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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 26. napján, 14,00 
órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  Ménes Andrea polgármester, 
     Huszti János alpolgármester,  

  Gálfi József települési képviselő, 
  Lakatos József települési képviselő (zárt ülés tárgyalására érkezett meg) 
  Rácz Ildikó települési képviselő, 
  Csuth Imréné települési képviselő, 

                          Polgárné Nagy Elvira 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; 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. Napirendi pont ismertetése előtt javaslok új napirendi pont felvételét 6. 
napirendi pontként: Előterjesztés az 5/2012. (III.01.) BM rendeletben szereplő pályázat 
megvalósítása tárgyában. 7. napirendi pontként: Előterjesztés a Vámospércsi Humánszolgáltató 
Nonprofit Kft. részére pénzeszköz átadás tárgyában.  Ismertetem a módosított napirendi pontokat.  
 

Tervezett napirendi pontok: 
 

Nyílt ülés 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat közép-és hosszú vagyongazdálkodási terve tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
2. Előterjesztés a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos 

egyes kérdésekről szóló 8/2002. (VIII.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

3. Előterjesztés a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
13/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
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4. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
2013. február 28. napján tartandó közgyűlésének napirendi pontjai tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

5. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat és a Vámospércs Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat között létrejött Együttműködési megállapodás módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

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

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

7. Előterjesztés a Vámospércsi Humánszolgáltató Nonprofit Kft. részére pénzeszköz átadás 
tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

 
Kérdezem, hogy van-e valakinek napirendi pontra tett javaslata? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzunk a napirendi pont elfogadásáról.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a 
napirendi pontokra tett javaslatokat. 
 
 
1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat közép-és hosszú vagyongazdálkodási terve 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 9. § (1) bekezdése 
előírja, hogy a helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) 
bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni.  
 
Az Nvtv. 7. § (2) bekezdése alapján „A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a nemzeti vagyon 
rendeltetésének megfelelő, az állam az önkormányzat mindenkori teherbíró képességéhhez igazodó, 
elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez 
szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének 
megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam 
vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátás szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak 
elidegenítése.”  
 
A Nvtv. A közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elkészítésére határidőt nem állapít meg. 
 
A vagyongazdálkodási tervekre vonatkozó kötelező tartalmi elemeket sem a nemzeti vagyonról szóló 
törvény, sem egyéb jogszabály nem ír elő. Az elkészített vagyongazdálkodási terv tartalmazza többek 
között a hasznosítás formáit, a vagyon értékesítését, bérlet útján történő hasznosítást, vállalkozás 
folytatásával történő vagyonhasznosítást. 
 
Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. október hó 30. napján tartott ülésén 
megalkotta az önkormányzat vagyonáról szóló 17/2012. (X.30.) önkormányzati rendeletét, és 
egyúttal hatályon kívül helyezte a korábbi szabályozást tartalmazó rendeletet. 
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Fentiek alapján az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt 
Képviselő-testület elé. Kérdése, hozzászólása, észrevétele van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot a Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2013. (II.26.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 9. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, 
valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú 
távú vagyongazdálkodási tervet az alábbi tartalommal fogadja el: 
 
1. Középtávú vagyongazdálkodási terv 2013 – 2017. évekre: 
 

1) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, rendeltetésszerűen 
kell gazdálkodni. 
 

2) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, 
elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 
kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos 
működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, 
gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 

3) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselő-testület 
döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 

4) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásnak biztosítása, hasznosításának 
célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. 

 
A hasznosítás formái: 

a) A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 
b) Használatba adása, bérbeadása 
c) Önkormányzati vagyontárgyakkal vállalkozási tevékenység folytatása. 

 
a) A vagyon értékesítése 

A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az önkormányzat vagyonáról szóló 
17/2012. (X.30.) önkormányzati rendelet, valamint a magasabb szintű jogszabályokban 
foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel az önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős 
módon történő gazdálkodására. A vagyonértékesítésből származó bevétel elsősorban 
fejlesztési kiadások, fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgál, másodlagosan a 
folyószámlahitel csökkentésére.  
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b) Bérlet útján történő hasznosítás 
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása elsősorban bérleti 
szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni 
kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban. 

 
 

c) Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás 
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási tevékenység 
folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. Az 
önkormányzat csak olyan átlátható gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben 
felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

 
5) Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati vagyonban bekövetkező 

változásokat követően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül kell 
vizsgálni, törekedve a maximális kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre, a felesleges 
vagyontárgyak értékesítésére. 
 

