: Előterjesztés a KEOP szennyvízprojekthez kapcsolódó kivitelező kiválasztására 
irányuló, folyamatban lévő közbeszerzési eljáráshoz fedezet biztosítása 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 
34/2013. (VII.26.) számú határozatával fogadta el a Vállalkozási szerződés a „Vámospércs és 
Nyírmártonfalva települések szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” megnevezésű KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0050 azonosítószámú, EU támogatással megvalósítani tervezett projekt keretében, 
„Vámospércs és Nyírmártonfalva települések szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése és közös 
szennyvíztisztító telep megvalósítása” tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására 
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vonatkozóan, a szennyvízelvezetés esetén a FIDIC Piros Könyv, míg a szennyvíztisztítás esetén 
a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívást.  
A Társulási Tanács 35/2013. (IX.11.) számú határozatában az ajánlati felhívást a Kbt. 45. § (3) 
bekezdése alapján módosította az ajánlattételi határidő tekintetében.  
Ezt követően a Közbeszerzési Tanácsadó lebonyolította a közbeszerzési eljárást. A Bíráló Bizottság 
2013. október 10. napján tartott ülésén a beérkezett 1 db ajánlat érvényességét, alkalmasságát és 
tartalmi elemeit megvizsgálta, és az ajánlat értékelését követően, az eljárás eredményességéről, az 
ajánlat érvényességéről, a nyertes Ajánlattevő és a szerződéskötés kérdéskörében az alábbiakat 
állapította meg: (a Bíráló Bizottság ülésének jegyzőkönyve az előterjesztés 1. sz. melléletét képezi) 
 

1. A DMH Kft. – Pannon Nívó Zrt. – „KE-VÍZ 21” Zrt. közös Ajánlattevők (4029 Debrecen, 
Dobozi u. 17.) ajánlata teljes körű, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint 
a kbt. és a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelel.  
 

2. Ajánlattevők, a szerződés teljesítésére pénzügyi-gazdasági valamint műszaki-szakmai 
alkalmasság szempontjából megfelelnek.  

 
3. A DMH Kft. – Pannon Nívó Zrt. – „KE-VÍZ 21” Zrt. Közös Ajánlattevők ajánlata érvényes. 

 
4. Az eljárás során az összességében legelőnyösebb ajánlatot a DMH Kft. – Pannon Nívó Zrt. – 

„KE-VÍZ 21” Zrt. Közös Ajánlattevők tették. 
 

5. A fentieken túl a bíráló bizottság megállapítja, hogy az összességében legelőnyösebb érvényes 
ajánlatot tevő Ajánlattevők ajánlatában, a Szerződés Elfogadott Végösszege (Egyösszegű 
Ajánlati Ár és a Tartalékkeret összege) nettó 2.864.531.243 HUF meghaladja a teljesítésére 
rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét, mely nettó 2.784.590.183 HUF. 

 
 
A Bíráló Bizottság tagjai fentiek tekintetében az alábbi egységes döntési javaslatot hozták meg: 
 

1. A Bíráló Bizottság egyhangúlag javasolja a döntéshozónak, hogy a DMH Kft. – Pannon 
Nívó Zrt. – „KE-VÍZ 21” Zrt. közös Ajánlattevők (4029 Debrecen, Dobozi u. 17.) 
ajánlatát nyilvánítsa érvényesnek. 
 
 

2. A Bíráló Bizottság egyhangúlag javasolja a döntéshozónak, hogy az eljárást nyilvánítsa 
eredményesnek, amennyiben a szerződés teljesítésére rendelkezésre álló anyagi 
fedezeten felüli szükséges anyagi forrás biztosított. 
 

3. A Bíráló Bizottság javasolja továbbá, hogy az eljárás eredményeként a DMH Kft. – 
Pannon Nívó Zrt. – „KE-VÍZ 21” Zrt. közös Ajánlattevőket az eljárás győzteseként 
hirdesse ki és a szerződést DMH Kft. – Pannon Nívó Zrt. – „KE-VÍZ 21” Zrt. közös 
Ajánlattevőkkel, mint az összességében legelőnyösebb, érvényes ajánlatot tevő 
Ajánlattevőkkel kösse meg, amennyiben a szerződés teljesítésére rendelkezésre álló 
anyagi fedezeten felüli szükséges anyagi forrás biztosított. 

 
A fenti javaslat alapján a Társulási Tanácsnak az eljárást lezáró döntést a szükséges anyagi 
fedezet biztosításáig el kell halasztania.  
 
