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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16. napján 
14,00 órai kezdettel Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának emeleti 
nagytermében megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  Ménes Andrea polgármester, 
     Huszti János alpolgármester,  
    Gálfi József települési képviselő  

  Polgárné Nagy Elvira települési képviselő, 
  Kosztin Mihály települési képviselő 
  Deákné Demjén Ilona települési képviselő,  
  Rácz Ildikó települési képviselő, 

 
Igazoltan távol maradt: Szabó Gyula települési képviselő, Lakatos József 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. A meghívóban kiküldött napirendi pontokon kívül javasolnék új 
napirendi pont felvételét 16. napirendi pontként: Előterjesztés közvilágítási berendezések 
üzemeltetése, karbantartása tárgyában, 17. napirendi pontként: Előterjesztés az önkormányzat 2014-
2019. évekre vonatkozó gazdasági programjának elkészítése tárgyában, 18. napirendi pontként: 
Előterjesztés szociális rászorultak részére tűzifa juttatás tárgyában, Kérdezem, hogy van-e valakinek 
további napirendi pontokra javaslata? Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontokat a 
kiegészítéssel. 
 

Tervezett napirendi pontok: 
Nyílt ülés 

 
1. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a gazdasági 

szervezettel nem rendelkező intézmények közötti együttműködési megállapodások 
jóváhagyása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

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

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

 
3. Előterjesztés a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat házi 

segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a Vámospércsi Szociális Szolgáltató 
Központ szociális étkeztetés, időskorúak nappali intézményi ellátása, támogató szolgálat, 
idősek átmeneti és tartós szociális szakosodott ellátási feladatainak ellátása, valamint a 
bölcsődei intézményi gondozási, térítési díj önköltségszámításáról szóló 7/2014. (IV.15.) 
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
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4. Előterjesztés a belvíz projekt megvalósítása során felmerült pót- és többlet költségekről (a 
143/2014. (XI.06.) és a 144/2014. (XI.06.) határozatok módosítása) 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
5. Tájékoztatás roncsjármű értékesítése tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

6. Előterjesztés a kerékpárút forgalomba helyezéséhez szükséges, E.ON-nal kötendő 
együttműködési megállapodás tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
7. Előterjesztés Renault Kerax 320.26 EURO 3 6X4-es MUT Variopress 211/18+2,0 préselve 

tömörítő felépítménnyel szerelt tehergépjármű piaci, forgalmi értékének meghatározása 
tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
8. Előterjesztés az önkormányzat által 2013. évben nyújtott támogatásainak elszámolásáról 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

9. Előterjesztés könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötése tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
10. Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. évi I. féléves munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

11. Előterjesztés az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatára  
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
12. Előterjesztés a köztemető használatának rendjéről szóló 15/2013. (XII.09.) önkormányzati 

rendelet módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
13. Előterjesztés a közterület térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

14. Előterjesztés a Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
vonatkozásában a felvételi körzethatárok meghatározására vonatkozó vélemény tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

15. Előterjesztés a Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület 2014. évi támogatási 
megállapodásának módosítása   
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
16. Előterjesztés közvilágítási berendezések üzemeltetése, karbantartása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

17. Előterjesztés az önkormányzat 2014-2019. évekre vonatkozó gazdasági programjának 
elkészítése tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
18. Előterjesztés szociális rászorultak részére tűzifa juttatás tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
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Zárt ülés 

 
1. Előterjesztés személyes szolgáltatást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmek elbírálása 

tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
Kérem szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadja a nyílt és zárt ülés napirendi pontjait.  
 
 
1. napirendi pont: Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a 
gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények közötti együttműködési megállapodások 
jóváhagyása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) 10. §-a alapján az irányító szerv köteles az irányítása alá tartozó - gazdasági 
szervezettel nem rendelkező – intézmények gazdálkodási tevékenységei ellátásra gazdasági 
szervezettel rendelkező költségvetési szervet kijelölni.  
 
Az Ávr. 7. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv gazdálkodási tevékenységei az alábbiak: 
 

- Költségvetési tervezés, az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása, felhasználása, 
- Finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és pénzügyi, számviteli rend betartása, 
- A költségvetési szerv működtetése, a használatában lévő vagyon nyilvántartása, védelme 

 
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt gazdasági szervezettel 
rendelkező költségvetési szerv a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban 
rögzíti.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a gazdasági szervezettel nem 
rendelkező intézmények közötti megállapodásokat – az új államháztartási jogszabályok 
hatálybalépését követően - Képviselő-testület már jóváhagyta, azonban az államháztartásról szóló 
törvény és annak végrehajtási rendeletének ismételt módosítása szükségessé tette új megállapodások 
elkészítését és jóváhagyását.     
 
Az előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodások – a jogszabályi változások és a 
gyakorlati működés során kialakult tényleges feladatellátást tartalmazó – tervezetek, melyet 
Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának az alábbi – gazdasági szervezettel nem 
rendelkező – intézményekkel, Társulással kell megkötnie. 
 

