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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20. napján, 
14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Ménes Andrea polgármester, 
     Huszti János alpolgármester, , 
    Rácz Ildikó települési képviselő, 

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

  Csuth Imréné települési képviselő,  
  Deákné Demjén Ilona települési képviselő 

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

Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 7 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. Napirendi pont ismertetése előtt javaslok új napirendi pont felvételét 
11. napirendi pontként: Előterjesztés a Vámospércs Városi Polgárőr Egyesület kérelme tárgyában, 12. 
napirendi pontként: Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervének 2. sz. 
módosítása tárgyában. Kérdezem, hogy van-e valakinek napirendi pontra tett javaslata? Amennyiben 
nincs ismertettem a módosított napirendi pontokat.  
 

Nyílt ülés 
 

1. Előterjesztés 2014. évi folyószámlahitel szerződés megkötése tárgyában   
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

2. Előterjesztés fejlesztési célú kiadás lehívása az óvadéki számláról  
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester  
 

3. Előterjesztés a 60 év feletti vámospércsi lakosok egyszeri támogatása tárgyában   
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
4. Előterjesztés a gyermekes családok egyszeri szociális támogatása tárgyban Előterjesztő: 

Ménes Andrea polgármester 
 

5. Előterjesztés a szociálisan rászorultak részére tűzifa juttatás tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
6. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása tárgyában 

Előterjesztő: Kanyóné Papp Klára jegyző   
 

7. Előterjesztés a HBm-i Munkaügyi Központ által - munkanélküli személyek részére – 
szervezett képzések lebonyolításához kedvezményes terembérleti díj megállapítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester  
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8. Előterjesztés a Vámospércs Város Önkormányzat feladat- és létszám racionalizálását érintő 
döntések tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

9. Előterjesztés a LEADER térségek közötti együttműködés keretében megvalósítandó pályázat 
tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
10.  Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. évi I. féléves ülés- és munkaterve tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

11. Előterjesztés a Vámospércs Városi Polgárőr Egyesület kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
12. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervének 2.sz. módosítása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 
Kérem szavazzunk a napirendi pont elfogadásáról.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatokat. 
 
 
1. napirendi pont: Előterjesztés a 2014. évi folyószámlahitel szerződés megkötése tárgyában   
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az önkormányzat gazdálkodásában bekövetkező pozitív változások hatására a település likviditása 
szinte teljesen helyreállt. A korábbi években 100.000.000 Ft-os összegű működési hitelkeret helyett 
2013-ban már csak 50.000.000 Ft összegű hitelkeretre kötöttünk szerződést a Főnix 
Takarékszövetkezettel. 
A kedvező likviditási helyzet ellenére azonban önkormányzatunknak figyelembe kell vennie, hogy a 
bevételek és kiadások éves időbeli üteme nagymértékben eltér egymástól (pl. a helyi adóbevételek 90 
%-a márciusban és szeptemberben teljesül a kiadások állandósága mellett), ezért folyószámlahitel 
igénybevételére továbbra is – csökkentett összegben – szükség van.    

A Főnix Takarékszövetkezetnél a jelenleg 50.000.000 Ft hitelkeretre megkötött szerződésünk 
lejárata 2013. december 31.  

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 1. § c) pontja a likvid 
hiteleket – változatlanul -  az alábbiak szerint definiálja: 

Likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel 

Fentiek alapján a folyószámlahitel 2014. január 01-jétől 2014. december 31-ig vehető igénybe és 
év végéig a teljes kötelezettséget maradéktalanul vissza kell fizetni. A folyószámlahitel összegét 
2014-től 40.000.000 Ft összegben tartjuk indokoltnak rendelkezésre tartani.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a folyószámlahitel keret 2014. évi rendelkezésre tartását 
szíveskedjen jóváhagyni. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdése, hozzászólása valakinek?  
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Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
182/2013. (XI.20.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati feladatok 
ellátása, a folyamatos likviditás fenntartása érdekében, folyószámlahitelre irányuló szerződést köt 
2014. január 01. napjától 2014. december 31. napjáig, melynek keretösszegét 40.000.000 forintban 
állapítja meg. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a Főnix Takarékszövetkezetnél a 
folyószámla-hitelkeret szerződés megkötésére és felhatalmazza az ehhez szükséges valamennyi 
nyilatkozat, biztosíték megtételére. 
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
2. napirendi pont: Előterjesztés fejlesztési célú kiadás lehívása az óvadéki számláról  
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 392/2007 (XII.10.) számú határozata 
alapján forgalomba hozott „Vámospércs 2027” kötvény – OTP Bank Nyrt-nél óvadéki számlán 
elhelyezett – bevételéből, az alábbi fejlesztési célú kiadások ellenértékének lehívása szükséges a 
költségvetési elszámolási számlánkra. 
 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003. számú „Vámospércs 
kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” megnevezésű pályázatához kapcsolódóan a 
kivitelező Multimax 99 Kft. benyújtotta 3. részszámláját 42 145 391 Ft összegben, 
melynek önereje 5 468 124 Ft. 
 

2. Vámospércs Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pacsirta utcán megépült parkolók 
közvilágítási hálózatának építési munkáira szerződést kötött az EH-SZER Kft-vel. A 
vállalkozó a szerződésben rögzített feladatait elvégezte, mely alapján 3 757 703 Ft 
vállalkozói díjra jogosult.   (nem támogatott költség). 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti fejlesztési kiadások lehívását 9 225 827  Ft 
összegben elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdése, hozzászólása 
valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
183/2013. (XI.20.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Vámospércs 2027” 
kötvény – OTP Bank Nyrt-nél óvadéki számlán elhelyezett – bevételéből a költségvetési elszámolási 
számlájára lehívja az alábbi fejlesztési célú kiadásokat 9 225 827  Ft összegben. 
 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003. számú „Vámospércs 
kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” megnevezésű pályázatához kapcsolódóan a 
kivitelező Multimax 99 Kft. benyújtotta 3. részszámláját 42 145 391 Ft összegben, 
melynek önereje 5 468 124 Ft. 