6) Az önkormányzat vagyonába várható változások nyomon követése érdekében kiemelt 
figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására.  

 
7) Az önkormányzatnak a lehetőseihez képest elő kell segíteni a munkahelyteremtő 

vállalkozások letelepítését, arra alkalmas terület biztosításával. 
 
2. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv 2013 – 2022. évekre: 
 

1) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 
 

2) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú 
működési stabilitás biztosítása érdekében. 
 

3) Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak (közegészségügyi, szakmai, 
stb.) való megfelelés, az energiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése 
érdekében – elsősorban pályázati források igénybevételével – korszerűsíteni kell. Ehhez az 
önkormányzat feladat változásokat követően kialakult vagyonelemekre lebontott tervet kell 
készíteni. 
 

4) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt kell 
tartani azt, hogy az ne vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet ismeretében évente 
felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket. 
 

5) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, 
megújítására illetve beruházásra kell fordítani. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vagyongazdálkodási tervek 
szükség szerinti felülvizsgálatáról. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Ménes Andrea polgármester  
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2. napirendi pont: Előterjesztés a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 8/2002. (VIII.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
2013. január 01. napjával megszűnt a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 
szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 47. §. (4) bekezdésében foglalt 
rendeletalkotási felhatalmazás. 
Az Nytv. 33. § (2) bekezdése lehetőséget teremt arra, hogy a helyi nyilvántartás a Nytv. 17. § (2) 
bekezdésének b) pontja meghatározott adatokat átadja a képviselő-testület, a polgármester vagy a 
jegyző hatáskörébe utalt hatósági ügyekhez, illetve hatósági nyilvántartás vezetéséhez. 
A Nytv. 17. § (2) bekezdés b) pontja a követezőkről rendelkezik: 
 
„(2) A nyilvántartási adatok az alábbi csoportosítás szerint szolgáltathatók: 
b) természetes személyazonosító adatok és lakcímadatok, állampolgárság, családi állapot, a 
házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye, a nem, a nyilvántartásból való 
kikerülés oka, helye és ideje”.  
 
A jogszabályváltozás következményeként a Nytv. 47. § (4) bekezdése – mint rendelet alkotásra 
felhatalmazást adó rendelkezés – alapján megalkotott, a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 8/2002. (VIII.26.) 
önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni. 
Kérdése, hozzászólása, észrevétele van-e valakinek? Amennyiben nincs kérem szavazzunk.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Előzetes hatásvizsgálat 
 

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

A rendelet-tervezet címe: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 8/2002. (VIII.26.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül 
helyezése 
Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet hatályon kívül helyezésének társadalmi, gazdasági hatása 
nincs. 
Költségvetési hatása: A rendelet hatályon kívül helyezésének költségvetési hatása nincs. 
Környezeti, egészségi hatása: A rendelet hatályon kívül helyezésének környezeti, egészségi hatása 
nincs. 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet hatályon kívül helyezésének az 
adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása. 
Egyéb hatása: - 
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését 
törvény változás tette szükségessé. 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Az önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezésének elmaradása esetén a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Felügyeleti Főosztálya törvényességi jelzéssel élhet jogszabálysértéssel kapcsolatban.  
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: - 
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- személyi: -  
- szervezeti: -  
- tárgyi: -  
- pénzügyi: -   

 
 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

2/2013.(II.26.) számú önkormányzati rendelete 
 

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos egyes kérdésekről 
szóló 8/2002. (VIII.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a.) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:  
 

1. § 
 

Hatályát veszti Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 8/2002. (VIII.26.) 
önkormányzati rendelete. 

2. § 
 
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
Vámospércs, 2013. február 26.  
 
 
 
                      Ménes Andrea     Kanyóné Papp Klára 
                        polgármester      jegyző  
 
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdetem: 
 
 
 
Vámospércs, 2013. február 26. 
 
                                                            Kanyóné Papp Klára  
                                                                        jegyző 
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3. napirendi pont: Előterjesztés a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 13/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2011. (IV. 28.) 
számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) módosítása az alábbiak alapján 
szükséges: 
 

1. 2013. január 1-jétől a területi államigazgatás újjászervezése során létrejövő járások, valamint 
járási hivatalok megalakulásával az államigazgatási és az önkormányzati igazgatási 
feladatok megosztásra kerülnek és az eddig önkormányzat hivatala által ellátott 
államigazgatási feladatok egy részét a járási hivatalok látják el. 