- Vámospércsi Óvoda, 
- Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ, 
- Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye, 
- Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs  
- Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az együttműködési megállapodásokat jóváhagyni 
szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
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Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
166/2014. (XII.16.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Vámospércs Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények, 
Társulás közötti együttműködési megállapodásokat a határozat mellékleteinek megfelelően 
jóváhagyja, az alábbiak szerint:  
 

- 1. sz. melléklet:   Vámospércsi Óvoda, 
- 2. sz. melléklet:   Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ, 
- 3. sz. melléklet:   Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye, 
- 4. sz. melléklet:   Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs, 
- 5. sz. melléklet:   Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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2. 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 és a vendégétkeztetés térítési díjának szabályozása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2011. (X.04.) önkormányzati 
rendeletében (a továbbiakban: rendelet) állapította meg az óvodai és általános iskolai étkezésben 
(gyermekétkeztetésben) alkalmazandó térítési díjak összegét. A rendelet módosításáról korábban már 
több esetben is döntött a Képviselő-testület (23/2011. (XI.30.), 5/2013. (III.25.) és a 18/2013. 
(XI.09.) önkormányzati rendeletek). 
 
A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI 
rendelet 2015.01.01-i hatálybalépését megelőzően, illetve a gyermekétkeztetés 2015. évi állami 
támogatásának megalapozása érdekében szükséges felülvizsgálni a jelenleg alkalmazott nyersanyag-
normákat, térítési díjakat.  
 
Az élelmezésvezető - a jövő évben hatályba lépő közétkeztetési jogszabály előírásait figyelembe 
véve – elkészítette költségkalkulációját, mely alapján a gyermekétkeztetésben alkalmazandó 
nyersanyag-normák és térítési díjak az alábbiak szerint alakulnak: 
 
- Óvodás gyermek napi háromszori étkezés nyersanyagnormája, térítési díja 262 Ft 

(jelenleg: 240 Ft), 
- Általános iskolás gyermek napi egyszeri ebéd nyersanyagnormája, térítési díja: 220 Ft 

(jelenleg: 200 Ft), 
- Általános iskolás gyermek napi háromszori étkezés nyersanyagnormája, térítési díja 330 

Ft (jelenleg: 304 Ft), 
 

A térítési díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 
 
Az új közétkeztetési jogszabály a gyermekétkeztetés nyersanyag-normájának és egyben térítési 
díjainak 9-10% közötti térítési díj növekedését eredményezi.  
Fontos megemlíteni, hogy a térítési díjak 2011. év óta változatlanok és az emelését követően is - az 
élelmezési tevékenység hatékony és takarékos működésének köszönhetően – önkormányzatunknál 
országos viszonylatban is a legalacsonyabbak a gyermekétkeztetésben alkalmazott térítési díjak. 
 
A vendégebéd jelenlegi térítési díja 544 Ft (nyersanyagnorma és rezsiköltség), melyet a 
költségkalkulációja alapján – külön határozatban - 583 Ft-ban javasol az élelmezésvezető 
megállapítani. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gyermekétkeztetés nyersanyag-normájáról és a 
térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosítását, illetve a rendeletet egységes 
szerkezetben, valamint a vendégétkeztetés térítési díját szabályozó határozati javaslatot fogadja 
el. Az elhangzottakkal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:  

Előzetes hatásvizsgálat 
 

A rendelet tervezet címe: A Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Szociális Szolgáltató Központ 
szociális étkeztetés, időskorúak nappali intézményi ellátása, Támogató Szolgálat, idősek 
átmeneti és tartós szociális szakosodott ellátási feladatainak ellátása, valamint a bölcsődei 
intézményi gondozási, térítési díj önköltségszámításáról szóló 7/2014. (IV.15.) önkormányzati 
rendelet módosítása  

 
Társadalmi hatása: A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi hatása van.  
Gazdasági- költségvetési hatása: Az önkormányzat feladatának ellátásához közel elégséges bevételi 

forrást biztosít abban az esetben, ha a számított térítési díjak befizetése megtörténik. 
A rendelet megalkotásának szükségessége: A megállapított szociális étkeztetés intézményi térítési 

díjának felülvizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy az önkormányzatnak jelentős hiánya 
keletkezett a jelenleg hatályos szabályozás alapján.  

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A hiány további 
növekedése. 

 
A rendelet alkalmazásához, végrehajtásához szükséges szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: A rendelet végrehajtásához szükséges szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak, a rendelet módosítása és annak alkalmazása nem igényel 
többletforrást. 

Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelete 

az óvodai- és 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, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazása alapján az óvodai- és általános iskolai étkeztetésben alkalmazott étkezési 
nyersanyag-normáról és a térítési díjak megállapításáról szóló 19/2011. (X.04.) önkormányzati 
rendeletének módosítására a következőket rendeli el: 
 

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

 
„1. § 

(1) Az önkormányzat által fenntartott Élelmezési Intézményben - az óvodai és általános iskolai 
étkeztetésben kalkulált nyersanyag-norma alapján - az óvodai és általános iskolai 
étkeztetésben alkalmazandó napi térítési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
1. Óvodás gyermek napi háromszori étkezési térítési díja:    262 Ft 
2. Általános iskolás gyermek napi egyszeri (ebéd) étkezési térítési díja:  220 Ft 
3. Általános iskolás gyermek napi háromszori étkezési térítési díja: 330 Ft” 

 
2. § 
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(1) A rendelet módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.  
 