 
2. Vámospércs Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pacsirta utcán megépült parkolók 

közvilágítási hálózatának építési munkáira szerződést kötött az EH-SZER Kft-vel. A 
vállalkozó a szerződésben rögzített feladatait elvégezte, mely alapján 3 757 703 Ft 
vállalkozói díjra jogosult.   (nem támogatott költség). 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
3. napirendi pont: Előterjesztés a 60 év feletti vámospércsi lakosok egyszeri támogatása tárgyában  
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs városban jelenleg 1013 fő 60 éven felüli állandó lakos él. A gazdasági válság okozta 
nehézségek elsősorban ezen nyugdíjas korú emberek életére vannak igazán negatív hatással. Sok idős 
lakosnak gondot okoz a mindennapi megélhetés, a téli időszakban a fűtés, sok az egyedül álló idős 
ember. 

Sokan egyáltalán nem jogosultak semmilyen szociális ellátásra kevés havi járandóságukon felül. A 
közelgő ünnepek és a téli időjárás nehézségeinek átvészelése érdekében javaslom, hogy a Képviselő-
testület részesítse egyszeri 5.000 Ft összegű támogatásban a településen állandó lakcímmel, és 
tartózkodási hellyel rendelkező 60 év feletti lakosokat az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 
az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat terhére.  

Ez a támogatás hozzávetőleg 5.065 E Ft összegű kiadást jelent, amelyet a takarékos gazdálkodás 
eredményeként a 2013. évi költségvetésben rendelkezésre áll.   

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján szíveskedjen az alábbi határozati javaslatot 
elfogadni. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdése, hozzászólása valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
A Humánpolitikai Bizottsági is tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  
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Huszti János alpolgármester:  
Először is nagyon szépen köszönöm a Vámospércsi 60 év felüli emberek nevében. Többen 
érdeklődtek már tőlem, hogy az idén az önkormányzattól kapnak-e valamilyen juttatást? Nagyon sok 
embernek örömet okozunk ezzel a döntéssel. Szeretném jelezni, hogy érintett vagyok az egyszeri 
támogatás jogosultságára, ezért nem kívánok részt venni a szavazáson.   
 
Lakatos József települési képviselő:  
Egyetértek alpolgármesterrel, hogy sok embernek örömöt okozunk ezzel a döntésünkkel. Hasonlóan 
érintett vagyok a támogatásban én is, és jelezni szeretném, hogy nem kívánok részt venni a 
szavazáson.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy döntsünk arról, hogy Huszti János alpolgármester és Lakatos 
József települési képviselőt kizárják-e a szavazásból.   
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett Huszti János alpolgármestert és Lakatos József települési képviselőt kizárja a 
szavazásból.   
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
184/2013. (XI.20.)  
számú határozata 

 
1. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyszeri 5.000 Ft összegű szociális 

támogatást állapít meg a Vámospércsen – a jelen döntés meghozatalának időpontjában - 
állandó lakcímmel és tartózkodási hellyel rendelkező 60 éven felüli lakosok számára.  

 
2. A támogatás kifizetésének fedezetére az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 5.065 E Ft 

összeget biztosít, az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat terhére.   
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az egyszeri támogatás – szociális célú 
Erzsébet utalvány formájában történő - kifizetéséről gondoskodjon.  
 

Határidő: 2013. december 20. 
Felelős:  Ménes Andrea polgármester 
 
 
4. napirendi pont: Előterjesztés a gyermekes családok egyszeri szociális támogatása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs városban jelenleg 1071 fő 16 éven aluli gyermek él. A gyermekes családok számára a 
gazdasági válság okozta problémák különösen sok nehézséget jelentenek. Sok gyermekes család 
számára a mindennapi megélhetés is gondot jelent.  

A gyermekes családok közül jelentős azoknak a száma, akik évek óta egyáltalán nem jogosultak 
semmilyen szociális ellátásra. A közelgő ünnepek és a téli időjárás nehézségeinek átvészelése 
érdekében javaslom, hogy a Képviselő-testület részesítse egyszeri 5.000 Ft összegű támogatásban a 
településen állandó lakcímmel, és tartózkodási hellyel rendelkező 16 éven aluli gyermekeket, az 
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önkormányzat 2013. évi költségvetésében az ellátottak pénzbeli jutatása előirányzat terhére.  

Ez a támogatás hozzávetőleg 5.355 E Ft összegű kiadást jelent, amelyet a takarékos gazdálkodás 
eredményeként a 2013. évi költségvetésben rendelkezésre áll.   

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján szíveskedjen az alábbi határozati javaslatot 
elfogadni. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdése, hozzászólása valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Huszti János alpolgármester:  
Nagyon jó dolog, hogy segíteni tudunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
185/2013. (XI.20.)  
számú határozata 

 
1. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyszeri 5.000 Ft/fő összegű szociális 

támogatást állapít meg a Vámospércsen – a jelen döntés meghozatalának időpontjában - 
állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 16 éves, és azon aluli gyermekek 
részére.  

 
2. A támogatás kifizetésének fedezetére az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 5.355 E Ft 

összeget biztosít, az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat terhére.   
 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az egyszeri támogatás – szociális célú 
Erzsébet utalvány formájában történő - kifizetéséről gondoskodjon.  
 

Határidő: 2013. december 20. 
Felelős:  Ménes Andrea polgármester 
 
 
5. napirendi pont: Előterjesztés a szociálisan rászorultak részére tűzifa juttatás tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  

1. A szociálisan rászoruló vámospércsi lakosok - különösen a gyermekes családok - számára 
nagy problémát jelent a téli tüzelő beszerzése. Nagyon sok család jelezte, hogy egyáltalán 
nem tudja a fűtést biztosítani, mert olyan kevés a család jövedelme, hogy a mindennapi 
megélhetés is gondot jelent számukra.  

