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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 25. 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, 

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

Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 8 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. Javaslok új napirendi pont felvételét 7. napirendi pontként: 
Előterjesztés a „Vámospércs kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” című ÉAOP-3.1.3/A-11-
2011-0003 jelű projekt projektmenedzsment feladatok ellátása tárgyában. 8. napirendi pontként: 
Előterjesztés az óvodai- és az általános iskolai étkeztetésben alkalmazott étkezési nyersanyag- 
normáról és a térítési díjak megállapításáról szóló 19/2011. (X.04.) önkormányzati rendelet 
módosítása tárgyában. 9. napirendi pontként: Előterjesztés a Nyíradonyi Mikrotérségi 
Intézményfenntartó Társulással kapcsolatos döntések meghozatala. Ismertetem a módosított 
napirendi pontokat.  
 

Napirendi pont előtti témák: 
 

1. Polgármesteri tájékoztató 
 

2. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 
Tervezett napirendi pontok: 

 
Nyílt ülés 

 
1. Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtás tárgyában  

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

2. Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
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3. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

4. Előterjesztés a Metaguru Kft. kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

5. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
rendelet tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
6. Előterjesztés a vízminőséggel kapcsolatos lakossági bejelentések tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

7. Előterjesztés a „Vámospércs kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” című ÉAOP-3.1.3/A-
11-2011-0003 jelű projekt projektmenedzsment feladatok ellátása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
8. Előterjesztés az óvodai- és az általános iskolai étkeztetésben alkalmazott étkezési nyersanyag-

normáról és a térítési díjak megállapításáról szóló 19/2011. (X.04.) önkormányzati rendelet 
módosítása tárgyában  
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

9. Előterjesztés a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulással kapcsolatos döntések 
meghozatala 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 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a 
napirendi pontokra tett javaslatokat. 
 
Napirendi pont előtti témák: 
 
1.  Polgármesteri tájékoztató  
(Írásos tájékoztató mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Polgármesteri tájékoztatómban az utolsó soros testületi ülés óta eltelt időszak legfontosabb 
eseményeiről kívánok beszámolni: 

 február 20-án Polgárné Nagy Elvira bizottsági elnök asszony képviselte önkormányzatunkat 
az Európa-Kapu Közgyűlésén.  

 Szintén ezen a napon, állampolgársági esküt tettek hivatalomban.  
 február 22-én társulási ülést tartott a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás.  
 február 26-án Járási Védelmi Bizottsági ülésen vettem részt Nyíraonyban, ahol a katasztrófa 

helyzetek elleni sikeres védekezés lehetőségeit beszéltük át.  
 február 28-án Jegyző asszonnyal részt vettünk a Hajdú-Bihar Megyei Vízmű Zrt 

Közgyűlésén, ahol a képviselő testület 2013. február 26-én meghozott álláspontja alapján 
szavaztunk a napirendekről.  
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 március 2-án került megrendezésre immár hagyományosan, a XXII. Vámospércsi Borverseny. 
A nagy érdeklődés mellett megtartott rendezvényen a jó hangulatot a helyi Népdalkör, és a 
Bíborkadarka néptánc csoport biztosította. Fiatal bortermelők is felbukkantak, kiváló 
boraikkal, mely bíztató a tekintetben, hogy Vámospércsen nem hal ki őseink mestersége.  

 március 6-án Szabóné Miavecz Ildikóval egyeztetésen vettünk részt a TIKÖVIZIG-nél. A 
megbeszélés előzményeként, telefonon kerestek meg minket azzal, hogy a Vámos Ér 
Marinkán átfolyó, Bartók B. utca lenyúló kertjeinek végében lévő, most állami tulajdonú 
mellékágat átadnák az önkormányzat tulajdonába, így a továbbiakban minden, ezen 
mellékágra vonatkozó műszaki előírás biztosítása, illetve karbantartása a mi feladatunk lenne. 
Kértük, írásos állásfoglalásukat arról, hogy jelen pillanatba a fő érbe való csatlakoztatás 
kíván-e más műszaki megoldást, az érvényben lévő jogszabályok alapján.  

 március 11-én két Start Közmunka Programunk indult be. A téli és egyéb értékteremtő munka 
keretében 27 fő segédmunkást, 2 szakmunkást és 1 adminisztrátort alkalmazunk, kertészeti és 
erdőtelepítési feladatokra.  
Az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása érdekében 23 segédmunkást, 2 brigádvezetőt 
és 1 adminisztrátort alkalmazunk. A program harmadik eleme a belvízvédekezéssel 
kapcsolatos munkálatok, valamint a hosszú közfoglalkoztatás április 1-től indulnak be, így 
további 75 ember kap munkát, ezzel mindennapi megélhetést.  
Önkormányzatunk ebben az évben különböző közfoglalkoztatási programokra összesen közel 
115 millió forintot nyert.  

 Ezen a napon a Vámospércsi Rendőr Örshöz tartozó települések polgármesterei számára 
közbiztonsági fórumot hívott össze a Hajdúhadházi Kapitányságvezetője Dr. Vincze István úr.  

 Hivatalomba látogatott, s a közfoglalkoztatásokkal kapcsolatban egyeztettünk Dr. Kugler 
Herbert, aki a kirendeltségünkön jelenleg vezetőt helyettesítő feladatokat lát el.  

 március 13-án Nyíradonyban ismét taggyűlést tartott az Intézményfenntartó Társulás.  
 március 14-én emlékeztünk 1848-49 hőseire. az ünnepi műsorral immár hagyományosan az 5. 

osztályos tanuló készültek. Köszönetet mondtunk minden felkészítő tanárnak, s diáknak, akik 
az előadással megajándékoztak minket! Az ünnepség koszorúzással zárult a Petőfi szobornál, 
rendkívül sok intézmény, civil szervezet, s párt részvétele mellett.  

 Ugyanezen a napon népes társaság búcsúztatta kolleganőnket, Szabó Jánosnét, aki közel 
három évtizedig szolgálta a helyi közművelődést, technikai alkalmazottként. Nagyon fog 
nekünk hiányozni, hisz egy rendívül talpraesett, jó problémamegoldó képességű munkaerő 
vonul vissza az aktív mindennapi munkától, s tölti, reméljük kiváló egészségben még további 
életét szerettei körében. Boldog, s hosszú nyugdíjas éveket kívánunk neki! 