(2) A rendelet 2015. január 01. napján lép hatályba.  
 
(3) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.  
 
 
Vámospércs, 2014. december 16. 
 
 
            Kanyóné Papp Klára     Ménes Andrea 
                         jegyző                                                                        polgármester  
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdetem: 
Vámospércs, 2014. december 17. 
 
 
              Kanyóné Papp Klára  
                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

Egységes szerkezetbe foglalt  
 

Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2011. (X.04.) önkormányzati rendelete 

 
az óvodai- és általános iskolai étkeztetésben alkalmazott étkezési nyersanyag-normáról és a 

térítési díjak megállapításáról, a 23/2011. (XI.30.), 5/2013. (III.25.) és a 18/2013. (XI.09.) 
önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelete 

 
 

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

1. § 
 

(1) Az önkormányzat által fenntartott Élelmezési Intézményben - az óvodai és általános iskolai 
étkeztetésben kalkulált nyersanyag-norma alapján - az óvodai és általános iskolai 
étkeztetésben alkalmazandó napi térítési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
1. Óvodás gyermek napi háromszori étkezési térítési díja:    262 Ft 
2. Általános iskolás gyermek napi egyszeri (ebéd) étkezési térítési díja:  220 Ft 
3. Általános iskolás gyermek napi háromszori étkezési térítési díja: 330 Ft” 

(2) A térítési díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 
 

2. § 
 

(1) Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos 
módon gondoskodik. 
 
 

Vámospércs, 2014. december 16. 
 
 
            Kanyóné Papp Klára     Ménes Andrea 
                   jegyző                                                                              polgármester  
   
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
Vámospércs, 2014. december 17. 
 
             Kanyóné Papp Klára 
                         Jegyző 
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
167/2014. (XII.16.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat által fenntartott Élelmezési Intézményben a vendégebéd napi 
térítési díját 2014. január 01. napjától 544 Ft-ban, 2015. január 01. napjától 
583 Ft-ban állapítja meg, amely nem tartalmazza az általános forgalmi adót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bálega Jánosné intézményvezető 

 
 
3. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a Vámospércsi Szociális 
Szolgáltató Központ szociális étkeztetés, időskorúak nappali intézményi ellátása, támogató szolgálat, 
idősek átmeneti és tartós szociális szakosodott ellátási feladatainak ellátása, valamint a bölcsődei 
intézményi gondozási, térítési díj önköltségszámításáról szóló 7/2014. (IV.15.) önkormányzati 
rendelet módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve)   
 
Ménes Andrea polgármester:  
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
szociális törvény) 92. § (2) bekezdés f.) pontjában foglaltak szerint, a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat, 
ha fenntartó önkormányzati társulás, abban az esetben a társulási megállapodásban erre kijelölt 
települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.  
 
A térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat a szociális törvény, a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Kormány rendelet), valamint a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény tartalmazza.  
 
A szociális törvény 115. § (9) bekezdése alapján a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett 
adatok alapján kell megállapítani, év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki 
folyamatok indokolják.  
 
A 2014. április 15. napján elfogadott rendelet felülvizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy a 
szociális törvény 115. § (9) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az év közbeni egy 
alkalommal történő korrigálása szükségessé vált.  
 
1. Szociális étkeztetés térítési díja 
A rendelet 3. §-a szabályozza a szociális étkeztetés számított önköltségét (445,51 Ft), valamint a 
fizetendő intézményi térítési díj mértékét (jelenleg 340 Ft/fő/nap).  
Megállapítást nyert, hogy a szociális étkeztetés 2014. évi tevékenysége 5 – 5,5 millió forint 
hiánnyal működött, ezért - az önkormányzat 2015. évi pénzügyi stabilitásának biztosítása 
érdekében - szükségessé vált a szabályozás felülvizsgálata és a rendelet módosítása.  
A jelenleg hatályos szabályozás helyett – az étkeztetés-, a szociális- és a pénzügyi szakma 
kalkulációja alapján javaslom, hogy sávos, jövedelemtől függő térítési díj megállapítására 
kerüljön sor 2015. január 01-jétől.  
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Az elmúlt időszakban a szociális étkeztetést igénybe vevők jövedelmi helyzete (a családban egy főre 
jutó jövedelem) sávokra lebontva a következő volt: 
 

1) sáv: nincs jövedelme:    3 főnek, 
2) sáv: 15 000-30 000 Ft között:  25 fő, 
3) sáv: 30 001-40 000 Ft között:  4 fő, 
4) sáv: 40 001-70 000 Ft között:  15 fő, 
5) sáv: 70 001-80 000 Ft között:  10 fő, 
6) sáv: 80.001 Ft felett:    59 fő. 