A hatályos támogatási szerződésben az alábbi nettó források állnak rendelkezésre: 
 
- építési munkák (támogatás+önrész):   2.651.990.650 Ft 
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- projekt teljes tartaléka (támogatás+önrész):     190.783.000 Ft 
összesen rendelkezésre álló forrás:   2.842.773.650 Ft 
 

- ajánlati ár (építés):     2.731.931.711 Ft 
- tartalék:         132.599.532 Ft 

ajánlati ár összesen:     2.864.531.243 Ft 
 
A tartalék nélküli ajánlati ár 79.941.061 Ft-tal több, mint a projektben az építési munkákra 
rendelkezésre álló forrás.  
 
Ezt az összeget a projekt összes tartalék keretéből átcsoportosítással lehet biztosítani, ebben 
az esetben a tartalék soron 110.841.939 Ft marad. Ebből a keretből kell biztosítani az ajánlati 
ár tartalékát, melynek összege: 132.599.532 Ft. Ehhez a rendelkezésre álló tartalék keret csak 
részben nyújt fedezetet, a hiányzó 21.757.593 Ft hiány jelentkezik.   
 
A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményes lezárásához szükséges 
a hiányzó fedezet biztosítása nettó 21.757.593 Ft összegben, amelyhez további támogatás 
igénylése szükséges a Támogatótól, egyedi kérelem formájában.   

 
A Bíráló Bizottság javaslatát a Társulási Tanács elfogadta és meghozta a 37/2013.(X.16.) számú 
határozatát.  
 
A döntés alapján a Közreműködő Szervezet részére két kérelem került benyújtásra. Az egyik a 
tartalék átcsoportosítására vonatkozó támogatási szerződés módosításról szól, amelyről várhatóan a 
napokban megkapjuk a döntést.  
 
A másik a nettó 21.757.593 Ft többletköltség támogatására vonatkozó egyedi kérelem, amelynek 
elbírálása folyamatban van, és várhatóan időben még elhúzódik.  
 
A projekt sikeres megvalósítása érdekében – különös tekintettel a kivitelezői szerződés megkötésére 
– javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Társulási megállapodásban rögzített arányoknak 
megfelelően a Társulást alkotó Önkormányzatok vállaljanak kötelezettséget a szerződés 
megkötéséhez, a többletköltség összegének megfelelően.  
 
A többletköltség összegéből: 
 
Vámospércs Városi Önkormányzatot (67,97 %):  nettó  14.788.636 Ft, 
Nyírmártonfalva Község Önkormányzatát (32,03 %):  nettó   6.968.957 Ft összeg 
terhel.  
 
Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozati javaslatot 
szíveskedjen elfogadni. Az elhangzottakhoz van-e kérdése, hozzászólása valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
208/2013. (XII.09.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt. hogy:  
 

1. Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás 
„Vámospércs és Nyírmártonfalva települések szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” 
megnevezésű KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050 azonosítószámú, - EU támogatással 
megvalósítani tervezett projekt keretében a „Vámospércs és Nyírmártonfalva települések 
szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése és közös szennyvíztisztító telep megvalósítása” 
tervezési és kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozóan, a szennyvízelvezetés esetén a 
FIDIC Piros Könyv, míg a szennyvíztisztítás esetén a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban hozott  37/2013.(X.16.) számú határozat 3. pontjában 
szereplő többletköltség fedezetéhez ( nettó 21.757.593 Ft) Vámospércs városra eső nettó 
14.788.636 Ft forrást biztosít az önkormányzat 2013. és 2014. évi költségvetése terhére.  
 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Társulást értesítse, és a határozat végrehajtásához 
szükséges valamennyi intézkedést tegye meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
8. napirendi pont: Előterjesztés az óvodai- és általános iskolai étkeztetésben alkalmazott étkezési 
nyersanyag-normáról és a térítési díjak megállapításáról szóló 19/2011. (X.04.) számú rendelet 
módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Tisztelettel felkérem Kanyóné Papp Klára jegyző asszonyt, hogy ismertesse a napirendi pontot.  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2011. (X.04.) számú rendeletében 
döntött az óvodai és általános iskolai étkezésben alkalmazott étkezési nyersanyag normáról és a 
térítési díjak megállapításáról. 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 
felhatalmazása alapján elfogadott rendeletben kizárólag a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokért fizetendő térítési díjak szabályozhatóak.  
 
Ebbe a körbe a külső személyek vagy dolgozók részére megállapított díjak nem tartoznak bele, mert 
nem tekinthető gyermekvédelmi ellátásnak. 
 