 
A Fogadóórán tömegesen jelezték a problémát számomra, melynek megoldása azért is nehéz, 
mert Vámospércs nem szerepel azon kormányrendelet mellékletében, amely alapján a 
települések jogosultak központi előirányzatból szociális tűzifát igényelni.  

 
Az elmúlt évben az Önkormányzat – anyagi lehetőségeihez mérten – 70 család számára 
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biztosított saját forrásból tűzifát, amely a hátrányos helyzetű családoknak nagy segítséget 
jelentett.  

 
Annak érdekében, hogy 2013. évben is tudjunk a lakosságnak segíteni, áttekintettük a 
költségvetési előirányzatokat, hogy milyen összegű fedezet áll rendelkezésre erre a célra.  
 
Számításaink szerint – figyelembe véve az elmúlt év tapasztalatait is – kb. 90 család 2 m3 
tűzifával való támogatására lenne lehetőség. A tűzifa szükséglet ennek alapján 180 m3. Az év 
során a gazdálkodás eredményeként rendelkezésre álló fedezet közel 5 millió Ft. 

 
Felvettem a kapcsolatot a Nyírerdő Zrt-vel és más erdészetekkel is, azonban jelezték, hogy a 
települések szociális tűzifa igényei a rendelkezésükre álló készletet teljes mértékben 
kimerítik, így nem tudnak az Önkormányzatnak tűzifát biztosítani.  

 
Ezt követően erdőgazdálkodókat kerestünk meg. Ajánlatot kértünk, amely szerint Hosszú 
Gábor erdőgazdálkodó a szükséges 180 m3 tűzifát tudja biztosítani az Önkormányzat részére, 
17.000 Ft + ÁFA/m3 áron. (az ajánlat az előterjesztés mellékletét képezi) 

 
Az árajánlatban szereplő ár nem tartalmazza a szállítás és rakodás költségeit. 

 
2. Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a START munkaprogram fásítása során derült 

arra fény, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő 0695 hrsz-ú területet sok évvel ezelőtt a 
Vadásztársaság fenyővel betelepítette. Felvettük a kapcsolatot a Vadásztársaság vezetőjével, 
aki közölte, hogy ők nem tartanak igényt a fenyőfára, ezért azzal az Önkormányzat szabadon 
rendelkezik. A területen lévő fenyőerdő gyéríthető, azonban ahhoz, hogy bármilyen munkát 
elkezdhessünk, kérnünk kellett az Erdőgazdálkodói Nyilvántartásba vételünket. Majd ezt 
követően lehet kérelmet benyújtani a gyérítésre. A fenti feladatok az eljárások határideje miatt 
időben elhúzódnak, ezért javaslom, hogy a szükséges engedélyek birtokában döntsön majd a 
testület a gyérítés útján kitermelt fa sorsáról.  

 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdése, hozzászólása valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Magyar István urat, aki Nyíracsádi lakos, ezzel kapcsolatosan meg lehetne kérdezni, mert lehet, hogy 
tudna segíteni nekünk kedvezőbb ár tekintetében.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Nincs semmi akadálya, kérlek jutasd el a hivatalba az úr címét és elérhetőségét, köszönjük jelzésedet. 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozat 4. pontja tekintetében nem a melléklet szerinti 
ajánlat szerint gondoskodunk a szerződés megkötéséről, hanem amennyiben Magyar úr árajánlata 
kedvezőbb lesz, akkor vele kívánjuk megkötni. Kérdezem, hogy ki ért egyet a határozat 
módosításával?  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
186/2013. (XI.20.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. a szociálisan hátrányos helyzetben lévő 90 vámospércsi család számára egyszeri alkalommal 
szociális juttatásként mindösszesen 180 m3 tűzifát biztosít, családonként 2 m3 mennyiségben. 
A szociális juttatásra kizárólag a Vámospércsen – a jelen döntés meghozatalának 
időpontjában - állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosok jogosultak. 
 

2. Felhatalmazza a Humánpolitikai Bizottságot, hogy a jogosultak körét meghatározza és az erre 
irányuló döntést meghozza. 

  
3. A szociális juttatás fedezetét – amely tartalmazza a tűzifa árát és a szállítási költségeket is – az 

Önkormányzat 2013. évi költségvetésében az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat terhére 
biztosítja. 

  
4. Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében valamennyi szükséges 

intézkedést tegyen meg, a tűzifa beszerzéséről gondoskodjon, és az erre irányuló 
szerződéseket kösse meg.     

 
Határidő: 2013. december 20. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
6. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokat 2013. évben Károlyi Ernőné belső 
ellenőrrel kötött megbízási szerződés alapján látta el. A megbízási szerződés évente kerül megkötésre 
az Önkormányzat és a belső ellenőr között.   
 
A határozott időre létrejött belső ellenőrzési megbízási szerződés hatálya 2014. január 31. napjáig, de 
legkésőbb a 2013. évi belső ellenőrzésekről készített összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 
Megbízónak történő átadásáig tart.   
 
Károlyi Ernőné belső ellenőr elkészítette a 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet, valamint a 
kockázatelemzést, amelyeket előzetesen egyeztettünk. A felsorolt dokumentumok az előterjesztés 
mellékleteit képezik.  
 
A belső ellenőrzési terv a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 31. §-ában rögzített előírásai szerint készült el, melyet 
ezúton nyújtok be jóváhagyásra a T. Képviselő-testület részére.  
 
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
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119. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a helyi önkormányzatokra vonatkozó belső 
ellenőrzési tervet az előző év december 31. napjáig hagyja jóvá.  
 
Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy 2014. évre vonatkozóan is Károlyi Ernőnét bízzuk meg a 
belső ellenőrzéssel, mivel munkájával, szaktudásával nagyon sokat segítette munkánkat az elmúlt 
évek folyamán.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. 
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
187/2013. (XI.20.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) 
bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – Vámospércs Városi 
Önkormányzat 2014. évi Belső Ellenőrzési Tervét, - mely az önkormányzat 
valamennyi költségvetési szervére vonatkozik, - a határozat melléklete 
szerint jóváhagyja.  
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2014. évben az Önkormányzat belső 
ellenőrzési feladatainak ellátására a Komplex-Revizor Kft-vel (ügyvezető: 
Károlyi Ernő Lászlóné, cég székhelye: 4033 Debrecen, Melotai Nyilas u. 21. 
sz., cégjegyzék száma: 09-09-023240, a cég statisztikai számjele: 23960149-
6920-113-09, a cég adószáma: 23960149-1-09) köt szerződést. A feladat 
ellátásának fedezetét az önkormányzat a 2014. évi költségvetésébe beépíti, 
havonta 50.000 Ft összegben.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármester, hogy a belső ellenőrzési feladatok 
2014. évi ellátására vonatkozó megbízási szerződést a Komplex-Revizor Kft- 
vel kösse meg. 
 
Határidő: 2014. január 31. 
Felelős:  Ménes Andrea Polgármester 

Kanyóné Papp Klára jegyző 
 
 
7. napirendi pont: Előterjesztés a HBM-i Munkaügyi központ által – munkanélküli személyek 
részére- szervezett képzések lebonyolításához kedvezményes terembérleti díj megállapítása 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Aba-Horváth István Szervező – az EU ROMA Országos Egyesület képviseletében - azzal a kéréssel 
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fordult az önkormányzathoz, hogy a HBM-i Munkaügyi Központ által – munkanélküli személyek 
részére – Vámospércsen szervezett „betanított parkgondozó” képzéshez kedvezményes terembérletet 
biztosítson a két 4-4 hónapos képzés időtartamára. A szervezet részére rendelkezésre álló forrás erre a 
célra havonta 15.000 Ft/tanfolyam.  
 
A Képviselő-testületnek döntést szükséges hoznia a kérelem tárgyában, tekintettel arra, hogy 
helyiségek bérbeadásának díjairól a 48/2011. (III.16.) számú határozatában rendelkezett. (1. sz. 
melléklet). A megállapított bérleti díjakból kedvezményt kizárólag a Képviselő-testületnek van joga 
megállapítani.  
 
A fentiekben vázolt nemes cél érdekében – különösen arra tekintettel, hogy munkanélküli emberek 
képzését és későbbi foglalkoztatását teszi lehetővé -, javaslom, hogy a Képviselő-testület támogassa a 
Szervezet kérelmét, és állapítson meg kedvezményes bérleti díjat.  
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Az 
elhangzottakhoz van-e kérdése, hozzászólása valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
188/2013. (XI.20.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. az EU ROMA Országos Egyesület részére a HBM-i Munkaügyi Központ által – munkanélküli 
személyek részére – Vámospércsen szervezett „betanított parkgondozó” képzéshez – a 
Művelődési Házban - kedvezményes terembérletet biztosít a két 4-4 hónapos képzés 
időtartamára. 
 

2. A kedvezményes bérleti díj összegét havonta – tanfolyamonként - 15.000 Ft összegben 
állapítja meg.   
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Intézmény vezetőjét, és a kérelmezőt értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Áttekintve a 48/2011. (III.16.) számú Képviselő-testületi döntést javaslom, hogy egyes díjtételek 
kerüljenek módosításra. Az iskola zsibongó részét eddig 80.000 Ft/alkalommal lehetett igénybe 
venni, amíg a Művelődési Ház nagytermét pedig 30.000 Ft/alkalomért. Úgy gondolom, hogy a 
Művelődési Ház nagyterme színvonalasabb, mint az iskola zsibongó része és mégis magasabb árat 
kérünk érte.  
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Lakatos József települési képviselő:  
Azért határoztunk meg annak idején az iskola zsibongó részét ilyen díjra, mivel mi akkor úgy 
gondoltuk, hogy esküvő alkalmából veszik igénybe.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Esküvő alkalmával a bérbevevőnek 180 ezer forintba kerül plusz a szakácsok kifizetése, szerintem 
elég magas ez a díj. Nekünk az a célunk, hogy bevételünk képződjön. Javaslom, hogy csökkentsünk 
ezen a díjon.  
 
Csuth Imréné települési képviselő:  
Teljes mértékben egyetértek Polgármester Asszony kezdeményezésével.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az iskola zsibongó termét javaslom 30.000 Ft díjban meghatározni, kérdezem, hogy van-e 
valakinek más javaslata?  
 
Csuth Imréné települési képviselő:  
Egyetértek vele. Javaslom, hogy a tornaterem bérleti díját is csökkentsük le 20.000 forinttal.  
 
Ménes Andrea polgármester: 
A további javaslatom az lenne, hogy a Művelődési Ház mozi termének c, pontját módosítsuk arra, 
hogy rendezvény szervezése esetén 30.000 Ft/alkalom. Kérdezem, hogy van-e további módosító 
javaslat? Amennyiben nincs kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
189/2013. (XI.20.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 48/2011. (III.16.) számú 
határozatot, - amely az önkormányzati intézményeiben lévő helyiségek, közösségi terek és az 
önkormányzaton kívüli intézmények és egyéb szervezetek részére történő bérbeadásának 
díjtáblázatáról szól - a jelen határozat melléklete szerint módosítja.  
 