 A március 15ei hétvégének időjárása nem ért váratlanul minket, hisz az előrejelzések 
figyelmeztettek a hétvége rendkívüliségére. Településünkön a szokásos módon folyt a hó 
eltakarítása, az önkormányzat traktorával, s embereivel. Hajnal 02:00 órától a Járási Védelmi 
Bizottság két óránként kért jelentést a helyi védelmi bizottság vezetőjétől, a település 
helyzetéről. Szerbe-számba kellett vennünk, kinek van traktora, vagy olyan erőgépe, mely az 
esetlegesen elakadó járművökön tud segíteni. Ki kellett jelölni azon helyiségeket, ahol a hideg 
elől menekülőket el tudjuk szállásolni. Városunkban, szerencsére semmi rendkívüli nem 
történt, 16-án a boltok élelmiszer ellátása a megszokott volt, s lassacskán az idő is kivirult.  

 március 20-21-én kiosztásra került az a 70 m3 tűzifa, melyet önkormányzatunk vásárolt, 
tekintettel a családok téli tüzelő problémájára. Az igénylésre való felhívást minden 
háztartásba kiküldtük, s a rendelkezésre álló mennyiség majd kétszerese érkezett be, így nem 
volt könnyű dolga a Humánpolitikai Bizottságnak, aki átruházott hatáskörként a kérelmek 
elbírálásával lett megbízva.  
Rendkívüli bölcs munkájuk eredményeként sikerült nagyobb méltatlankodás nélkül kiosztani 
a fát, két nap alatt, mely Varga Lajost és csapatát dicséri. Köszönöm mindenki munkáját, aki 
tevőlegesen is részt vett az ügy lebonyolításában! 

 március 20-án Gyermekvédelmi Jelzőrendszeres tanácskozás volt a Hivatal Dísztermében. 
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Nagyon sok olyan hasznos információ és ötlet hangzott el, mely biztosíték számomra arról, 
hogy figyelnek gyermekeikre, s a felmerülő problémákra igyekeznek adekvát választ adni.  

 szintén március 20-án, a Hajdúhadházi Rendőrkapitány bemutatta a helyi rendőrőrs 
parancsnokát, valamint beszélgetést kezdeményezett a képviselő-testület megjelent tagjaival 
és a polgárőrség jelen lévő parancsnokával a helyi problémákról. Véleményem szerint egy 
nagyon jó irányt vett az önkormányzat és a közbiztonságért felelős szervek együttműködése.  

 március 22-23-áőn részt vettem a Vámos Települések Szövetségének éves taggyűlésén 
Budapesten, ahol véglegesítésre került, hogy a 6. alkalommal megrendezésre kerülő , 
nemzetközi találkozó helyszíne Vámosoroszi lesz, s június első hétvégéjén kerül 
megrendezésre. A gyermekek számára május 25-én rendezik meg a vetélkedőt, s a Virág 
Jánosról elnevezett énekkari, vers és mesemondó verseny pedig október 6-án, kerül 
megrendezésre Vámosgyörkön.   

 
Ezekről a főbb eseményekről szerettem volna a Képviselő-testületet tájékoztatni. Van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül elfogadja a polgármesteri tájékoztatót.  
 
 
1. Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület részére kiküldésre került a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló 
beszámoló. Kérdezem, hogy az áttekintést követően van-e valakinek kérdése hozzászólása? 
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást.   
 
1. napirendi pont: Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtás tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
  A 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet alapján a helyi önkormányzatok érdekeltség növelő pályázatot 
nyújthatnak be a közművelődési intézmények, közösségi színterek technikai, műszaki 
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására. A pályázat beadásának határideje 
2013.03.25. 
 
Fenti jogszabály alapján a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve 
az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településekről szóló 
kormányrendeletben felsorolt települések esetében az önkormányzati önrész háromszorosa képzi az 
elnyerhető támogatás alapját.  
 
Előzetes szakmai egyeztetéseket követően 2013-ban a belső és külső helyszíneken megtartott 
rendezvények rögzítéséhez és hangosításához szükséges eszközöket szeretnénk tovább bővíteni, 
valamint a már korábbi években beszerzett konferencia székekkel azonos, további 40 darab szék 
vásárlását tervezzük. 
 
Az alábbi eszközök beszerzését szeretnénk 2013-ban megvalósítani, amennyiben a központi 
költségvetésből a támogatás teljes összege biztosításra kerül: 
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- Videokamera SONY NEX-VG30EH  1 db  1 000 000 Ft 
- Digitalizáló Black Magic Ultra Studio Pro  1 db     300 000 Ft 
- Ipad4 Tablet PC 64 Gb Wifi 3G   1 db     250 000 Ft 
- Microport Audio-Technika ATW-701/P  2 db     150 000 Ft 
- Szónoki pultmikrofon AT ES915C18  2 db     200 000 Ft 
- Szónoki puskamikrofon AT ES915ML18  2 db     200 000 Ft 
- Mikrofon adapter rádióadó AT8666   2 db                  50 000 Ft 
- XLR rádióadó AT ATW-T802 adó   2 db     200 000 Ft 
- XLR rádióvevő AT ATW30008D   2 db     150 000 Ft 
- Keverő Allen&HEath ZED 60-10FX  1 db     150 000 Ft 
- Hangfal Wharfdeale Pro Titan 15 Active  2 db     400 000 Ft 
- Konferencia szék     40 db     350 000 Ft  
 
Összesen:          3 400 000 Ft 
 
Az eszközök jelentős mértékben hozzájárulnának a bel- és kültéri rendezvények, városi események 
minőségi szintű hangosításához és dokumentálásához. 
 
A beszerzések önerejéhez Vámospércs Városi Önkormányzatnak 850 E Ft önerőt szükséges 
biztosítani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben és a határozati javaslatban 
foglaltakat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása, észrevétele van-e 
valakinek?  
 
Huszti János alpolgármester:  
Teljes mértékben támogatom az előterjesztést.  
 
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 szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2013. (III.25.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 4/2004.(II.20.) NKÖM 
rendeletben szabályozott helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő pályázatához 
2013. évben 850 E Ft önerőt biztosít a 2013. évi költségvetés Előző évi felhalmozási célú 
pénzmaradvány igénybevétele (kötvény) előirányzat terhére az alábbi eszközök beszerzése 
érdekében. 
 
- Videokamera SONY NEX-VG30EH  1 db  1 000 000 Ft 
- Digitalizáló Black Magic Ultra Studio Pro  1 db     300 000 Ft 
- Ipad4 Tablet PC 64 Gb Wifi 3G   1 db     250 000 Ft 
- Microport Audio-Technika ATW-701/P  2 db     150 000 Ft 
- Szónoki pultmikrofon AT ES915C18  2 db     200 000 Ft 
- Szónoki puskamikrofon AT ES915ML18  2 db     200 000 Ft 
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- Mikrofon adapter rádióadó AT8666   2 db                  50 000 Ft 
- XLR rádióadó AT ATW-T802 adó   2 db     200 000 Ft 
- XLR rádióvevő AT ATW30008D   2 db     150 000 Ft 
- Keverő Allen&HEath ZED 60-10FX  1 db     150 000 Ft 
- Hangfal Wharfdeale Pro Titan 15 Active  2 db     400 000 Ft 
- Konferencia szék     40 db     350 000 Ft  
 
Összesen:          3 400 000 Ft 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
2. napirendi pont: Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjainak meghatározása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az óvodai felvételt a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja 
szabályozza: 
„A fenntartó 
b) dönt a köznevelési intézmény nevének megállapításáról, az óvodába történő jelentkezés módjáról, 
a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti 
és éves nyitvatartási rendjének meghatározásáról”.  
 
Az óvodai felvétel időpontjáról, a beiratkozási kötelezettségről a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet 20. § (1) és (2) bekezdése rendelkezik: 
„(1) A fenntartó asz óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának 
határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első 
határnapját megelőzően legalább harminc nappal. 
(2) A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles 
beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott 
időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke 
az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját 
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes jegyzőt.’ 
 