 
A szociális étkeztetés 2015. évi terv önköltségadatai: 
 
A feladat tervezett költsége 2015. évben     18 870 000 Ft 
Normatíva (55 360 Ft/fő)                               6 145 000 Ft 
Különbség:                                                  12 725 000 Ft 
  
Tervezett létszám: 111 fő 
  
Szolgáltatás önköltsége 1 főre: (18 870 000 Ft / 111 fő)       170 000 Ft/fő/év 
Normatíva:                                                                               55 360 Ft/fő/év 
Különbség:                                                                           114 640 Ft/fő/év 
  
114 640 Ft/fő/év / 251 nap = 457 Ft/ebéd (állami támogatással csökkentett önköltség) 
 
Az önköltség az általános forgalmi adót tartalmazza. 
 
Figyelembe véve a jövedelmi viszonyokat, és a szociális étkeztetést igénybe vevők számát, az 
alábbiak szerint javasoljuk 2015.01.01-jétől megállapítani a szociális étkeztetés (ebéd) - 
általános forgalmi adót is tartalmazó - térítési díját: 
 

1) 0-22 000 Ft közötti 1 főre jutó jövedelem esetén:   0 Ft/fő/nap, 
2) 22 001-30 000 Ft közötti 1 főre jutó jövedelem esetén:    220 Ft/fő/nap, 
3) 30 001-40 000 Ft közötti 1 főre jutó jövedelem esetén:    300 Ft/fő/nap, 
4) 40 001-50 000 Ft közötti 1 főre jutó jövedelem esetén:    400 Ft/fő/nap, 
5) 50 000 Ft feletti 1 főre jutó jövedelem esetén:           457 Ft/fő/nap, 

 
Számításaink szerint a szociális étkeztetési tevékenység a térítési díjak módosítását követően is 
körülbelül évi 1,5 - 2 M Ft költségvetési hiányt jelenthet.  
 
2. Gyermekétkeztetés térítési díjai 
A rendelet 9. §-a szabályozza az étkezési térítési díjak nettó árait:  
 
Óvodai háromszori étkezés:        240 Ft 
Általános iskolai napközi háromszori étkezés: 304 Ft 
Általános iskola napi egyszeri (ebéd) étkezés: 200 Ft 
 
Tekintettel arra, hogy a díjtételeket az óvodai- és általános iskolai étkeztetésben alkalmazott étkezési 
nyersanyag-normáról és a térítési díjak megállapításáról szóló 19/2011. (X.04.) önkormányzati 
rendeletének 2. §-a szabályozza, a rendelet 9. §-át hatályon kívül kell helyezni. 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a rendelet módosításait és a rendeletet egységes 
szerkezetben fogadja el. Az elhangzottal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
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Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:  

Előzetes hatásvizsgálat 
 

A rendelet tervezet címe: A Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Szociális Szolgáltató Központ 
szociális étkeztetés, időskorúak nappali intézményi ellátása, Támogató Szolgálat, idősek 
átmeneti és tartós szociális szakosodott ellátási feladatainak ellátása, valamint a bölcsődei 
intézményi gondozási, térítési díj önköltségszámításáról szóló 7/2014. (IV.15.) önkormányzati 
rendelet módosítása  

 
Társadalmi hatása: A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi hatása van.  
Gazdasági- költségvetési hatása: Az önkormányzat feladatának ellátásához közel elégséges bevételi 

forrást biztosít abban az esetben, ha a számított térítési díjak befizetése megtörténik. 
A rendelet megalkotásának szükségessége: A megállapított szociális étkeztetés intézményi térítési 

díjának felülvizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy az önkormányzatnak jelentős hiánya 
keletkezett a jelenleg hatályos szabályozás alapján.  

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A hiány további 
növekedése. 

 
A rendelet alkalmazásához, végrehajtásához szükséges szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: A rendelet végrehajtásához szükséges szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak, a rendelet módosítása és annak alkalmazása nem igényel 
többletforrást. 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
20/2014.(XII.16.) önkormányzati rendelete 

 
A Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  

házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Szociális Szolgáltató Központ 
szociális étkeztetés, időskorúak nappali intézményi ellátása, Támogató Szolgálat, idősek 

átmeneti és tartós szociális szakosodott ellátási feladatainak ellátása, valamint a bölcsődei 
intézményi gondozási,  térítési díj önköltségszámításáról szóló 7/2014. (IV.15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében. továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 
Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat házi segítségnyújtás és 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Szociális Szolgáltató Központ szociális étkeztetés, időskorúak 
nappali intézményi ellátása, Támogató Szolgálat, idősek átmeneti és tartós szociális szakosodott 
ellátási feladatainak ellátása, valamint a bölcsődei intézményi gondozási, térítési díj 
önköltségszámításáról szóló 7/2014. (IV.15.) önkormányzati rendeletének módosítására a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
A rendelet 3. §-a helyébe a következő lép:  
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3. § 
Szociális étkeztetés számított önköltsége 457 Ft, a fizetendő intézményi térítési díj: 

1) 0-22 000 Ft közötti 1 főre jutó jövedelem esetén:   0 Ft/fő/nap, 
2) 22 001-30 000 Ft közötti 1 főre jutó jövedelem esetén:    220 Ft/fő/nap, 
3) 30 001-40 000 Ft közötti 1 főre jutó jövedelem esetén:    300 Ft/fő/nap, 
4) 40 001-50 000 Ft közötti 1 főre jutó jövedelem esetén:    400 Ft/fő/nap, 
5) 50 000 Ft feletti 1 főre jutó jövedelem esetén:                  457 Ft/fő/nap, 

 
2 . § 

Hatályát veszti a rendelet 9. §-a. 
3 . § 

 
(1) A rendelet módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.  
(2) A rendelet 2015. január 01. napján lép hatályba.  
(3) Kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.  
Vámospércs, 2014. december 16. 
 