A díjtáblázat 2013. december 01. napján lép hatályba.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntésről az érintett önkormányzati intézmények 
vezetőit a határozat kivonat megküldésével értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 

a 189/2013. (XI.20. ) sz. határozat melléklete 
 
Az önkormányzati intézményekben lévő helyiségek, közösségi terek és önkormányzaton kívüli 

intézmények és egyéb szervezetek részére történő bérbeadásnak díjtáblázata 
 
1. Általános Iskola tanterem 
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a, munkanapokon       3000 Ft/óra 

b, munkaszüneti napokon      5000 Ft/óra 

 

2. Tornaterem        

a, sport és egyéb közösségi célra     1500 Ft/óra 

b, a tornaterem használata a helyi sportegyesületek részére térítésmentes.  

c, esküvőre        80.000 Ft/ alkalom 

d, iskola zsibongó terme      30.000 Ft/ alkalom 

3. Konyha (esküvőre)        60.000 Ft/ alkalom 

 

4. Sportpálya (bevételt képező rendezvény szervezésekor)   25.000 Ft/alkalom 

a, a sportpálya használata családi rendezvény esetén térítésmentes.  

 

5. Művelődési Ház irodája       7.500 Ft/ alkalom 

 

6. Művelődési Ház mozi terem 

a, munkaidőben (6-18 óra között)      3.000 Ft/óra 

b, munkaidőn kívül       5.000 Ft/óra 

c, rendezvény szervezése esetén      30.000 Ft/alkalom 

 d, kiállító terem (kicsi) munkaidőben    2500Ft/óra 

 e, kiállító terem (kicsi) munkaidőn kívül    3500Ft/óra 

 f, kiállító terem (nagy) munkaidőben     3500Ft/óra 

 g, kiállító terem (nagy) munkaidőn kívül    5000Ft/óra 

 

6. Káblex Kft. bérleti díja       30.000 Ft/hó 

 

7. Műfüves pálya bérleti díja      nappal:  3500 Ft/óra 

       világítás esetén:  5000 Ft/óra 

a, öltöző használata       1000 Ft/ alkalom 

 
 
8. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércs Város Önkormányzat feladat- és létszám 
racionalizálását érintő döntések tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
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Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat intézményrendszerének létszámkeretében – a 
feladatellátással arányos és gazdaságilag indokolt - módosításokat szükséges elvégezni, melyek 
az alábbiak: 
 
Az államháztartás működését meghatározó jogszabályok változása (Áht, Ávr. stb.), a 2013. évtől 
életbe lépett új önkormányzati feladatfinanszírozás, illetve az önkormányzat 2014. évi költségvetési 
egyensúlyának előzetes biztosítása szükségessé tette, hogy az önkormányzat ismét áttekintse a 
munkavállalóinak létszámát. 
 
A vizsgálatot követően megállapítható, hogy az önkormányzat és az irányítása alá tartozó 
intézmények létszámgazdálkodása példaértékű, hiszen egyik intézményünkben sincs a központi 
költségvetési törvényben rögzített elismert létszámkeretnél magasabb létszám foglalkoztatva. 
 
A kedvező megállapítások ellenére azonban a létszámgazdálkodás területén is folyamatosan keressük 
a lehetőségeket, hogy önkormányzatunk hogyan tudna további megtakarításokat elérni.  
 
Magyarország 2014. évi központi költségvetési törvénytervezetének 2. számú mellékletét figyelembe 
véve az alábbi lehetőséget javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, melynek végrehajtásával az 
önkormányzat a következő évben 5 millió Ft-ot takaríthat meg.     
 
Javasoljuk, hogy Vámospércs Városi Önkormányzat Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 
dolgozói közül (karbantartók és ételszállító) 3 fő kerüljön áthelyezésre az alábbi intézményekhez. (A 
jogcím az Mt. 36. §-a alapján a munkáltató személyében bekövetkező változás.) 
 

- 1 fő Vámospércsi Óvoda, 
- 1 fő Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ, 
- 1 fő Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye.  

 
Az áthelyezés indoka egyrészt az, hogy a dolgozók részben vagy egészben jelenleg is abban az 
intézményben végzik ténylegesen a munkájukat, ahová áthelyezésre kerülnek, a másik indok pedig 
az, hogy nevezett intézmények 2014. évi állami feladatfinanszírozása megengedi, hogy a fenti - nem 
a közvetlenül szakmai feladatellátásban részt vevő – dolgozók foglalkoztatási költségeihez (éves 
bruttó bér és járulékok) állami támogatást igényeljünk. 
   
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen 
elfogadni. Az elhangzottakhoz van-e kérdése, hozzászólása valakinek? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzunk. 
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
190/2013. (XI.20.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  
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1. Vámospércs Városi Önkormányzat létszámkeretéből 3 fő Munka törvénykönyve hatálya alá 
tartozó álláshelyet megszüntet azzal, hogy a megszüntetett álláshelyeket az alábbi 
Intézményekhez teszi át:  

 
1 fő Vámospércsi Óvoda, 
1 fő Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ, 
1 fő Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye.  

 
2. A 3 álláshelyet betöltő munkavállalók jogviszonyára az Mt. 36. §-a szerinti – munkáltató 

személyében bekövetkezett változás - szabályozása vonatkozik.  
 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 

 
Határidő: 2013. december 31.  
Felelős: polgármester, intézményvezetők 

 
 
9. napirendi pont: Előterjesztés a LEADER térségek közötti együttműködés keretében 
megvalósítandó pályázat tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
Önkormányzatunk lehetőséget kapott a LEADER térségek közötti együttműködés keretében, 
hogy a Hajdúvárosokkal együtt - Hajdúböszörmény gesztorságával – pályázatot nyújtson be 
színpadvásárlásra és rendezvények támogatására.   
 