 
A járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. 
számú melléklete alapján elkészített Megállapodás a Nyíradonyi Járási Hivatal 
kialakításához” elnevezésű dokumentum 5/1. számú melléklete tartalmazza a munkakörhöz 
kapcsolódó adatokat, hogy mely ügyintézők átadása szükséges. A Megállapodás 2012. 
október hó 31. napjáig aláírásra került. 

 
Az SZMSZ 116. § (3) bekezdése rögzíti, hogy a Polgármesteri Hivatal szervezeti 
felépítését és működési rendszerét meghatározó leírás a rendelet 4. számú melléklete 
tartalmazza. A 4. számú mellékletben szereplő munkakörök átadására került sor 2013. 
január 01. napjától - mindösszesen 13 fő 

 
 az Okmányiroda teljes létszáma, 5 munkakör (4 fő ügyintéző, 1 fő ügykezelő), 
 a Városi Gyámhivatal teljes létszáma, 3 munkakör (1 fő vezető, 1 fő ügyintéző,1 fő 

ügykezelő), 
 Igazgatási Irodáról 1 munkakör (1 fő ügyintéző, szociális igazgatás), 
 Igazgatási Irodáról 4 üres munkakör, amelyet a Képviselő-testület a 15/2012. (X.15.) 

számú önkormányzati rendelettel hagyott jóvá (létszámbővítésről szóló rendelet), 
A fentiekben leírtak alapján az SZMSZ 4. számú melléklete jelentősen megváltozott, ezért 
szükséges, hogy a jelenleg hatályos melléklet helyére a megfelelő szervezeti ábra kerüljön. 
 
Az SZMSZ 115. § (1) bekezdésének módosítása is szükséges ezzel együtt, mivel ott vannak 
szabályozva a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei: 
 

„115. § 
 
(1) A Polgármesteri Hivatal a következő szervezeti egységekre tagozódik: 
 

1. Adó- és Költségvetési Iroda 
2. Városfejlesztési-építéshatósági és Műszaki Iroda 
3. Igazgatási Iroda” 

 
Az eddigi szabályozásból kikerül az Okmányiroda és a Városi Gyámhivatal, mint szervezeti egység. 
 

2. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) előírja, hogy a helyi 
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában 
rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, 
módosítását követő harminc napon belül.  
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A jelenleg hatályos SZMSZ XI. fejezetének („Az önkormányzat kapcsolatrendszere”) 129. §-
a rendelkezik a kisebbségi önkormányzattal kapcsolatosan: 
 
„129. § (1) A képviselő-testület az Államháztartásról szóló és egyéb vonatkozó 
jogszabályokban foglaltak alapján együttműködési megállapodást köt a cigány kisebbségi 
önkormányzattal a kisebbségi önkormányzat költségvetése előkészítésének, jóváhagyásának 
eljárási rendjére, a költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendjére, a beszámoló 
elkészítésének és jóváhagyásának, a vagyontárgyak kezelésének rendjére, a számviteli, 
pénzügyi és információ szolgáltatási tevékenység rendjére, továbbá a belső ellenőrzés 
elvégzésének rendjére vonatkozóan. 
(2) A polgármesteri hivatal köteles a kisebbségi önkormányzat munkáját segíteni. Az Adó-és 
Költségvetési Iroda a kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának bonyolító szerve. A 
kisebbségi önkormányzat működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a jegyző látja 
el.” 

 
Javaslom, hogy a fent idézett szabályozás helyébe a következő szabályozás kerüljön: 
 
„A nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek biztosítása, együttműködés a nemzetiségi 

önkormányzattal 
 

129. § 
 

(1) Az önkormányzat együttműködési megállapodás alapján, az abban rögzített feltételek szerint 
ingyenesen biztosítja a települési nemzetiségi önkormányzat részére: 
 
a) helyiséghasználatot, és 
b) a Polgármesteri Hivatal közreműködésével, a testületi működéssel, a testületi és 

tisztségviselői döntések előkészítésével, végrehajtásával, valamint a gazdálkodással 
kapcsolatos nyilvántartási és adminisztratív feladatok ellátáshoz szükséges személyi és 
tárgyi feltételeket. 

 
(2) A települési nemzetiségi önkormányzat képviselőit a polgármester, az alpolgármester, a 

jegyző, az aljegyző és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője köteles soron kívül fogadni. 
 

(3) Az önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzat között, a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján és az abban kötelezőn előírt tartalomi elemekkel 
létrejött Együttműködési Megállapodásban rögzítettek alapján működik a nemzetiségi 
önkormányzat, a megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni.”  