 
                     Ménes Andrea     Kanyóné Papp Klára 
                        polgármester      jegyző  
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdetem: 
Vámospércs, 2014. december 17. 

Kanyóné Papp Klára  
                 jegyző 
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Egységes szerkezetbe foglalt rendelet 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2014. (IV.15.) számú önkormányzati rendelete 

 
a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat házi segítségnyújtás és 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ szociális 
étkeztetés, időskorúak nappali intézményi ellátása, Támogató Szolgálat, idősek átmeneti és 
tartós szociális szakosodott ellátási feladatainak ellátása, valamint a bölcsődei intézményi 

gondozási,  térítési díj önköltségszámításáról 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Házi segítségnyújtás számított önköltsége 412,41 Ft, a fizetendő intézményi térítési díj 0 
Ft/óra. 

2. § 
 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás számított önköltsége 101,68 Ft, a fizetendő intézményi 
térítési díj 0 Ft/nap/készülék. 

 
3. § 

 
Szociális étkeztetés számított önköltsége 457 Ft, a fizetendő intézményi térítési díj: 
 
1) 0-22 000 Ft közötti 1 főre jutó jövedelem esetén:   0 Ft/fő/nap, 
2) 22 001-30 000 Ft közötti 1 főre jutó jövedelem esetén:    220 Ft/fő/nap, 
3) 30 001-40 000 Ft közötti 1 főre jutó jövedelem esetén:    300 Ft/fő/nap, 
4) 40 001-50 000 Ft közötti 1 főre jutó jövedelem esetén:    400 Ft/fő/nap, 
5) 50 000 Ft feletti 1 főre jutó jövedelem esetén:                  457 Ft/fő/nap 

 
4. § 

 
Ebéd kiszállítás számított önköltsége 116 Ft/fő/nap, a fizetendő intézményi térítési díj 125 
Ft/fő/nap.  

5. § 
 

Időskorúak nappali intézményi ellátása (idősek klubja étkeztetés nélkül) számított önköltsége 
217,13 Ft/nap, fizetendő intézményi térítési díj 0 Ft/nap. 
 

6. § 
 
Támogató szolgálat személyi szállítás számított önköltsége 2,81 Ft/km, személyi segítés 
önköltsége 15,69 Ft/munkaóra/fő. Fizetendő intézményi térítési díj szociálisan rászorultak 
részére: személyi szállítás esetén 0 Ft/km, személyi segítés esetén 0 Ft/munkaóra/fő.  
Egyéb esetben a személyi segítés önköltsége 235 Ft/munkaóra/fő, személyszállítás esetén 35 
Ft/km.  Fizetendő intézményi térítési díj: 350 Ft/munkaóra/fő, személyszállítás esetén: 35 
Ft/km. 
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7. § 

 
Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézménye számított önköltsége egy hónapra 
53 880 Ft, egy napra 1 796 Ft. Fizetendő intézményi térítési díj egy hónapra 93 900 Ft, egy 
napra 3 130 Ft, demens betegek esetében 93.900 Ft/fő/hó, 3.130 Ft/fő/nap. 

8. § 
 

Bölcsődei gondozási díj számított önköltsége 11 133 Ft/nap, fizetendő intézményi térítési díj 
nem került megállapításra.  

9.  §1 

     
    10. § 

 
1) A rendelet 2015. január 01. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos 

módon gondoskodik.  
2) A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a 2014. évre vonatkozó szolgáltatási önköltség 

megállapítását és az intézményi térítési díj összegének kiszámítását. Szociális étkeztetés 
esetében a 2015. évre aktualizált adatokat tartalmazza. 

3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Vámospércs Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének az önkormányzat szociális intézményeiben alkalmazandó étkezési, és 
ellátási térítési díjak megállapításáról szóló 7/2011. (III.01.), 8/2013. (IV.30.), 9/2013. (V.29.) 
rendeleteivel módosított 5/2011. (II.15.) rendelete.  

 
Vámospércs, 2014. december 16. 
 
           

          Ménes Andrea     Kanyóné Papp Klára 
                        polgármester      jegyző  
 
A rendeletet a mai napon kihirdetem: 
 
Vámospércs, 2014. december 17. 
 
 

Kanyóné Papp Klára  
           Jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Hatályon kívül helyezte a 20/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatálytalan: 2015. 
január 01. napjától. 
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1. sz. melléklet a 7/2014. (IV.15.) számú önkormányzati rendelethez 

 
A szociális törvény 115. § (2) bekezdése alapján a kötelezett által fizetendő térítési díj (személyi 
térítési díj) összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt 
az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja.  
 