A projektben a beszerzett eszköznek, köszönhetően a Hajdúság érdekeit és lehetőségeit bemutató 
illetve a városok hagyományszerűen megrendezett rendezvényeit kerülnének 2014. évben 
lebonyolításra, amelyek lehetőséget nyújtanak a helyben lakók figyelmének felhívására, a Hajdúság 
kultúrájának és hagyományainak ápolására. Hagyományteremtő céllal és a hajdúvásárok 
együttműködése érdekében az egykori Hajdúkerület újra szorosabbra kívánja fűzni a kapcsolatot 
egymás között, hogy a térség fejlődését és a hajdú identitást erősítse. Ennek érdekében Vámospércs, 
Hajdúnánás és Hajdúböszörmény és Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesület Leader Hacs együttműködve 
kívánják segíteni ezt a kezdeményezést. Annak érdekében, hogy a helyi gazdaság fejlődjön, a 
turisztikai attrakciók száma a térségben emelkedjen és minél nagyobb tömegeket vonzzon, valamint a 
térség népességmegtartó képessége növekedjen. A Hajdúságban számos kulturális és szórakoztató 
rendezvényeket szerveznek, amelyek növelik a térség turisztikai értékét. Ezen rendezvényeknek 
nemcsak népszerűsítő szerepük van, de a helyben lakók minőségibb szabadidő eltöltésének 
lehetőségét is megteremtik, amely által a közösségi élet fejlődhet, és a Hajdúság értékeinek jobb 
megismertetése, fenntartása is kedvezőbb lehet.  
 
A három település összefogásukkal ezen a helyzeten kívánnak javítani elsősorban a rendezvények 
lebonyolításához szükséges eszközök beszerzésével, illetve a három városra jellemző egy-egy 
esemény megrendezésének finanszírozásával. A rendezvények jellegéből fakadóan rendszeresen 
szükség van mobil színpadok bérlésére, azonban ezek költségei nem mindig állnak rendelkezésre, 
illetve a szervezés költségeit jelentősen megterhelik. Ezért szeretnék az együttműködő partnerek egy 
mobil színpad beszerzését. Ezzel olyan lehetőségek nyílnak meg, amelyek a helyi kultúra és a 
környékbeli művészet bemutatkozási lehetőségét, népszerűsítését és szélesebb körben való 
megismertetését elterjedését, így fennmaradási lehetőségét növeli. A jövőbeni rendezvények a térség 
népszerűsítését és a helyben lakók szórakoztatását szolgálnák. A továbbiakban a résztvevő 
települések és a partnereik a beszerzett eszköznek köszönhetően színvonalasabban tudják az egymás 
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népszerűsítését segítő művészeti, kulturális és egyéb rendezvényeiket lebonyolítani. 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat két rendezvényt szeretne a projekt keretében megvalósítani: 
 

1. Vámospércsi Hajdú Napok (2014. 07.04.-2014.07.05.)  
2. Vámospércsi Ősz – Az égig érő paszuly (2014. 09.20.) 

 
A projekt keretében a két rendezvény megszervezése összesen bruttó 6 millió Ft-ba kerül, amelyhez 
nettó 4.724.409 Ft támogatás igényelhető. Az el nem számolható ÁFA összegét, 1.275.000 Ft-ot az 
Önkormányzatnak kell saját forrásként biztosítania.  
 
A pályázat benyújtásához szükséges a mellékelt együttműködési megállapodás elfogadása. 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Az 
elhangzottakhoz van-e kérdése, hozzászólása valakinek? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. 
 
Csuth Imréné települési képviselő:  
Teljes mértékben egyetértek az előterjesztéssel.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
191/2013. (XI.20.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. a LEADER térségek közötti együttműködés keretében, hogy a Hajdúvárosokkal együtt - 
Hajdúböszörmény gesztorságával – pályázatot nyújt be színpadvásárlásra és rendezvények 
támogatására, mindösszesen 6.000.000 Ft összegben, az alábbiak szerint:  
 
- igényelt támogatás:   nettó 4.724.409 Ft 
 
- saját forrás (el nem számolható ÁFA):           1.275.591 Ft 
 

2. kötelezettséget vállal arra, hogy a saját forrás összegét az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésébe betervezi.  
 

3. a pályázat benyújtásához szükséges Együttműködési Megállapodást a határozat melléklete 
szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatosan valamennyi szükséges intézkedést 
tegyen meg.   

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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10. napirendi pont: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. évi I. féléves ülés- és munkaterve 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. § alapján a 
képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. A Szervezeti és Működési 
Szabályzat alapján a Képviselő-testület adott évi rendes üléseinek konkrét számát és időpontját a 
Képviselő-testület által elfogadott munkaterv tartalmazza.  
 
A 2014. évi munkaterv összeállításához javaslatot kértünk az intézmények vezetőitől, 
irodavezetőktől. A munkaterv összeállításánál figyelembe vettük az önkormányzati törvény, egyéb 
jogszabályok alapján kötelezően tárgyalandó témákat, azok határidőit. 
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület 2014. év I. félévében 6 rendes ülést tartson.  
 
A munkatervnek tartalmaznia kell:  
- az ülések tervezett időpontját, 
- az adott ülésen tárgyalandó témákat, 
- az előterjesztő megnevezését, 
- az előterjesztést véleményező bizottság(ok) megjelölését, 
- az előkészítésért felelős személy megnevezését, 
- a testületi ülések állandó témáit. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. év I. féléves ülés- és munkatervre vonatkozó 
határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Az elhangzottakhoz van-e kérdése, hozzászólása 
valakinek? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. 
 
Lakatos József települési képviselő:  
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 
részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
192/2013. (XI.20.)  
számú határozata 

 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §  alapján– a 
2014. év I. féléves ülés- és munkatervét a határozat melléklete szerint 
elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkatervben 
meghatározott feladatok végrehajtására tegyen intézkedést, a munkatervbe 
folyamatosan vegye fel azokat a napirendeket, amelyek tárgyalása időközben 
válik aktuálissá. 
 