 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítását megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása, észrevétele van-e valakinek? Amennyiben nincs kérem 
szavazzunk.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Előzetes hatásvizsgálat 
 

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

A rendelet-tervezet címe: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 13/2011. (IV.28.) számú rendelet módosításáról 
Társadalmi-gazdasági hatása: a Nyíradonyi Járási Hivatal kialakítása érdekekében megkötött 
megállapodás és a 231/2012. (XI.28.) számú önkormányzati határozatban foglaltak végrehajtása 
érdekében a létszám változik  
Költségvetési hatása: - 
Környezeti, egészségi hatása: - 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: - 
Egyéb hatása: - 
A rendelet megalkotásának szükségessége: Nyíradonyi Járási Hivatal kialakítása és az intézmények 
közötti átszervezések miatt 2013. január 01. napjától változik a szervezeti ábra és a hivatal felépítése, 
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben foglalt előírások betartása 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: - 

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

 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

3/2013.(II.26.) számú önkormányzati rendelete 
 

A Képviselő-testület és szervei  
Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2011. (IV. 28.) számú  

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló - a 11/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelettel, a 4/2012.(II.23.) önkormányzati rendelettel, a 
17/2011. (X.04.) önkormányzati rendelettel és a 15/2012. (X.15.) önkormányzati rendelettel 
módosított - 13/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A rendelet 4. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép:  
 

2. § 
 
A 115. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(1) A Polgármesteri Hivatal a következő szervezeti egységekre tagozódik: 
 

1. Adó- és Költségvetési Iroda 
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2. Városfejlesztési-építéshatósági és Műszaki Iroda 
3. Igazgatási Iroda” 

 
3. § 

 
A 129. § -a az alábbiak szerint módosul: 
 
„A nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek biztosítása, együttműködés a nemzetiségi 

önkormányzattal 
 
(1) Az önkormányzat együttműködési megállapodás alapján, az abban rögzített feltételek szerint 
ingyenesen biztosítja a települési nemzetiségi önkormányzat részére 
a) helyiséghasználatot, és 
b) a Polgármesteri Hivatal közreműködésével, a testületi működéssel, a testületi és tisztségviselői 
döntések előkészítésével, végrehajtásával, valamint a gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási és 
adminisztratív feladatok ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 
 
(2) A települési nemzetiségi önkormányzat képviselőit a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, 
az aljegyző és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője köteles soron kívül fogadni. 
 
(3) Az önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzat között, a nemzetiségek jogairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény alapján és az abban kötelezőn előírt tartalomi elemekkel létrejött 
Együttműködési Megállapodásban rögzítettek alapján működik a nemzetiségi önkormányzat, a 
megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálni.”  
 
 

4. § 
 
 

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

(2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos 
módon gondoskodik.  

 
 
Vámospércs, 2013. 02. 26.  
 
                      Ménes Andrea     Kanyóné Papp Klára 
                        polgármester      jegyző  
 
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdetem: 
 
 
Vámospércs, 2013. 02. 26. 
 
                                                            Kanyóné Papp Klára  
                                                                        jegyző 
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4. napirendi pont: Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 2013. február 28. napján tartandó közgyűlésének napirendi pontjai 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága 
az Alapszabály 11.2. pontjában foglalt jogosultsága alapján a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló 
egyidejű értesítése mellett, a társaság érdekében, a részvényesek személyes részvételével  

 
rendkívüli közgyűlést hív össze  

2013. február 28. (csütörtök) napjára 10 órai kezdettel  
a társaság székhelyén: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. szám, nagyterem. 

 
A társaság Igazgatósága a rendkívüli közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:  

 
1. napirendi pont: A 2012. december 13-ai közgyűlési határozatok ismételt elfogadása a 

Cégbíróság végzése alapján.  
2. napirendi pont: Tájékoztatás az üzemeltetett települések víziközmű vagyonába tartozó rendszer 

független elemek pótlását, cseréjét szolgáló gazdálkodásról.  

3. napirendi pont: A 2013. évi előzetes pénzügyi terv bemutatása, a két kidolgozott változat 
ismertetése, a tervhez kapcsolódó intézkedési terv bemutatása, a tervek 
megtárgyalása, elfogadása.  

4. napirendi pont: Tájékoztató a 2012. december 13-ai közgyűlésen elhangzottak alapján a 
víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos integrációs tárgyalások 
eredményeiről.  

5. napirendi pont: Az Igazgatóság létszámának módosítása, valamint erre tekintettel a Hajdú-
Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Alapszabályának módosítása; a társaság 
tisztségviselőire vonatkozó választási szabályzat módosítása; Jelölőbizottság 
felállítása.  

6. napirendi pont:        Egyebek.  