Vámospércs Város Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulása, Szociális Szolgáltató Központ, 
valamint Vámospércsi Óvoda bölcsődései vonatkozásában alkalmazandó intézményi térítési díjak 
2014. évi megállapításához a szolgáltatási önköltséget Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben meghatározott normatívák alapján határozták 
meg az intézmények, az alábbiak szerint:  
 

1.) A házi segítségnyújtást –Szociális törvény 63. §-ában foglaltakra – 4,5 fő gondozónő 
foglalkoztatásával végzi.  

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény 3. Egyes 
szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása fejezetének d.) pontjában rögzítettek szerint házi 
segítségnyújtás támogatására az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a 
Szoc. tv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően 
működteti. 
 
A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma 
szerint illeti meg. A támogatás legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető arra az ellátotti 
létszámra is, amely a külön jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra meghatározott 
maximális ellátotti számot meghaladja. 
 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a 
házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak száma 
osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe. 
Amennyiben a házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról - a Kiegészítő szabályoknak megfelelő - 
társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető. 
 
Fentiek figyelembevételével a feladatellátás során a számított önköltség 2014. évre az alábbiak 
szerint alakul:  
 
Személyi juttatások: 6 767 000 Ft 
Járulékok:    1 827 000 Ft 
Dologi kiadások  77 000 Ft 
Kiadások összesen:  8 671 000 Ft  

 
Ellátottak száma (2013. évi tényadatok alapján, figyelemmel arra, hogy 2013. június 1-jétől e 
feladatokat Fülöp önállóan látja el):         31 fő   
Foglalkoztatottak száma a házi segítségnyújtás tárgykörében: 3 fő 8 órában foglalkoztatott 
gondozónő + 2 fő 6 órában foglalkoztatott gondozónő = 4,5 fő (8 órában foglalkoztatottra 
átszámítva)  
Gondozási óra: 4,5 fő * 251 nap * 8 óra = 9 036 óra 
 
Szolgáltatási önköltség: összes kiadás: gondozási óra  
8 671 000 Ft : 9 036 óra = 959,61 Ft/óra/fő 
 
Normatív állami támogatás:  
Fajlagos összeg: 145 000 Ft  
Ellátottak száma * 145 000 Ft : gondozási óra = 1 főre jutó normatív állami támogatás 
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31 fő * 145 000 Ft : 9 036 óra = 497,45 Ft/óra/fő  
 
A feladatellátás társulás keretében történik, ezért kiegészítő (+ 10 %) normatíva is figyelembe 
vehető az alábbiak szerint:  
31 fő *14 500 : 9 036 óra = 49,75 Ft /óra/fő 
 
Összes normatíva 547,20 Ft/óra/fő 
 
Térítési díj Ft/óra/fő = szolgáltatási önköltség - normatíva 
959,61 Ft – 547,20 Ft = 412,41 Ft/óra/fő  
 
A házi segítségnyújtás feladatellátásához kapcsolódóan 412,41 Ft/óra/fő összeg megfizetését 
lehet kérni ezen feladathoz kapcsolódóan.  
 
(2013. évben ez az összeg 135 Ft/óra/fő volt. A 2014. évi háromszoros növekedés oka, hogy a 
feladatellátáshoz kapcsolódóan az ellátottak száma közel felére csökkent, továbbá a kiegészítő 
normatíva 30 %-ról 10 %-ra csökkent.) 
 
A kialakult gyakorlat szerint a házi segítségnyújtást igénybevevők a feladatellátásért térítési 
díjat nem fizetnek.  
 
2. ) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:  
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önkormányzati alapfeladatát 51 db készülék 
kihelyezésével látja el a Családsegítő Szolgálat.  
A feladatellátást a szociális törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 
28. §-a tartalmazza.  
 
A szociális törvény 65. §-a kiegészült a (7) bekezdéssel, melynek értelmében a feladat ellátása 
állami feladat. A 65. § (1) bekezdésből pedig törlésre kerültek a szolgáltatás biztosításának 
módjára vonatkozó részletszabályok, a (3) bekezdés pedig úgy módosult, hogy előírásra került 
az ellátott idős célcsoport.  
 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Kormányrendeletben 
foglaltak szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Főigazgatóság biztosítja, figyelemmel 
a Szoc. tv. 91. § (2) bekezdésében rögzítettekre is.  
 
A feladatellátás során a számított önköltség 2013. évre az alábbiak szerint alakul:  
Személyi juttatások: 1 679 000 Ft 
Járulékok:    459 000 Ft 
Dologi kiadások  1 450 000 Ft 
Kiadások összesen:  3 606 000 Ft 

Ellátottak száma (2013. évi tényadatok alapján):  51 fő   
 
Támogatás: 1 713 216 Ft  
 
Térítési díj számított adata összesen: 3 606 000 Ft – 1 713 216 Ft =1 892 704 Ft 
1 ellátottra jutó térítési díj: 1 892 704 Ft: 51 fő (készülék):365 nap = 101,68 Ft/fő/nap/készülék 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásához kapcsolódóan 100 Ft/fő/nap/készülék 
összeg megfizetését lehet kérni ezen feladathoz kapcsolódóan.  
 



18 
 

A kialakult gyakorlat szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybevevők a 
feladatellátásért térítési díjat nem fizetnek.  
 