Az intézményekben biztosított alkalmazotti és vendég ebéd díjának meghatározása nem 
rendeletalkotási tárgykör, a mértékének szabályozása csak határozatban történhet. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 19/2011. (X.04.) számú rendeletét a 
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tervezetnek megfelelően módosítani szíveskedjen.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az a véleményem, hogy erre az évre vonatkozóan a korábban meghatározott rendelet szerint 
kerüljenek kifizetésre a vendégebédek, de a jövő évre vonatkozóan ne kötelezzük el magunkat. 
Szerintem amennyiben bevállaljuk, azok a munkavállalók, akik nem veszik igénybe joggal 
mondhatják, hogy ők miért is ne részesüljenek ebben.  Az elhangzottakhoz van-e kérdése, 
hozzászólása valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
Teljes mértékben egyetértek Polgármester Asszony javaslatával. Anno, amikor elindult az erre 
vonatkozó kezdeményezés akkor sokkal többen kérték, mint amennyiben jelenleg ebédelnek. A 
Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére a rendelet tervezet módosítását.   
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja: 

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

 
A rendelet-tervezet címe: Az óvodai- és általános iskolai étkeztetésben alkalmazott étkezési 
nyersanyag-normáról és a térítési díjak megállapításáról szóló 19/2011. (X.04.) számú rendelet 
módosításáról 
Társadalmi-gazdasági hatása: a rendelet módosítása következtében az intézményekben biztosított 
alkalmazotti és vendég ebéd díjának meghatározása kikerül a rendelet normaszövegéből 
Költségvetési hatása: - 
Környezeti, egészségi hatása: - 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: - 
Egyéb hatása: - 
A rendelet megalkotásának szükségessége: az intézményekben biztosított alkalmazotti és vendég 
ebéd díjának meghatározása nem rendeletalkotási tárgykör 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi jelzés a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályától 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: - 

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

 
Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2013. (XII.09.) rendelete 
 

az óvodai- és általános iskolai étkeztetésben alkalmazott étkezési nyersanyag-normáról és a 
térítési díjak megállapításáról szóló 19/2011. (X.04.) számú rendelet módosításáról 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazása alapján az óvodai- és általános iskolai étkeztetésben alkalmazott étkezési nyersanyag-
normáról és a térítési díjak megállapításáról szóló 19/2011. (X.04.) számú önkormányzati 
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rendeletének módosítására az alábbiakat rendeli el: 
 

1.§ 
 
A rendelet 1. §. (1) bekezdésének helyébe az alábbi szövegrész kerül:    
 

„1. § 
 

(1) Az önkormányzat által fenntartott Élelmezési Intézményében az óvodai és általános iskolai 
étkeztetésben alkalmazandó napi térítési díjak az alábbiak: 
 
1. Óvodás gyermek napi háromszori étkezési térítési díja    240 Ft 
 
2. Általános iskolás gyermek napi egyszeri ebéd étkezési térítési díja  200 Ft 
 
3. Általános iskolás gyermek napi háromszori étkezési térítési díja   304 Ft” 
 
 

2. § 
 

(1) Ez a rendelet 2014. január 01-jén lép hatályba. 
(2) Kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 

 
 
 
            Kanyóné Papp Klára     Ménes Andrea 
                         jegyző                                                                        polgármester  
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdetem: 
 
Vámospércs, 2013. december 09. 
 
 
                                                            Kanyóné Papp Klára  
                                                                        jegyző 
 
 

 
9. napirendi pont: Előterjesztés szociálisan rászorultok részére tűzifa juttatás tárgyában. 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület már meghozta arra vonatkozóan a döntését, hogy a szociálisan rászorultak 
részére 90 családnak 2m3 tűzifát kíván juttatni télvíz időszakában. Felmerült egy olyan javaslat 
Lakatos József települési képviselőtől, hogy az egyik m3 fa helyett lignitet adjuk juttatásként. Nem 
tudom, hogy mi a véleményetek erről?  
 
Deákné Demjén Ilona települési képviselő:  
Cserépkályhába lehet a lignittel fűteni?  
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Huszti János alpolgármester:  
Tudomásom szerint a lignit a cserépkályhába nem jó. Nem tartom jó ötletnek, hogy a fa helyett 
lignitet adjuk, és nem is támogatom.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Véleményem szerint sokkal jobban járnának vele a rászorult családok. A lignit faszerkezetű 
fűtőanyag.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Egyeztetést követően kiszámolásra került, hogy 1m3 fa helyett 13 mázsa lignitet tudnánk adni. A 
lignitet nem kell összevágni és ezzel is megkönnyítenénk a rászorult családokat, de amennyiben nem 
értettek vele egyet nincs semmi gond, csak javaslatként merült fel és úgy gondoltam, hogy közösen 
döntsük e kérdésben. 
 
Huszti János alpolgármester:  
A fa fűtőértéke sokkal magasabb, mint a lignité.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Köszönöm a hozzászólásokat, a Képviselő-testületi döntést nem módosítjuk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 186/2013. (XI.20.) számú önkormányzati 
határozatát 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett nem módosítja.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Tájékoztatásként szeretném elmondani a Képviselő-testületnek, hogy fejlesztési tartalékra nyertünk 
több mint 19 millió forintot.  
 
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 15:52 perckor Ménes Andrea polgármester az 
ülést bezárta. 
   
 

Kmf. 
 

 
Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