A közgyűlésen a szavazati jogot minden részvényes törvényes képviselője vagy meghatalmazottja 
útján gyakorolhatja. A szavazásra jogosító, névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyűlésen 
szavazati joggal azok élhetnek, akik a közgyűlés napját megelőző munkanapon a hivatalos munkaidő 
végéig tulajdonosként a Részvénykönyvbe bevezetésre kerültek. Szavazati jog mértéke: a 
részvényeseket a részvények névértékéhez igazodóan 100.000 Ft-onként 1 szavazat illeti meg.  

Az alapszabály előírásai szerint igazgatósági tag vagy felügyelőbizottsági tag részvényes képviselője, 
illetve meghatalmazottja nem lehet. Az Alapszabály 7.2.3. pontja szerint a szavazatok legalább 5%-
val rendelkező részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely 
kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére.  
A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlés összehívására szóló meghívó kézhezvételétől számított 8 
napon belül gyakorolhatják. Az Igazgatóság az indítványt köteles felvenni a napirendre.  
 
Határozatképtelenség esetén az azonos napirenddel megtartásra kerülő megismételt közgyűlés 
időpontja a társaság Alapszabályának 11.4. pontja alapján a meghívóban szereplő eredeti napirendi 
pontok szerinti ügyekben:  
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2013. március 01. napján 10 óra  

 
Helye: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. szám, nagyterem.  
 
Az 1990. évi LXV. (Ötv.) 9. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati feladat és hatáskörök a 
képviselőtestületet illetik meg. A képviselőtestületet a polgármester képviseli. A képviselőtestület e 
hatáskörét azonban átruházhatja egészben vagy részben állandó jelleggel az Ötv. 18. § (1) bekezdés 
szerint megalkotott szervezeti és működési szabályzatban, testületi határozat útján.  
A  cégbíróság álláspontja szerint amennyiben az önkormányzatok képviselő-testületei a Hajdú-
Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-ben az őket megillető részvényesi jogok (Gt. 212-217. §) 
gyakorlását vagy a szervezeti és működési szabályzatban vagy képviselő-testületi határozatban 
nem ruházták át állandó jelleggel az egyes polgármesterekre, minden egyes változásbejegyzési 
kérelem mellékleteként csatolni szükséges vagy az önkormányzatok képviselő-testületeinek 
határozatát az egyes közgyűlések napirendi pontjait illetően vagy az önkormányzatok 
képviselő-testületeinek azon határozatát, melyben az adott közgyűlésre eseti jelleggel ruházzák 
át a polgármesterre a részvényesi jogok gyakorlását.  
Kérjük, hogy a tulajdonos önkormányzatok állandó meghatalmazással felruházott képviselői 
gyakorolják a részvényesi jogokat a fentiek szerint meghirdetett közgyűlésen.  
 
A Közgyűlés meghívójához az Igazgatóság Elnöke mellékleteket is küldött, mely a jelen 
előterjesztés mellékletét képezi. 

Mellékletek:       

1. sz: A közgyűlés javasolt részletes napirendje 
2. sz: 2013. évi előzetes pénzügyi terv, végrehajtási intézkedési terv 
3. sz: MaVíz Elnökség álláspontja a közműadóról, díjcsökkentésről  
4. sz: VKDSZ levél Orbán Viktornak 2013. jan.16. 
5. sz: Tisztségviselők választási szabályzatának 1. sz. melléklete (térségek)  

 
Az említettek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat 
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése, hozzászólása, 
észrevétele van-e valakinek?  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Nekem az a véleményem, hogy nagyon sokat küzdöttünk azért, hogy az önkormányzat saját céggel 
tudja Vámospércsen biztosítani az ivóvizet. Évekig nem tudtunk dűlőre jutni a korábbi 
vízszolgáltatóval a Hidro Vp. Kft-vel, és most amikor létrehoztuk a Vámosvíz Kft-t, amely 100%-ban 
önkormányzati tulajdonú, a hasznot egy másik cég akarja bezsebelni tőlünk. Én azt mondom, hogy 
nincs ez így jól, mi Vámospércsiek vagyunk, mi szolgáltatjuk itt a vizet és nem értek azzal egyet, 
hogy egy másik cég ránk települjön, és a hasznot elvigye a városból. Azt javaslom, hogy fizettessünk 
bérleti díjat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel, mivel ez a mi tulajdonunk.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Tisztelt képviselő-társam tájékoztatom, hogy a jelenlegi napirendi pont és az előterjesztés nem erről 
szól. Amiről beszélt, arról már a 2012. évben volt egyhangú képviselő-testületi döntés, amikor is 
magasabb jogszabály alapján úgy határoztunk, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-hez 
csatlakozunk, mivel ezt törvény írta elő, így nem értem a felszólalásának lényegét.  
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Csuth Imréné települési képviselő:  
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatok már egy korábbi döntésnek a következményei, 
most úgy gondolom, hogy jóvá kell hagynunk. A határozati javaslatokat elfogadásra javaslom.  
 