Az intézményvezető asszony az 53/2013. számú levelében arról tájékoztatott, hogy a 2013/14-es 
nevelési évre vonatkozóan az óvodai beíratást 2013. április hó 15., 16., 17. és 18. napján, 8-17 óra 
között kívánja megtartani. 
 
A helyben szokásos módon történő közzététel ebben az esetben a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtáblája, a Vámospércsi Hírek ingyenes havilap, valamint a város honlapján 
(www.vamospercs.hu) történő megjelentetés.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben és a határozati javaslatban foglaltakat 
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása, észrevétele van-e valakinek?  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2013. (III.25.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) 
bekezdése alapján úgy dönt, hogy a gyermekek óvodai beiratkozások 
időpontját 2013. április 15.-16.-17.-18.-án de. 8.00 - du.17.00 óra között 
állapítja meg. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az 
intézményvezetőt értesítse, továbbá intézkedjen a beiratkozás időpontjának 
közzétételéről. 
 
Határidő: értesítés: azonnal, végrehajtás: folyamatos 
Felelős: Ménes Andrea polgármester, Németh Jánosné óvoda 
intézményvezetője 

 
3. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő a 
költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a 
továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A 
közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv 
nyilvános. 
 
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben 
szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott 
közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a 
közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított 
közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt 
közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet 
módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 
 
Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére 
feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervet megküldeni. A közbeszerzési terv célja, hogy az 
ajánlatkérő szervek felmérjék az adott évre vonatkozó beszerzési igényeiket és megelőzhető legyen a 
részekre bontás tilalmának megsértése, illetve a késedelmes vagy nem megfelelő eljárások 
megindítása. Az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt is indíthat közbeszerzési eljárást is 
lefolytathat, amely nem szerepelt a közbeszerzési tervben, ha általa előre nem látható okból előállt 
közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel, valamint mellőzheti a tervben szerepeltetett 
eljárás lefolytatását. Ezen változások esetén a közbeszerzési tervet módosítani kell, megadva a 
módosítás indokát is. 
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Az éves közbeszerzési terv jelentőséggel bír a közbeszerzések ellenőrzése szempontjából is, mivel a 
Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére köteles az ajánlatkérő azt 
megküldeni. 
 
Az előterjesztés mellékleteként – az ismert kötelezettségvállalások, folyamatban lévő pályázatok, 
valamint megkötött támogatási szerződés alapján – elkészítettük az Önkormányzat 2013. évi 
közbeszerzési tervét. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben és a határozati javaslatban 
foglaltakat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása, észrevétele van-e 
valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2013. (III.25.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése szerint az 
Önkormányzat 2013. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat 
melléklete szerint elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzési terv 
közzétételéről gondoskodjon.  
 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
4. napirendi pont: Előterjesztés a Metaguru Kft. kérelme  tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület 23/2012.(II.13.) sz. határozata alapján 2012. március 5. napján Bérleti 
szerződést kötöttünk a Metaguru Kft. ügyvezetőjével, 3 éves időtartamra. A létesítmény fizikai 
átadását követően a gépek-berendezések beüzemelését, javítását, karbantartási munkálatait végezte el 
a bérlő és 2012. április 16. napjáig a tesztüzemelés is megtörtént. Ezen időpontig a bérlő – a Testület 
60/2012.(IV.25.) számú határozata alapján – bérleti díjat nem fizetett. 
 
A Bérleti szerződés 3. pontjában a bérleti díjjal kapcsolatban szerződő felek úgy állapodtak meg, 
hogy az az első évben bruttó 100.000Ft/hó+közüzemi díj, a második évtől - szerződés aláírását 
követő 12. hónap elteltével – bruttó 200.000Ft/hó+közüzemi díj.  
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A Bérlő az 1.számú mellékletben szereplő levelében arról adott tájékoztatást, hogy a Sütő üzem 
egyik fő terméke, a pirog gyártását az elmúlt év végén le kellett állítania, mert a legnagyobb 
megrendelője – a gazdasági helyzetére hivatkozva – lemondta további megrendeléseit. Ez a 
sütőüzemnek komoly árbevétel kiesést jelent. Ebből adódóan a Bérleti szerződésben a második évtől 
vállalt havi bruttó 200.000Ft/hó+közüzemi díj megfizetését nem tudja teljesíteni, kéri az bérleti díj 
csökkentését. Kérelme szerint a második évben bruttó 130.000Ft/hó+közüzemi díj megfizetését 
tudja vállalni. 
 
A 2. számú mellékletben szereplő levélben a Bérlő kéri továbbá, hogy az üzem működésében jelentős 
szerepet képviselő kelesztő-gép felújításával kapcsolatos bruttó 48.500 Ft, valamint az elektromos 
szekrény megszakítóinak korszerűsítése miatti bruttó 28.095 Ft költségei a bérleti díjban kerüljenek 
beszámításra. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjen. 
Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése, hozzászólása, észrevétele van-e valakinek?  
 
Huszti János alpolgármester:  
Egyetértek azzal, hogy sütőüzem bérleti díját csökkentsük, mivel nagy öröm az, hogy ismét kenyeret 
gyárt a sütőüzemünk, továbbá helyi lakosoknak biztosít munkalehetőséget, arra kell törekednünk, 
hogy a cég minél hosszabb ideig bérelje a sütőüzemet. Szeretném megkérdezni azt, hogy a cég 
szállít-e az önkormányzat intézményeiben a sütőüzembe gyártott pékárúból?  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Tájékoztatom alpolgármester urat és a képviselőket, hogy az önkormányzat élelmiszerek beszerzését 
közbeszerzési eljárás keretein belül szerezte be eddig is, jelenleg ki van írva a közbeszerzési eljárás 
erre az évre is. Amennyiben a sütőüzem bérlője érvényes pályázatot nyújt be a pékárukra, és a 
legalacsonyabb ajánlatot fogja tenni, abban az esetben ez a cég szállíthatja majd az önkormányzati 
intézményekbe. Mindig is támogattam és most is támogatom a helyi vállalkozásokat, de a törvények 
betartását mindig szem előtt tartva döntök én is és a testület tagjai is.  
 
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 szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
38/2013. (III.25.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 

1. hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló, Vámospércs 1048/11 hrsz-ú, 
1099 m2 területű, valamint a 1048/14 hrsz-ú 1364 m2 területű, a valóságban Vámospércs, 
Malom u. 9. szám alatti Sütőüzem hasznosítására a Metaguru Kft.-vel 2012. március 5. 
napján létrejött Bérleti szerződés 3. pontjának 3. bekezdése az alábbiak szerint 
módosuljon: 
 
„Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj mértéke a bérleti jogviszony 
második évének kezdetétől, azaz jelen szerződés aláírásától számított 12. hónap elteltétől a 
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24. hónap végéig – 1 év időtartamra - bruttó 150.000 Ft/hó + közüzemi díj, azaz 
Egyszázötvenezer forint/hó + közüzemi díj.” 