3. ) Szociális étkeztetés  
 
A támogatás a települési önkormányzatnak a szociális törvény 62. §-a alapján, és a külön 
jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz 
kapcsolódik.  
A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg.  
 
Szociális étkeztetés önköltsége:  
 
A feladat tervezett költsége 2015. évben     18 870 000 Ft 
Normatíva (55 360 Ft/fő)                               6 145 000 Ft 
Különbség:                                                  12 725 000 Ft 
  
Tervezett létszám: 111 fő 
  
Szolgáltatás önköltsége 1 főre: (18 870 000 Ft / 111 fő)       170 000 Ft/fő/év 
Normatíva:                                                                               55 360 Ft/fő/év 
Különbség:                                                                           114 640 Ft/fő/év 
  
 
114 640 Ft/fő/év / 251 nap = 457 Ft/ebéd (állami támogatással csökkentett önköltség) 
 
Az önköltség az általános forgalmi adót tartalmazza. 
 
A szociális étkeztetés – általános forgalmi adóval növelt – térítési díjai. 
 

1) 0-22 000 Ft közötti 1 főre jutó jövedelem esetén:   0 Ft/fő/nap, 
2) 22 001-30 000 Ft közötti 1 főre jutó jövedelem esetén:    220 Ft/fő/nap, 
3) 30 001-40 000 Ft közötti 1 főre jutó jövedelem esetén:    300 Ft/fő/nap, 
4) 40 001-50 000 Ft közötti 1 főre jutó jövedelem esetén:    400 Ft/fő/nap, 
5) 50 000 Ft feletti 1 főre jutó jövedelem esetén:                  457 Ft/fő/nap, 

 
Azon ellátást igénybe vevők, akik a nappali ellátás keretében ebédelnek, azok esetében a 
szociális étkeztetés intézményi térítési díjával azonos intézményi térítési díjat javaslunk 
megállapítani az étkeztetésre vonatkozóan.  
 
4. ) Ebéd kiszállítása 
 
A szállítási szolgáltatásnak normatív támogatása nincs.  
 
Tervezett ellátotti létszám 2014. évben:    75 fő  
Szállítási költség: 2 183 875 Ft* /75 fő/251 munkanap = 116 Ft/Fő/nap 
* gépkocsivezető bére 1 727 200 Ft 
   üzemanyag költség tapasztalati adatok alapján 1 087,32 liter üzemanyag (havi 90,61 liter*12 
hónap) x420 Ft(átlag üzemanyagárral számolva 456 675 Ft összesen: 2 183 875 Ft 
 
Az ebéd kiszállítás feladatellátásához kapcsolódóan 116 Ft/fő/nap összeg megfizetését lehet 
kérni ezen feladathoz kapcsolódóan.  
A kialakult gyakorlat szerint a szociális étkeztetést igénybevevők a feladatellátásért 125 
Ft/fő/nap térítési díjat fizetnek.  
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5.) Idős korúak nappali intézményi ellátása 
 
A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a szociális törvény 65/F. §-
a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali 
ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatot az ellátottak száma 
szerint illeti meg. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők.   
 
Nappali ellátást nyújtó idősek klubja étkezés nélkül:  
2014. évi tervezett önköltség: 1 635 000 Ft/év 
 
Tervezett ellátotti létszám 2014. évben 10 fő  
Normatív támogatás: 109.000 Ft/fő 
Normatív támogatás: 109 000 Ft x 10 fő= 1 090 000 Ft 
  
Intézményi térítési díj:  
Önköltség: 1 635 000 Ft 
Normatíva: 109 000 Ft x  10 fő tervezett ellátotti létszám = 1 090 000 Ft 
A kettő különbözete        545 000 Ft/10 fő tervezett létszám/251 
munkanap = 217,13 Ft/nap  
 
Az idős korúak nappali intézményi ellátása  feladatellátásához kapcsolódóan 220  Ft /fő összeg 
megfizetését lehet kérni ezen feladathoz kapcsolódóan.  
A kialakult gyakorlat szerint a nappali intézményi ellátást igénybevevők a feladatellátásért  
térítési díjat nem fizetnek.  
 
6. ) Támogató Szolgálat  
 
2014. évi tervezett szállítási költség *  5 219 975 Ft az összes költség 50,99 %-a  
2014. évi tervezett személyi segítés költsége:**  5 017 225 Ft  az összes költség 49,01 %-a 
2014. évi költségvetésben tervezett költség összesen:  10 237 200 Ft 
2014. évi működési támogatás              - 10 076 500 Ft 
Fennmaradó költség      160 700 Ft, melyből  
 
A személyi szállítás arányos költsége:   81 941 Ft, az összes költség 50,99 %-a,  
Személyi segítés arányos költsége:    78 759 Ft, az összes költség 49,01 %-a 
 
Személyi szállítás intézményi térítési díja:  
 
2014. évre vállalt feladatmutató 4 193 egység, melyből a  
szállításra megítélt: 2 619 egység x 5 km = 13 095 km + 16 095 km (szociálisan nem rászorult) 
Összesen 2014. évre tervezett km: 29 190 km 
 
km díjszámítása:  személyi szállítás arányos költsége: 81 941 Ft    = 2,81 Ft/km 
        vállalt, tervezett hasznos km:        29 190 Ft  
 