Huszti János alpolgármester:  
Mint vámospércsi lakosnak nekem is nehezemre esett tavaly döntenem arról, hogy feladjuk az 
önállóságunkat a vízszolgáltatás terén, de mivel törvény írta elő, ez így természetes volt. Én is 
javaslom a határozatokat elfogadásra.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Tudják a tisztelt képviselők is, hogy úgy kötöttük meg a szerződést, hogy az a legkedvezőbb legyen 
az önkormányzat számára és ameddig a törvény engedte, a leghosszabb ideig 2013. december 31. 
napjáig önállóan szolgáltatjuk a vizet Vámospércs Városban.  
További kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs kérem egyesével szavazzunk a határozati 
javaslatokról.  
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2013. (II.26.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. február 28. napján 
tartandó Közgyűlésének 1. napirendi pontjához kapcsolódóan elfogadja az:  
 
- 1/2013. (II.28.) Zrt.  
- 2/2013. (II.28.) Zrt.  
- 3/2013. (II.28.) Zrt.  
- 4/2013. (II.28.) Zrt. 
- 5/2013. (II.28.) Zrt. 
- 6/2013. (II.28.) Zrt. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Huszti János alpolgármestert, hogy a 
Közgyűlésen a Képviselő-testület döntését képviselje.  
 
Határidő: 2013. február 28.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2013. (II.26.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
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Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. február 28. napján 
tartandó Közgyűlésének 2. napirendi pontjához kapcsolódóan elfogadja az 
üzemeltetett települések víziközmű vagyonába tartozó rendszer független 
elemek pótlását, cseréjét szolgáló gazdálkodásról szóló tájékoztatást.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Huszti János alpolgármestert, hogy a 
Közgyűlésen a Képviselő-testület döntését képviselje.  
 
Határidő: 2013. február 28.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2013. (II.26.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. február 28. napján 
tartandó Közgyűlésének 3. napirendi pontjához kapcsolódóan elfogadja az:  
- 7/2013. (II.28.) Zrt.  
- 8/2013. (II.28.) Zrt határozati javaslatokat.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Huszti János alpolgármestert, hogy a 
Közgyűlésen a Képviselő-testület döntését képviselje.  
 
Határidő: 2013. február 28.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

  Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2013. (II.26.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. február 28. napján 
tartandó Közgyűlésének 4. napirendi pontjához kapcsolódóan elfogadja a 
víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos integrációs tárgyalások 
eredményéről szóló tájékoztatást.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Huszti János alpolgármestert, hogy a 
Közgyűlésen a Képviselő-testület döntését képviselje.  
 
Határidő: 2013. február 28.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2013. (II.26.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. február 28. napján 
tartandó Közgyűlésének 5. napirendi pontjához kapcsolódóan elfogadja a:  
 
- 9/2013. (II.28.) Zrt.  
- 10/2013. (II.28.) Zrt.  
- 11/2013. (II.28.) Zrt. határozati javaslatokat.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Huszti János alpolgármestert, hogy a 
Közgyűlésen a Képviselő-testület döntését képviselje.  
 
Határidő: 2013. február 28.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
5. napirendi pont: Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat és a Vámospércs Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési megállapodás módosítása 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. május 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta és a 104/2012. (V.30.) számú határozatával elfogadta Vámospércs Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Együttműködési Megállapodást a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. § és 83. §-ai által meghatározott 
kötelező tartalommal. 
 
Az Együttműködési Megállapodás aláírása 2012. június 01. napján megtörtént. 
 
Az Njtv. 80. § (2) bekezdés értelmében „a megállapodást minden év január 31. napjáig, általános 
vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.”  
 