Határidő: 2014. január 1. napjától folyamatos 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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1. számú melléklet 
 

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
 

2014. ÉVI I. FÉLÉVI  
 

M U N K A T E R V E  
 
 

I. A Képviselő-testület munkaterve 
 
 

A Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai: 
 
 

 
I. 2014. január 28. (kedd) 

 
 

II. 2014. február 12. (szerda) 
 
 

III.  2014. március 25. (kedd) 
 
 

IV.  2014. április 29. (kedd) 
 
 

V. 2014. május 27. (kedd) 
 
 

VI.  2014. június 24. (kedd) 
 

 
A képviselő-testületi ülések tervezett napirendjei: 

 
2014. január 28. (kedd) 
 

Tervezett napirendek: 
 

1. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
tárgyában 

Előterjesztő: Jegyző 
Tárgyalja: ---- 

  Előkészítésért felelős: Jegyző 
 

2014. február 12. (szerda) 
 
Tervezett napirendek: 

 
1. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadása 

tárgyában  
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Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 
Előkészítésért felelős: Adó- és költségvetés Iroda vezetője 

 
2. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből 

eredő kötelezettségeinek megállapításáról. 
Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 
Előkészítésért felelős: Adó- és költségvetés Iroda vezetője 

 
3. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének 

módosítása tárgyában  
Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 
Előkészítésért felelős: Adó- és költségvetés Iroda vezetője 

 
2014. március 25. (kedd) 

 
Tervezett napirendek: 

 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadása 

tárgyában 
Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 
Előkészítésért felelős: Jegyző 

 
2. Előterjesztés a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 

  Előkészítésért felelős: Adó- és költségvetés Iroda vezetője 
 

3. Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjainak meghatározása tárgyában 
Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: --- 

  Előkészítésért felelős: Óvoda intézményvezető 
  

2014. április 29. (kedd) 
 

Tervezett napirendek: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi kintlévőségeinek helyzetéről és a befolyt 
bevételek alakulásáról szóló beszámoló tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 

  Előkészítésért felelős: Adó- és költségvetés Iroda vezetője 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról szóló 
beszámoló tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 

  Előkészítésért felelős: Adó- és költségvetés Iroda vezetője 
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3. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének 
módosítása tárgyában  

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 
Előkészítésért felelős: Adó- és költségvetés Iroda vezetője 

 
4. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított 

pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet-tervezet)  
Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 

  Előkészítésért felelős: Jegyző, Adó- és költségvetés Iroda vezetője 
 

5. Előterjesztés a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített éves pénzforgalmi 
jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradvány kimutatás elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 

  Előkészítésért felelős: Adó- és költségvetés Iroda vezetője 
 

6. Előterjesztés a 2013. évi összesített belső ellenőrzési jelentés jóváhagyására 
Előterjesztő: Jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 
Előkészítésért felelős: Jegyző 

 
2014. május 27. (kedd) 

 
Tervezett napirendek: 
 

1. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Humánpolitikai Bizottság 

  Előkészítésért felelős: intézményvezető 
 

2. Előterjesztés a Vámospércsi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Humánpolitikai Bizottsága 

  Előkészítésért felelős: intézményvezető 
 

3. Előterjesztés az Élelmezési Intézmény 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 

  Előkészítésért felelős: intézményvezető 
 

4. Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 

  Előkészítésért felelős: intézményvezető 
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5. Előterjesztés egyes kitüntető díjak adományozása tárgyában 
Előterjesztő: Polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 
Előkészítésért felelős: Jegyző 

 
6. Előterjesztés a 2014. évi nyári gyermekétkeztetés támogatása tárgyában 

Előterjesztő: Polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 
Előkészítésért felelős: Adó- és Költségvetési iroda vezetője 

 
 

2014. június 24. (kedd) 
 
Tervezett napirendek: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítására 
Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 
Előkészítésért felelős: Adó- és költségvetés Iroda vezetője 

 
2. Előterjesztés a Vámospércsi Óvoda 2013/2014-as nevelési év feladatainak teljesítéséről 

szóló beszámoló, valamint a 2014/2015-ös nevelési év feladatairól szóló tájékozató és a 
csoportok létszámának meghatározásának tárgyában  

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Humánpolitikai Bizottság 
Előkészítésért felelős: intézményvezető 
 

3. Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. év II. félévi munkatervének meghatározására 
Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

  Előkészítésért felelős: Jegyző, Polgármester 
 

4. Előterjesztés a 2014. évi Városnapi rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok 
meghatározására  

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

  Előkészítésért felelős: Jegyző, Polgármester 
 

5. Előterjesztés Vámospércs bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről szóló 2013. évi beszámoló 
jóváhagyása tárgyában  

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

  Előkészítésért felelős: Jegyző, Polgármester 
 
 

II. A testületi ülések állandó témái 
 

Napirend tárgyalása előtti témák: 
 

- Polgármesteri tájékoztató az előző Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről, 
egyéb fontos információk 
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- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 
 
Napirend tárgyalása utáni témák: 

 
     Felvilágosítás kérés, interpelláció 

 
 
11. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércs Városi Polgárőr Egyesület kérelme tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékleve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kocsmáros Jánosné Elnök, a Vámospércs Városi Polgárőr Egyesület képviseletében azzal a kéréssel 
fordult hozzám, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból – a 103/2013. (XI.08.) 
VM. rendelet szerint - pályázat útján Suzuki SX4 S-CROSS személygépkocsit kíván várásrolni az 
egyesület, amelyhez az önkormányzat részéről támogatói nyilatkozatot kérnek.  
 