 
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat ügyvédjének közreműködésével a 

Metaguru Kft.-vel kötött Bérleti szerződést módosítsa 
Határidő:  2013. március 31. 
Felelős:  Ménes Andrea polgármester 

 
3. hozzájárul ahhoz, hogy a Metaguru Kft.-nek a kelesztő gép felújításával kapcsolatos 

bruttó 48.500 Ft, valamint az elektromos szekrény megszakítóinak korszerűsítése miatti 
bruttó 28.095 Ft költségei a következő havi bérleti díjban beszámításra kerüljenek 
 

4. felkéri a polgármestert, hogy a 3. pontban elfogadott költségek bérleti díjban történő 
beszámításával kapcsolatos valamennyi intézkedést tegye meg. 
 
Határidő:  2013. március 31. 
Felelős:  Ménes Andrea polgármester 

 
5. napirendi pont: Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló rendelet tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február hó 15. napján fogadta el a 
pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2011. (II.13.) számú 
rendeletét. Az országgyűlés minden évben módosította a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (és a törvényhez kapcsolódó, különböző ágazati 
jogszabályokat is). 
 
A jogszabályi változások miatt a helyi szociális rendeletet többször kellett módosítani, 2013. évig két 
nagyobb módosításra került sor: a 18/2011. (X.04.) és a 2/2012. (II.13.) számú önkormányzati 
rendeletek módosították az alaprendeletet. 
 
A módosítások miatt a rendelet normaszövege nehezen alkalmazható, a gyakorlatban történő, napi 
munkavégzéshez nehezen átlátható lett, illetve az országgyűlés 2012. év végén jelentősen módosított 
több olyan ágazati jogszabályt, amely miatt a helyi rendeletünket ismételten több ponton módosítani 
kellene. 
 
Fentiekre tekintettel célszerűbb, ha a jelenleg hatályos helyi szociális rendeletet a két módosításával 
együtt hatályon kívül helyezi a tisztelt Képviselő-testület és egy új, egységes, a hatályos 
jogszabályoknak is megfelelő rendeletet fogadunk el. 
 
Az előterjesztés mellékleteként csatolom az új rendelet-tervezet normaszövegét. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni 
szíveskedjenek. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő: 
A Humánpolitikai Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet 
a Képviselő-testület részére.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

4/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete 
 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (l) bekezdésében, 25. § (3) 
bekezdésében, 26. §, 32. § (3) bekezdésében, 37 § (1) bekezdés d) pontjában, 48.§ (4) bekezdésében 
50.§ (3) bekezdésben 132.§ (4) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 

I. fejezet 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A rendelet célja 
 

1. § 
 
Vámospércs Város közigazgatási határain belül élő személyek számára meghatározza Vámospércs 
Városi Önkormányzat által pénzbeli és természetben biztosított szociális ellátások formáit, 
szervezetét, jogosultság feltételeit, igénybevételének módjait.  
 

A rendelet hatálya 
 

2. § 
 

(1) A rendelet hatálya - a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a Vámospércs város 
közigazgatási területén élő:  

 
a) magyar állampolgárokra, 
b) bevándoroltakra és letelepedettekre, 
c) hontalanokra, 
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. 

 
(2) E rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(a továbbiakban: Szt.) 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) 
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő 
országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. 
 

(3) E rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a 
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás 
igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a 
három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a 
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett 
lakóhellyel rendelkezik, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben 
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meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Magyarország 
területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 

 
3. § 

  
(1) Az Önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére köteles az arra rászorulónak 

átmeneti segélyként egyszeri segélyt és étkezést, illetve szállást nyújtani, ha ennek hiányában 
a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyeztetné.  
 

4. § 
  

(1) Az Önkormányzat által biztosított támogatások köre:  
 

a) Az önkormányzat pénzbeli támogatásként:  
 

- az Szt. 45.§-ának rendelkezései figyelembevételével e rendeletben szabályozott helyi 
feltételek alapján átmeneti segélyként időszaki, illetőleg rendkívüli segélyt nyújt, 

- az Önkormányzat pénzbeni ellátásként az Szt. 46.§-ában meghatározottak 
figyelembevételével jelen rendeletben előírt helyi feltételek szerint rászorultsági 
alapon temetési segélyt biztosít. 

  
b) Az önkormányzat természetben nyújtott támogatásként: 

 
- A polgármester az Szt. 48. §-ában foglalt önkormányzati hatáskörében gondoskodik az 

elhunyt személyek közköltségen történő eltemettetéséről.  
 

Hatásköri szabályok 
 

5. § 
 

(1) A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbi hatásköreit:  
 

a) Temetési segély megállapítása, 
b) Átmeneti segély megállapítása.  

 
(2) A képviselő-testület a Humánpolitikai Bizottságra ruházza át az alábbi hatásköreit: 

 
a) Szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjtámogatás megállapítása, 
b) Szociális Szolgáltató Központ tartós bentlakásos intézmény esetében a kérelmeket 

véleményezi és javaslatot tesz a Képviselő-testület számára. 
 

II. fejezet 
 

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 
 

6. § 
 

(1) Az e rendelet alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmet a 
Vámospércsi Polgármesteri Hivatalánál lehet benyújtani formanyomtatványokon.  

 
A kérelem mintáit a rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:  
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1. sz. melléklet: átmeneti segély megállapításhoz, 
2. sz. melléklet: temetési segély megállapításhoz,  
3. sz. melléklet: köztemetés igénylése,  
4. sz. melléklet: méltányossági közgyógyellátás igénylése,  
5. sz. melléklet: szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjtámogatás 
igénylése. 

 
(2) A kérelemhez csatolni szükséges:  

 
a) igazolások, nyilatkozatok az igénylő és a vele egy lakásban, ott bejelentett 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók 
jövedelmi-vagyoni viszonyairól, 

b) a kért ellátás igényléséhez jogszabályban előírt külön igazolásokat. 
 

7. § 
 

(1) A pénzbeli és természetbeni ellátások iránti igények döntésre való előkészítését és a döntések 
végrehajtását a Polgármesteri Hivatal végzi. 

 
8. § 

  
(1) A Polgármesteri Hivatal ügyintézői – feladatkörükben – a szociális ellátásra való jogosultság 

elbírálása céljából az előkészítő eljárás keretében ellenőrzik a támogatást igénylő személyek 
jogosultsági feltételeinek meglétét. Az ellenőrzés során helyszíni ellenőrzést végezhetnek, 
amely tapasztalatait környezettanulmányban, (jegyzőkönyvben) rögzítik. 
  

(2) Amennyiben a Polgármesteri Hivatalnak a környezettanulmány lefolytatása során tudomására 
jut, vagy hivatalos tudomása van arról, hogy a kérelmező életkörülményei a támogatás iránti 
kérelemhez csatolt jövedelemnyilatkozatban foglaltakkal ellentétes, a támogatás folyósítása 
ügyében hozott döntés meghozatalához a hivatal felhívatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, 
illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló 
dokumentumok benyújtására. Ha a fenntartási költségek meghaladják a 
jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek 
figyelembe vételével vélelmezhető.  
 