A megállapodást áttekintettük, a megállapodás tartalmát érintő – Njtv.-ben rögzített – előírások nem 
változtak, azonban formai okok, a jogszabályok változása miatt, valamint – mivel az RNÖ részére, a 
feladatai ellátására biztosított helyiségben változás történt- szükségessé vált a megállapodás 
módosítása: 
 

1. Az 1. a) pontban a következő szerepel: „Az Önkormányzat az RNÖ részére kizárólagos 
használatra az önkormányzati feladat ellátásához a Vámospércs, Béke u. 3. szám alatt, egy 
külön bejárattal rendelkező, 2 helyiségből álló épületrészt, a szükséges tárgyi, technikai 
eszközökkel felszerelve biztosít, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó 
rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli.”  
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A Béke u. 3. szám helyett az Önkormányzat 2013. március 1. napjától a Művelődési Ház és 
Könyvtár (Vámospércs, Debreceni ui. 2.) szám alatt biztosítja az RNÖ feladat ellátásához 
szükséges helyiséget, és a rezsi- és fenntartási költségeket viseli.  
Ennek megfelelően a megállapodás hivatkozott részét módosítani szükséges. 

 
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) vonatkozó 

rendelkezéseinek változása miatt szükséges a megállapodás 2.1. b.) pontjának a módosítása. 
Az Áht. 24. §. (1) bekezdése értelmében a jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a 
továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési 
koncepciót a polgármester április 30-áig nyújtja be a képviselő-testületnek. Emiatt a 2.1. b.) 
pontban szereplő dátum módosítása szükséges. 

 
A megállapodás módosítását a Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete is meg fogja tárgyalni. 
 
Az említettek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni 
és elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése, hozzászólása, észrevétele van-e 
valakinek? Amennyiben nincs kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2013. (II.26.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Vámospércs Városi Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
között 2012. június 1. napján létrejött Együttműködési Megállapodás (a 
továbbiakban: megállapodás) módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
A megállapodás 1. a) pontja az alábbiak szerint módosul: 
Az Önkormányzat az RNÖ részére az önkormányzati feladat ellátásához a 
Művelődési Ház és Könyvtár, Vámospércs, Debreceni u. 2. szám alatt, egy 
külön bejárattal rendelkező helyiséget, a szükséges tárgyi, technikai 
eszközökkel felszerelve biztosít, továbbá a helyiség infrastruktúrájához 
kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli.”  
 
A megállapodás 2.1. b.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
A RNÖ elnöke a költségvetési koncepció tervezetét a tárgyév április 30. 
napjáig – 2014. évtől - a RNÖ elé terjeszti. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy megállapodás 
módosítását írja alá. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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6. napirendi pont: Előterjesztés az 5/2012. (III.01.) BM rendeletben szereplő pályázat 
megvalósítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az 5/2012. (III.1.) BM. rendelet alapján az Önkormányzat a Vámospércs, Béke u. 2. szám alatti 
ingatlanon lévő szolgálati lakás felújítására, korszerűsítésére - a Mikrotérségi Családsegítő – és 
Gyermekjóléti Szolgálat jogszabályoknak megfelelő, ügyfélközpontú elhelyezése érdekében - 12.000 
eFt támogatást nyert el. 
 
A támogatás jogszerű felhasználása érdekében elkészíttettük az engedélyes és kiviteli terveket, 
valamint a megvalósításhoz a Képviselő-testület bruttó 3.350.000 Ft összeget biztosított önerőként.  
 
A Képviselő-testület a 10/2013.(II.11.) számú határozatában döntött arról, hogy a kivitelező 
kiválasztására vonatkozó eljárás lebonyolításával a Közbeszerzési Bizottságot bízza meg. A 
Közbeszerzési Bizottság 2013. február 11. napján tartott ülésén - 2/2013. (II.11.) számú 
határozatában – elfogadta a versenyeztetési eljárás felhívását és azt 2013. február 12. napján 3 
árajánlattevőnek küldte meg, az alábbiak szerint: 
 

1. Nagy és Szabó Kft. (4287 Vámospércs Kiss utca 10., árajánlat összege: bruttó: 34.599.076 Ft) 
2. Kelet-Épszer Kft. (4032 Debrecen Bencsik Sándor u. 5., árajánlat összege: bruttó: 41.881.316 Ft) 
3. Utas-Épker Kft. (4032 Debrecen Károli Gáspár u. 62., árajánlat összege: bruttó: 39.532.994 Ft) 

 
2013. február 19. napján 9,00 órai kezdettel helyszíni bejárást biztosítottunk az árajánlattevők 
részére. Az árajánlatok beadási határidejéig – 2013. február 25. napján 10,00 óráig - 3 árajánlat 
érkezett be, amelyek bontásáról készített bontási jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi.  
 
Az árajánlatok tartalmának ismeretében az alábbiak állapíthatók meg: 
 
A kivitelezésre beérkezett árajánlatok közül mindegyik magasabb összegű, mint a rendelkezésre álló 
fedezet (bruttó: 15.350.000 Ft). Ebben az esetben az Önkormányzat Képviselő-testületének két 
lehetősége van.  