A támogató nyilatkozat csatolásra került az előterjesztéshez. (1. sz. melléklet) Az Egyesület 
tájékoztatása szerint az Önkormányzatnak a pályázathoz nem szükséges anyagi támogatást 
biztosítania.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Az 
elhangzottakhoz van-e kérdése, hozzászólása valakinek? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. 
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
193/2013. (XI.20.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. a Vámospércs Városi Polgárőr Egyesület részére - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból – a 103/2013. (XI.08.) VM. rendelet szerint – benyújtandó pályázathoz a határozat 1. 
számú melléklete szerinti támogató nyilatkozatot kiadja. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogató nyilatkozat aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
12. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervének 2. sz. 
módosítása 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 éve tervezett közbeszerzéseikről. A 
közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv 
nyilvános.  
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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 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 eseteken a közbeszerzési 
tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás 
indokát is.  
A Képviselő-testület 37/2013. (III.25.) sz. határozatban fogadta el az Önkormányzat 2013. évi 
Közbeszerzési Tervét, majd annak 1. sz. módosításáról a 150/2013. (IX.03.) számú határozatában 
döntött.  
Az eddig lefolytatott közbeszerzési eljárások, az előkészítés alatt álló eljárások, valamint a 
kerékpárút projekthez kapcsolódó kiegészítő építési beruházások miatt ismét módosítani szükséges 
a Közbeszerzési tervet. A módosított terv az előterjesztés mellékletét képezi.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Az 
elhangzottakhoz van-e kérdése, hozzászólása valakinek? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
194/2013. (XI.20.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése szerint 
az Önkormányzat – 37/2013. (III.25.) számú határozatával elfogadott, és 
150/2013. (IX.03.) határozatával módosított – 2013. évi összesített 
közbeszerzési tervét a határozat mellékelte szerint módosítja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzési terv 
közzétételéről gondoskodjon.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 

1. számú mellékelt 
 

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
2013. évi közbeszerzési terve 

2. sz. módosítással egységes szerkezetben 
 

A közbeszerzés 
tárgya és 

mennyisége 
CPV kód Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 
eljárási 

típus 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

A szerződés 
megvalósulási 

ideje/a 
szerződés 

időtartama 

Megjegyzés 

I. Árubeszerzés       
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Különböző 
élelmiszerek 
beszerzése 

15.80.00.00-
6 nemzeti 

Kbt. 121. § 
(1) bekezdés 

b) pont 
szerinti nyílt 

eljárás 

2013. március 2014. július 
15-ig 

Vámospércs 
Városi 

Önkormányzat 
Élelmezési 
Intézménye 

nevében eljárva  
(saját forrás) 

II. Építési 
beruházás       

Az egészségügyi 
központhoz 
kapcsolódó 
kivitelezés 

45.45.31.00-
8 nemzeti 

Kbt. 122/A. 
§ szerint 

hirdetmény 
nélküli 
eljárás 

2013. december  
2014. 

szeptember 
30. 

ÉAOP-4.1.2/A-
12-2013-0032 

azonosítószámú 
pályázatból 

finanszírozva 

Kerékpárút 
kivitelezése 

45.23.31.62-
2 nemzeti 

Kbt. 121. § 
(1) bekezdés 

b) pont 
szerinti nyílt 

eljárás 

2013. március 
2013. 

szeptember 
30.  

ÉAOP-3.1.3/A-
11-2011-0003 

azonosítószámú 
pályázatból és 
saját forrásból 

Vámospércs 
kerékpárforgalmi 

hálózatának 
fejlesztése – 

kiegészítő építési 
beruházás 

45.23.24.50 nemzeti 

Kbt. 121. § 
(1) bekezdés 
b) pontjára 
tekintettel a 
Kbt. 94. § 

(3) bekezdés 
a) pontja 
szerinti 

hirdetmény 
nélküli 

tárgyalásos 

2013. október 2013. 
november 30. 

ÉAOP-3.1.3/A-
11-2011-0003 

azonosítószámú 
pályázatból és 
saját forrásból 

Vámospércs 
kerékpárforgalmi 

hálózatának 
fejlesztése – a 
Polgármesteri 

Hivatal udvarán 
parkolók építése 

45.22.33.00-
9 nemzeti 

Kbt. 121. § 
(1) bekezdés 

b) pont 
szerinti nyílt 

eljárás 

2013. november 

a 
munkaterület 

átadásától 
számított 2 

hónap 

ÉAOP-3.1.3/A-
11-2011-0003 

azonosítószámú 
pályázatból és 
saját forrásból 

Vámospércs 
város belterületi 

csapadékvíz 
elvezető 
rendszer 
bővítése 

45.23.24.50-
1 nemzeti 

Kbt. 121. § 
(1) bekezdés 

b) pont 
szerinti nyílt 

eljárás 

2013. október  2014. június 
30. 

ÉAOP-5.1.2/D2-
11-2011-0047 

azonosítószámú 
pályázatból és 
saját forrásból 
finanszírozva 

III. 
Szolgáltatás-
megrendelés 

    
 

 

Belvízprojekt  
Kiviteli terv 

készítése 

71.22.00.00-
6 nemzeti 

Kbt. 122/A. 
§ szerint 

hirdetmény 
nélküli 
eljárás 

2013. 
szeptember 2013. október 

ÉAOP-5.1.2/D2-
11-2011-0047 

azonosítószámú 
pályázatból és 
saját forrásból 
finanszírozva 

IV. Építési       
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koncesszió 

       

V. Szolgáltatási 
koncesszió       

Hulladékszállítás 90.50.00.00-
2 nemzeti 

Kbt. 121. § 
(1) bekezdés 

b) pont 
szerinti nyílt 

eljárás 

2013. december 2018. 
december Saját forrás 

Kegyeleti 
közszolgáltatás 

ellátása 

98.37.00.00-
7 nemzeti 

Kbt. 121. § 
(1) bekezdés 

b) pont 
szerinti nyílt 

eljárás 

2013. december 2018. 
december Saját forrás 

 
Vámospércs, 2013. november 20. 
 

…………………………… 
Ménes Andrea 
polgármester 

 
 
A közbeszerzés tervet Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 194/2013. (XI.20.) számú 
határozatával fogadta el. 
 
 
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 15:26 perckor Ménes Andrea polgármester az 
ülést bezárta. 
   
 

Kmf. 
 

 
Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