(3) Ha az (1) és (2) bekezdésben szabályozott ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a 
támogatást igénylő, illetőleg a támogatásban részesülő személy a támogatásra nem jogosult, 
az ellenőrzést végző köteles a támogatás elutasítására, csökkentésére, megvonására, 
visszatérítésére javaslatot tenni.  
 

(4) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Polgármesteri 
Hivatal már bármely ügyben 6 hónapon belül vizsgálta, és nem feltételezhető azokban 
lényeges változás.  

9. § 
 

(1) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítését a támogatást megállapító önkormányzati 
szerv rendeli el.  
 

(2) A megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét, valamint a kamat összegét méltányosságból 
elengedheti. A méltányosság gyakorlására akkor kerülhet sor, ha a kötelezett személynek 
tartós betegség, elemi kár, vagy haláleset miatt jövedelem kiesése következik be és 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
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legkisebb összegének 80 %-át.  
 

(3) A megtérítésre méltányosságból részletfizetés engedélyezhető, ha a fizetésre kötelezett 
személynek tartós betegség következtében jövedelem kiesése következik be és családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 
%-át.  

 
III. fejezet 

TÁMOGATÁSI FORMÁK 
Pénzbeli ellátások 

Rendszeres szociális segély 
 

10. § 

 
(1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy aki: 
 

a) legalább 40 % egészségkárosodást szenvedett, vagy munkaképességét legalább 40% 
elvesztette,  

b) várandós anya, 
c) a pszichiátriai szakorvos igazolása alapján mentális állapotára való tekintettel állandó 

szakorvosi kezelésre szorul, 
d) foglalkozási egészségügyi szakorvos munkavégzésre véglegesen alkalmatlannak 

minősítette, 
  rendszeres szociális segélyre jogosult. 
 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott állapot fennállásának igazolására csatolni kell: 
 

a) egészségkárosodott személy vonatkozásában a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Rehabilitációs Szakigazgatási szervének az egészségkárosodás minősítését tartalmazó 
érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét, 

b) várandós anya esetén a nőgyógyász szakorvos igazolását vagy terhes kisgondozási 
kiskönyvet, 

c) mentális állapotra hivatkozás esetén a pszichiátriai szakorvos igazolása, 
d) foglalkozási egészségügyi szakorvos igazolása. 

 
(3) Az Szt. 37. § (1) bekezdés b-c) pontja szerinti rendszeres szociális segélyre jogosult személy 

(továbbiakban: jogosult) együttműködésére kijelölt szerve a Vámospércsi Mikrotérségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (4287 Vámospércs, Béke u. 1.).   
 

(4) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy – az Szt-ben meghatározott 
egészségkárosodott személy kivételével – a segély folyósításának feltételeként köteles 
együttműködni a Vámospércsi Mikortérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal. 

 
(5) A (4) bekezdésben meghatározott személy az együttműködés keretében köteles:  

a) a Szt-ben foglalt kötelezettségének eleget tenni, 

b) a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve 
a beilleszkedést segítő programban megjelölt szervezetekkel rendszeres 
kapcsolatot tartani az általuk előírt időpontban megjelenni. 

(6) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködési 
kötelezettsége teljesítésében ténylegesen akadályozott, ennek okát köteles haladéktalanul, de 
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legkésőbb 3 napon belül bejelenteni a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatnál illetve az általa meghatározott szervezetek felé. Az akadályoztatás 
okát a bejelentéssel egyidejűleg, de legkésőbb 5 napon belül köteles hitelt érdemlő módon 
igazolni melynek megalapozottságát a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat köteles megvizsgálni.  

(7) A beilleszkedést segítő programok típusai:  
a) a rendszeres szociális segélyben részesülő személy saját erőforrásainak feltárására 
irányuló egyéni programok, 
b) mentálhigiénés életmódot formáló programok, 
c) munkavégzésre felkészítő és integráló programok, 
d) csoportos önsegítő és képességfejlesztő programok, 
e) álláskeresési technikák, jogi és pszichológiai tanácsadás, csoportos foglalkoztatás, 
f) képzés, átképzés különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés 

megszerzésének érdekében, 
g) más ellátásba juttatás. 

(8) Együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben 
részesülő személy a számára felróható okból: 

a) jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül 
nyilvántartásba vétele céljából nem jelenik meg a Mikrotérségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatánál,  

b) az együttműködési megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget, 
c) a beilleszkedést segítő program bármely pontjának nem tesz eleget, 
d) az akadályoztatás okát az aláírt határidőben nem jelenti vagy azt hitelt érdemelően 

igazolni nem tudja 
e) a beilleszkedést segítő programban meghatározott szervezetekkel a kapcsolatot nem veszi 

fel, az általuk meghatározott időpontban nem jelenik meg 
(9) Az együttműködési kötelezettség elmulasztása esetén a Vámospércsi Mikrotérségi 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat minden alkalommal soron kívül vizsgálja a 
mulasztás okát, s amennyiben az a rendszeres szociális segélyben részesülő személy számára 
felróható úgy az együttműködési kötelezettség megszegését 3 napon belül köteles jelezni a 
jegyzőnek. 

Átmeneti segély 
 

11. § 
 

(1) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy 
tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére átmeneti segély nyújtható, 
figyelemmel az Sztv. 7. § /1/ bekezdésében foglaltakra is.  
 

(2) Átmeneti segély különösen az alábbi indokokra tekintettel állapítható meg:  
 

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

szolgáltatási díj támogatására,  
c) gyógyászati segédeszköz beszerzésére, gyógykezelésre, amennyiben közgyógy 

igazolvánnyal nem rendelkezik,  
d) tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány esetén,  
e) egyedülálló ellátatlan személy részére,  
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f) szabadságvesztésből való szabadulás esetén, és  
 

családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át.  

 
(3) Átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel.  

 
(4) Az alkalmankénti átmeneti 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. 
 

(5) Amennyiben a kérelmező eseti gyógyszerkiváltáshoz kér támogatást, úgy az alkalmanként 
nyújtható támogatás alacsonyabb összegű is lehet, mint az (5) pontban meghatározott összeg. 
 

(6) 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 
nyugdíjminimum 300 %-át.  

 
Temetési segély 

 
12.  § 

 
(1) A települési önkormányzat temetési segélyt állapíthat meg annak, aki 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 temetési segély iránti kérelemhez csatolni kell a temetési számlákat és a halotti anyakönyvi 
kivonatot.  
 

(3) A temetési segély összege nem lehet kevesebb, mint a helyben szokásos temetési költség 
10%-a. A helyben szokásos temetési költség összege bruttó 107 478 Ft. 
 

(4) A temetési segély összege:  
a) ha az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-

áig terjed, akkor a temetési segély a  helyben szokásos legolcsóbb temetés   költségeinek 
10%-a, 

b) ha az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-
ától a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-áig terjed, 
akkor a temetési segély a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10%-a. 
 

(5) A temetési segély iránti kérelem benyújtási határideje a halálesetet követő 60 nap.  
 

Szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjtámogatás 
 

13. § 
 

(1) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelés helyi közszolgáltatásáról és 
közterületek tisztántartásáról szóló, többször módosított 9/2005. (VI.10.) ÖR-ben előírt 
díjfizetéssel kapcsolatban az ügyfél kérelemre indult eljárásban a Humánpolitikai Bizottság 
döntése alapján 50 %-os díjfizetési kedvezményt biztosíthat. 
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(2) Az 50%-os díjfizetési kedvezmény megállapítására azok a 65. életévüket betöltött, saját 

tulajdonban levő ingatlannal rendelkező, jövedelem és vagyoni helyzettől 
függetlenül/családban élők esetében az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori nyugdíjminimum 200%-át, egyedülálló esetében 250%-át, aki egyedülálló, vagy 
kizárólag házastársával, élettársával, bejegyzett élettársával él, vagy kiskorú gyermekével 
(vagy ha kirendelt gyám) a gyámoltjával, fogyatékkal élő egyenes ági hozzátartozójával, 
testvérével él közös háztartásban. Közös háztartásban élők esetében csak akkor válik 
jogosulttá, ha legalább egyikük betöltötte a 65. életévét és a lakást kizárólag a (2) 
bekezdésben megjelöltek használják és nincs közszolgáltatási díjtartozásuk. 
 

(3) A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolást. 
 

(4) A támogatás a kérelem benyújtás hónapjának első napjától vehető igénybe. 
 

(5) A támogatás megszűnésének esetei: 
 

a) ügyfél kérelmére, 
b) az ellátást bejelentés nélkül egy hónapon keresztül nem veszi igénybe, 
c) a kedvezményezett halálának esetén. 

 
(6) A támogatás megszűnik a jogosultsági feltételek megszűnése hónapjának utolsó napjával, 

amennyiben a kedvezményezett elhunyt, a (2) bekezdésben levő feltételek szerinti 
hozzátartozó részére megállapítható a támogatás, ha a jogosultsági feltételeknek megfelel és 
az elhalálozást követő 30 napon belül a kérelmet benyújtják. 
 

(7) A kedvezményezett köteles értesíteni a Polgármesteri Hivatalt a család létszámában történt 
változásról és a lakóhely-változásról is, amennyiben ezt elmulasztja, a támogatás 
megszűntetésre kerül. 
 

(8) A díjfizetési kedvezmény jövedelemhez kötött feltételek esetén 1 évre állapítható meg. 
 

(9) A díjfizetési kedvezmény mértéke: a 120 literes gyűjtőedény 50%-a. 
 

(10) A díjfizetési kedvezmény költségének összegét az önkormányzat negyedévente a 
közszolgáltató észére átutalja. 
 

(11) A szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjtámogatást a rendelet 5. számú 
mellékletében levő formanyomtatványon kell igényelni. 

 
Természetben nyújtott szociális ellátások 

Köztemetés 
 

14.  § 

 
(1) A köztemetés megtérítési kötelezettsége alól különös méltánylást érdemlő körülmények 

fennállása esetén részben vagy egészben mentesíthető az eltemettetésre köteles személy.  
 

(2) Mentesíthető a fizetési kötelezettség alól az az eltemettetésre köteles személy, akinek 
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimumot, egyedül élő esetén a 
nyugdíjminimum 120 %-át nem haladja meg és vagyona sem neki, sem a családtagjainak 
nincs, továbbá ha az elhunyt személy után hagyatéki vagyon nem maradt, illetve az nem 
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olyan mértékű, amely a köztemetés költségeit fedezné.  
 

(3) Az eltemettetésre köteles személy kérelmére a polgármester a köztemetés költségeinek 
részletekben történő megfizetését engedélyezheti, ha a kérelmező:  

 
- egyedül él és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

150 %-át nem éri el, vagy  
- családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a 120 %-át nem éri el.  
 

Méltányossági közgyógyellátás 
 

15. § 

 
(1) Az Sztv. 50. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottakon túl méltányossági 

közgyógyellátásban részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő 
esetében 200%-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke 
eléri, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át.  

 
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 
16. § 

 
(1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére biztosítja a személyes 

gondoskodást nyújtó, következő alapellátási formákat: 
 

a) idősek klubja, 
b) étkeztetés, 
c) házi segítségnyújtás, 
d) családsegítés, 
e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
f) támogató szolgálat. 

 
Idősek klubja 

 
16.§/A 

 
(1) Az önkormányzat a Szociális Szolgáltató Központban, mint gondozási központban az Szt. 

65/F. §-ában foglaltaknak megfelelően nappali ellátásként idősek klubját működtet. 
 
(2) Az idősek klubja esetében az igénybe vétel során a rászorultságnál további szempont az 

egyedüllét és a társas együttlétre való igény, előnyben kell részesíteni az egyedüllét, a 
pszichés állapot, várakozási idő, illetve életkor szempontjából kedvezőtlenebb helyzetben 
levő személyt. 
 

(3) Kizárja az igényjogosultságot a közösségi életre alkalmatlan egészségügyi állapot (fertőző 
betegség), illetve az intézményi jogviszony keretében előírt együttélési szabályok (házirend) 
ismételt és súlyos megszegése. 
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(4) Megszűnik az idősek klubjában való részvételre vonatkozó jogosultság, ha a szolgáltatásra 
jogosult indokolatlanul 5 napot vagy bármely más okból 30 napot meghaladóan nem veszi 
igénybe a szolgáltatást. 

 
Étkeztetés 

 
16.§/B 

 
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 
 

(2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki kora vagy 
egészségi állapota miatt nem képes az (1) bekezdés szerinti étkezésről más módon – 
hozzátartozója segítségével, illetve megállapodás alapján – gondoskodni. 
 

(3) A településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy 
szenvedélybetegek részére lehetőséget kell biztosítani az étkeztetés igénybevételére, illetve 
segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkezés biztosítására. 
 

(4) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj csökkentésére vagy elengedésére nincs 
lehetőség.  
 

(5) A jogosultak körének meghatározására az Szt. 114 § (2) bekezdése az irányadó. 
 

(6) A térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének, valamint az étkeztetéssel 
kapcsolatosan felmerült költségnek egy ellátottra jutó napi összege (továbbiakban: élelmezési 
térítés) . Az egyes intézményi térítési díjakat külön rendelet, az óvodai- és általános iskolai 
étkeztetésben alkalmazott étkezési nyersanyag-normáról és a térítési díjak megállapításáról 
szóló19/2011. (X.04.) ÖR tartalmazza. 
 

(7) Az étkeztetésért fizetendő általános forgalmi adóval növelt személyi térítési díj, amely az 
élelmezési térítés és az igénybe vett étkezések számának szorzata, nem haladhatja meg az 
ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25%-át. 
 

(8) Az ellátás megszűnésének eseteit az Szt. 100. § és 101. §-ai szabályozzák. 
 

(9) Az önkormányzat étkeztetési feladatát a Szociális Szolgáltató Központ bevonásával látja el, a 
kérelmeket az intézménynek kell írásban benyújtani. 

 
Házi segítségnyújtás 

 
16.§/C 

 
(1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni: 

 
a) azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem 

képesek és róluk nem gondoskodnak 
b) azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint 

szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos 
feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, 
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c) azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát 
igénylik, 

d) azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő 
visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. 