- az egyik, hogy a rendelkezésre álló fedezet és a beérkezett legalacsonyabb összegű 
árajánlat különbségének összegére az önkormányzat költségvetésében fedezetet biztosít, 
vagy az eljárást eredménytelenné nyilvánítja és új eljárást folytat le, illetve 

- a 12 millió Ft támogatás visszafizetéséről határoz.  
 
a szakmai javaslat a következő: 
A kiviteli terv műszaki tartalmának ismeretében, továbbá a beérkezett árajánlatokat figyelembe véve 
álláspontunk az, hogy új eljárás lefolytatása esetén sem várható, hogy a rendelkezésre álló 
költségvetési fedezetnek megfelelő összegű árajánlat érkezzen be. A műszaki tartalom csökkentése 
pedig azért nem lehetséges, mert a két önálló közintézmény működéséhez a tervekben szereplő 
műszaki tartalmat szükséges megvalósítani.   
 
A kivitelezésre beérkezett legalacsonyabb összegű árajánlat (bruttó: 34.599.076 Ft) és a 
rendelkezésre álló fedezet (bruttó 15.350.000 Ft) közötti különbség bruttó 19.249.076 Ft, amelynek 
forrása az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében nem áll rendelkezésre, Ez az összeg kizárólag 
hitelfelvétellel lenne biztosítható, amelyet a folyamatban lévő egyéb projektjeink biztonságos 
megvalósítása miatt nem javaslunk.  
 
Egyéb lehetőség hiányában javasoljuk a 12 millió Ft-os támogatásról való lemondást, és a központi 
költségvetés számára történő visszafizetését. 
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Javasoljuk továbbá, hogy a beruházás megvalósítására európai uniós forrást keressen az 
önkormányzat, amelynek elnyerése esetén jóval kevesebb saját forrás biztosításával tudjuk az eredeti 
elképzeléseinket valósítani.  
 
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat elfogadni 
szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2013. (II.26.)  

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. az 5/2012 (III.1) BM rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja alapján elnyert támogatás alapján - a 
Vámospércs, Béke u. 2. szám alatti ingatlan felújítására vonatkozó, - a beruházás 
megvalósítása tárgyában lefolytatott versenyeztetési eljárást eredménytelenné nyilvánítja, 
tekintettel arra, hogy a beérkezett árajánlatok közül mindegyik magasabb ellenszolgáltatást 
tartalmaz, mint a rendelkezésre álló fedezet. 
 

2. az 1. pontban meghatározottak miatt az 5/2012 (III.1) BM rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja 
alapján elnyert és folyósított támogatást visszafizeti a Magyar Államkincstár önkormányzati 
felzárkóztatási támogatás lebonyolítási számlájára.   

 
3. felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében valamennyi szükséges 

intézkedést tegye meg.    
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
7. napirendi pont:  Előterjesztés a Vámospércsi Humánszolgáltató Nonprofit Kft. részére 
pénzeszközátadás tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület 24/2013. (II.14.) számú határozatában döntött arról, hogy a Vámospércsi 
Humánszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával – határozott időre - 2013. 
február 16. napjától, 2018. február 15. napjáig Dr. Rácz Norbertet bízza meg. Ugyanezen határozat 2. 
pontjában a Képviselő-testület az ügyvezető részére 2013. február 16. napjától a megbízás lejártáig 
havonta bruttó 150.000 Ft összegű megbízási díjat állapít meg.  
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Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Kft. nem rendelkezik saját bevétellel, kizárólag az 
OEP. finanszírozásból és az orvosi ügyeletre az Önkormányzat által átadott pénzeszközből látja el 
feladatait.  
 
Az ügyvezető bérfizetését csak oly módon lehet biztosítani, hogy az Önkormányzat támogatási 
megállapodás alapján –az általános tartalék terhére – biztosítja a 10,5 hónapra a bért és az azt terhelő 
SZHA összegét, amely mindösszesen 2.000.000 Ft. 
 
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen 
elfogadni. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2013. (II.26.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 24/2013. (II.14.) határozat alapján - úgy 
dönt, hogy: 

 
1. a Vámospércsi Humánszolgáltató Nonprofit Kft. részére – támogatási megállapodás alapján - 

az ügyvezető megbízási díja és az azt terhelő SZHA fedezetére 2013. február 16. napjától 
2013. december 31. napjáig 2.000.000 Ft támogatást biztosít az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésében az általános tartalék terhére.   

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási megállapodás megkötéséről 

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

Kmf. 
 

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