 
(2) A házi segítségnyújtás biztosításának szabályaira az Szt. 63. § (2) bekezdésében foglaltak az 

irányadók. 
 

(3) Az önkormányzat e feladatát a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat révén látja el. A székhely szerinti önkormányzat helyi rendeletében találhatóak az 
igénybevétel részletes szabályai. 

 
Családsegítés 

 
16.§/D 

 
(1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, 
a krízishelyzet megszűntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 
szolgáltatás. 
 

(2) Az önkormányzat a családsegítés keretében biztosítja: 
 

a) a szociális, életvezetési és mentálhigénés tanácsadást, 
b) a családgondozást, 
c) a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését, ennek 

keretében a szociális és egészségügyi intézmények, az oktatási intézmények és a 
gyermekjóléti szolgálat részvételének biztosítását a megelőzésben, 

d) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a 
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve 
egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás-nyújtását, 

e) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, 
konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint nehéz 
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. 

 
(3) Az önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatait a Vámospércsi Mikrotérségi 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat révén Nyírmártonfalva, Fülöp, Vámospércs és 
Nyíracsád Önkormányzatok működtetésével látja el, mely családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálatra, mint szakmailag önálló egységekre tagozódik. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott szolgálat speciális szolgáltatásokat is nyújt, mely keretében 
szociálisan rászorult egyének, csoportok számára önálló szolgáltatást biztosít, a gyermekeket 
nevelő családok számára speciális programokat szervez. 
 

(5) A speciális szolgáltatásokra vonatkozó részletes szabályokat az intézmény szervezeti és 
működési szabályzata tartalmazza.   
 

(6) A családsegítő szolgálatnak az egyén és a család számára nyújtott szolgáltatása térítésmentes. 
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Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
16.§/E 

 
(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 

szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel 
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 
 

(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az önkormányzat Vámospércs, Nyírmártonfalva, 
Fülöp, Nyíracsád településekre  kiterjedően a Vámospércsi Mikortérségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat – mint ellátón – keresztül biztosítja, mely során gondoskodik: 
 
a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen 

haladéktalanul – maximum 30 percen belül – történő megjelenéséről, 
b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali 

intézkedések megtételéről, 
c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális alap-, illetve szakellátás körébe 

tartozó ellátás kezdeményezéséről. 
 

(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra egyebekben a Vámospércsi Mikortérségi 
Intézményfenntartó Társulás keretein belül létrejött megállapodásban foglaltak az irányadók. 
A székhely szerinti önkormányzat helyi rendeletében találhatóak az igénybevétel részletes 
szabályai. 

Támogató szolgáltatás 
16.§/F 

 
(1) A közösségi ellátás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetében történő ellátása, 

elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük 
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belül speciális segítségnyújtás biztosítása révén. 
 

(2) A támogató szolgáltatást az önkormányzat a Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ által 
biztosítja Vámospércs, Nyírábrány, Nyírmártonfalva, Újléta településekre kiterjedően.  
 

(3) A székhely szerinti önkormányzat helyi rendeletében találhatóak az igénybevétel részletes 
szabályai. 

 
Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal 

17. § 
 
(1) Vámospércs Városi Önkormányzata – a Szt.58/B.§ (2) bekezdése alapján – Szociálpolitikai 

Kerekasztalt hoz létre. 
 
(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülésezik. 
 
(3) A feladatát képezi különösen a szociális igazgatás körébe tartozó rendelet-tervezetek 

véleményezése, valamint a szolgáltatástervezési koncepcióban rögzített feladatok 
megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése. 

 
(4) Tagjai:  Vámospércs Város Polgármestere, 

Vámospércs Város Jegyzője, 
Humánpolitikai Bizottság elnöke, 
Szociális Szolgáltató Központ vezetője, 
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Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője. 
 

IV. fejezet 
A TÁMOGATÁSOK KÖZÖS SZABÁLYAI 

18. § 
 

(1) Az egyes támogatások benyújtására, elbírálására, felülvizsgálatára, folyósítására, ha e rendelet 
eltérően nem rendelkezik jelen paragrafusban foglalt közös szabályokat kell alkalmazni.  
 

(2) A rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás havonta utólag minden hónap 5. 
napjáig, az átmeneti segély, a temetési segély a megállapító határozat kézhezvételét követő öt 
napon belül kerül folyósításra.  
 

(3) A pénzbeli ellátások felülvizsgálatára az jogosult, aki azt megállapította.  
 

V. fejezet 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

19.  § 
 

(1) A rendelet 2013. április 01. napján lép hatályba. 
 

(2) A rendelet előírásait a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 

20. § 
 

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Vámospércs Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 
által szabályozott a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályiról 
szóló 18/2011. (X.04.), 3/2012. (II.13.) rendeleteivel módosított 3/2011. (II.15.) rendelete.  

 
21. § 

 
(1) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti 

társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16.-án aláírt Európai Megállapodás 
tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §- ával összhangban, az 
Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.  

 
Vámospércs, 2013. március 25.  
 
 
     Ménes Andrea           Kanyóné Papp Klára  
      polgármester         jegyző  
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem:  
 
 
Vámospércs, 2013. március 26.   
 
 
 
Kanyóné Papp Klára  
            Jegyző 
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6. napirendi pont: Előterjesztés a vízminőséggel kapcsolatos lakossági bejelentés tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Vámospércs, Pacsirta u. 27. sz. alatti társasház lakói az előterjesztés mellékletét képező 
kérelemmel fordultak a Képviselő-testülethez. A kérelemben az ivóvíz rossz minőségére hivatkoznak 
és kérik problémájuk orvoslását. 
 
A Képviselő-testületnek, mint a Kft. taggyűlésének kizárólag arra van hatásköre, hogy felkérje a cég 
ügyvezetőjét a probléma kivizsgálására, és a megoldási javaslatok kidolgozására, megjelölve annak 
költségét is.  
 
Tekintettel arra, hogy más lakosok is jeleztek már szóban problémát az ivóvíz minőségére 
vonatkozóan javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy az alább határozati javaslatot szíveskedjen 
elfogadni. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
39/2013. (III.25.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kft. taggyűlése úgy dönt, hogy:  
 

1. felkéri a Kft. ügyvezetőjét az ivóvíz minőségével kapcsolatos lakossági bejelenések 
kivizsgálására, a problémák megoldási javaslatainak kidolgozására, megjelölve annak 
költségeit is.  

 
2. felkéri a polgármestert, hogy Kft. ügyvezetőjét a döntésről értesítse, és az ügyvezető által 

elkészített beszámolót terjessze a Képviselő-testület elé.  
 

Határidő:  soron következő rendes Kt. ülés 
Felelős:  Ménes Andrea polgármester 

 
 
7. napirendi pont:  Előterjesztés a „Vámospércs kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” 
című ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003 jelű projekt projektmenedzsment feladatok ellátása 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A „Vámospércs kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése”című ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003 
jelű projekt bruttó elszámolható költsége összesen 422.968.805 Ft, melyből a támogatás mértékének 
összege 380.671.924 Ft. 
A projekt Támogatási szerződése 2012. október 8. napján - halasztott hatályba lépéssel - aláírásra 
került. A Támogatási szerződés 2013. január 7. napján lépett hatályba. 
A projekt megvalósításához szükséges a projektmenedzsment feladatok ellátása, melynek költsége a 
pályázatban nem elszámolható, de a Képviselő-testület a 311/2011. (XII.15.) számú határozatában a 
pályázathoz kapcsolódóan erre a feladatra többlet saját forrásként kötelezettséget vállalt és fedezetet 
biztosított. A sikeres megvalósítás érdekében szükséges mielőbb a feladatot elvégző cégek 
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kiválasztása, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és 
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 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
40/2013. (III.25.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 311/2011. 
(XII.15.) számú határozat alapján - úgy dönt, hogy: 
 
1. „Vámospércs kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” című ÉAOP-

3.1.3/A-11-2011-0003 jelű pályázat megvalósítása érdekében 
felhatalmazza az önkormányzat Közbeszerzési Bizottságát, hogy a 
projektmenedzsmenti feladatok ellátására vonatkozóan a 
versenyszabályok szerint járjon el és gondoskodjon a 
projektmenedzsmentet ellátó szervezet kiválasztásáról.  

2.   felkéri a polgármestert, hogy a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó 
ajánlattevővel a szerződést kösse meg.  

Határidő: 2013. március 31. 
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.) 
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Mátyás Király Általános és AMI nevelőtestülete kérelemmel fordult a Képviselő-testület felé. 
Az iskola nevelőtestülete – abból az indíttatásból, hogy „mostanában hosszabb időt töltenek az 
iskolában, sok pedagógus szinte egész napját a gyerekekkel tölti” – a jelenleg hatályos vendégebéd 
(544 Ft+ÁFA) díj helyett kedvezőbb áron ebédelhessenek a nevelők a menzán rendszeresen vagy 
alkalomszerűen is. 
 
Az óvodai- és az általános iskolai étkeztetésben alkalmazott étkezési nyersanyag-normáról és a 
térítési díjak megállapításáról szóló 19/2011. (X.04.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése 
szabályozza jelenleg az alkalmazandó napi térítési díjakat, amely alapján a menzás gyermek (csak 
ebéd) térítési díja 200 Ft+ÁFA.  
 
A Mátyás Király Általános és AMI nevelőtestülete kérelemének helyt adva, szükséges a helyi 
rendeletünk kiegészítése az alkalmazandó napi térítési díjak felsorolásánál a következővel: 
„1. § (1) 5. A Mátyás Király Általános és AMI dolgozói ebéd térítési díja: 320 Ft +ÁFA”. 
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A díj meghatározására a következők alapján került sor: 
A rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontjában van meghatározva a menzás gyermek (csak ebéd) étkezési 
térítési díja, ami 200 Ft +ÁFA. Ennek az összegnek 60%-os rezsiköltséggel megemelt díja 320 Ft 
+ÁFA, így bruttó 406 Ft-ért tudnak étkezni az iskola dolgozói, ezzel a menzás gyerekek adagjának 
megfelelő adagot kaphatnak. Jelenleg a díjszabás alapján vendégebédet kell fizetniük, aminek az 
összege 544 Ft +ÁFA. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítását megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen. 
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a rendelet 
tervezetet a Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

5/2013.(III.25.) számú önkormányzati rendelete 
 

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

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
23/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított - 19/2011. (X.04.) számú önkormányzati 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 
 

A rendelet 1. § (1) bekezdése a következővel egészül ki: 
 
„5. Mátyás Király Általános és AMI dolgozói ebéd térítési díja:         320 Ft” 

 
2. § 

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

2) A rendelet 2013. április 01. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos 
módon gondoskodik.  

Vámospércs, 2013. 03. 25. 
 
                      Ménes Andrea     Kanyóné Papp Klára 
                        polgármester      jegyző  
 
A rendeletet a mai napon kihirdetem: 
 
Vámospércs, 2013. 03. 25. 
                                                                  Kanyóné Papp Klára  
                                                                             jegyző 
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9. napirendi pont:  Előterjesztés a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulással 
kapcsolatos döntések meghozatala tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulásnak, melynek Nyíradony a székhelye 
jelenleg nyolc önkormányzat a tagja. 
A Társulás az 1997. évi CXXXV. Tv. 9. §-a szerinti társulásként működött, ezért a jogszabályi 
változások figyelembevételével a Társulási Tanács a 145/2012. (XI.29.) NYMITT számú 
határozatával a Társulás jogi személyiségű társulássá történő átalakításáról döntött. 
 
Balkány Város Önkormányzata, Nyírmihálydi Község Önkormányzata, Álmosd Község 
Önkormányzata és Bagamér Nagyközség Önkormányzata határozatukkal jelezték szándékukat, hogy 
a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társuláshoz szeretnének csatlakozni. 
Ahhoz, hogy az említett négy önkormányzat csatlakozni tudjon a Társuláshoz, a Társulási 
Megállapodás módosítására van szükség.  
 
Hajdúsámson Város Önkormányzata levélben küldte meg a Társulásnak a 23/2013. (II. 14.) öh. 
számú Hajdúsámsoni Képviselő-testület határozat kivonatát, mely többek között az alábbiakat 
tartalmazza: 
 
„Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a Nyíradonyi Mikrotérségi 
Intézményfenntartó Társulás - az általa fenntartott Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató 
Központnál és a Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálatnál - szervezeti integrációt hajt végre 
egybeolvadással, melynek keretében a hajdúsámsoni intézmény székhelye megszűnik, az 
telephelyként működik tovább 2013. július 1. napjától.” 
 
A Képviselő-testület által most jóváhagyandó Társulási Megállapodás szerint a közösen vállalt 
szociális és gyermekjóléti feladatokat, 2013. július 1-jétől egy intézmény a Nyíradonyi Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ fogja biztosítani. 
 
A fentiek miatt szükséges a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodását, továbbá a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézmény 
alapító okiratát és a Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat intézmény megszüntető okiratát a 
Képviselő-testületnek jóváhagyni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
Van-e kérdés, hozzászólás! 
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2013. (III.25.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. 
számú mellékletként becsatolt tartalommal elfogadja a 2013. július 1. napján 
hatályba lépő Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodását, továbbá a 2. számú mellékletként csatolt Nyíradonyi 
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Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézmény alapító okirat 
módosító okiratát, továbbá a 3. számú mellékletként csatolt Nyíradonyi 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézmény egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát, és a 4. számú mellékletként csatolt 
Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat intézmény megszüntető 
okiratát. 
 
A képviselő-testület jóváhagyja és támogatja Álmosd Község 
Önkormányzatának a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társuláshoz 
2013. július 1-jei dátummal történő csatlakozását, továbbá jóváhagyja és 
támogatja Balkány Város Önkormányzatának, Nyírmihálydi Község 
Önkormányzatának, és Bagamér Nagyközség Önkormányzatának a 
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társuláshoz 2013. szeptember 30-ai 
dátummal történő csatlakozását. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási 
megállapodást aláírja.  

Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: azonnal 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2013. (III.25.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 
3/2013. (II.22.) számú határozatával módosított Társulási Megállapodását. 
 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: azonnal 
 

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

Kmf. 
 

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 
 