Személyi segítés intézményi térítési díja:  
 
Alapja:   78 759 Ft  
Munkaóra: 2,5 főt számolva (2,5 fő x8 óra x 251 nap)  5020 óra  
Egy munkaórára eső költség:   78 759 Ft = 15,69 Ft/munkaóra  
      5 020 óra  
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* 
2014. évi költségvetésben tervezetten:  
- gépkocsivezető bére    1 412 000 Ft 
- munkaadót terhelő járulékok      615 375 Ft 
- támogató szolgálat vezető bérének 50 %-a    920 100 Ft 
- üzemanyag költség     1 260 000 Ft  
- karbantartási költség       800 000 Ft 
- kötelező biztosítás          30 000 Ft 
- egyéb           22 500 Ft 
- áfa          160 000 Ft  

összesen:    5 219 975 Ft 
 
** 
2014. évi költségvetésben tervezetten:  
- személyi segítők munkabére   2 824 000 Ft 
- munkaadót terhelő járulékok   1 025 625 Ft 
- támogató szolgálat vezető bérének 50 %-a    920 100 Ft 
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás     72 500 Ft  
- egyéb          15 000 Ft 
- áfa         160 000 Ft 
  összesen:    5 017 225 Ft  
 
A támogató szolgálat feladatellátásához kapcsolódóan a személyszállításért 5 Ft/km, a személyi 
segítésért 15 Ft/fő összeg megfizetését lehet kérni.  
 
A kialakult gyakorlat szerint a személyszállítást és a személyi segítést a szociálisan rászorulók 
ingyenesen vehették igénybe.  
A szociálisan nem rászorulók esetében a szállítás km díja 35 Ft, a személyi segítés óradíja pedig 
350 Ft volt. 
 
7.) Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézménye 
(2013. évtől feladatfinanszírozás történik)  
 
Feladatfinanszírozás keretében a támogatás összege:   20 187 240 Ft 
Szakfeladat költsége:        31 987 000 Ft 
Ellátottak száma:        18 fő  
 
Szolgáltatási önköltség: 31 987 000 Ft : 18 fő= 1 777 056 Ft/fő 
1 777 056 Ft/fő : 365 nap = 4 868,60 Ft/fő/nap 
 
Feladatfinanszírozás:  
20 187 240 Ft : 18 fő = 1 121 513,30 Ft/fő  
1 121 513,30 Ft : 365 nap = 3 072,64 Ft/fő/nap 
 
1 főre jutó szolgáltatási önköltség:   4 868,60 Ft/fő/nap 
1 főre jutó támogatás fajlagos összege:  3 072,64 Ft/fő/nap 
Különbözet:      1 795,96 Ft/fő/nap 
 
Egy hónapra fizetendő intézményi térítési díj:   53 880 Ft/fő 
Egy napra fizetendő intézményi térítési díj:   1 796 Ft/fő/nap 
 
2013. évben hasonló nagyságrendű (20 187 240 Ft) feladatfinanszírozási normatíva állt 
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rendelkezésre, mint 2014. évben.  
 
Az intézményvezetés a likviditás biztosítása érdekében 2014. május 1-jétől az átlagos ellátást 
igénybevevők vonatkozásában a 2011. évben megállapított 93 900 Ft/fő/hó, illetve 3 130 
Ft/fő/nap, a demens betegek bentlakásos intézményi ellátása esetében pedig a 93 900 Ft/fő/hó, 
3 130 Ft/fő/nap intézményi térítési díj megállapítását javasolja.  
 
8.) Bölcsődei önköltség 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 
Gyvt.) 146. §(1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás 
keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni. A Gyvt. 147. § (1) 
bekezdése értelmében a fenntartó megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi 
térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Az 
intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként kell 
meghatározni.  
 
A (2) bekezdés alapján a bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a 
gyermekek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra, valamint a 
151. § (3) bekezdésben foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.  
Az intézményi térítési díjat minden esetben ki kell számolni és azt dokumentálni kell, de ezt 
követően dönthet a fenntartó úgy, hogy a kiszámított intézményi térítési díjnál alacsonyabb 
összegben, vagy nullában határozza azt meg.  
A Gyvt. 148. § (2) bekezdése értelmében a bölcsődei ellátás esetében az intézményvezető a bölcsődei 
ellátás keretében nyújtott gondozásra is megállapíthat személyi térítési díjat.  
 
A szabályozás a fenntartóra bízza annak eldöntését, hogy él-e a lehetőséggel és bevezeti-e a 
gondozásért kérhető személyi térítési díjat.  
 
Szolgáltatás teljes önköltsége:  
 

Dolgozók bére (5 fő ) 11 113 055 Ft 
Járulékok  2 700 296 Ft 
Dologi kiadások  158 730 Ft 
Összesen:  13 972 081 Ft 

 
Egy gondozási napra jutó kiadás: 13 972 081 Ft : (5 fő x 251 nap) =11 133 Ft /nap 
 
A fenntartó nem él a gondozásért kérhető személyi térítési díj bevezetésével.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 
4. napirendi pont: Előterjesztés a belvíz projekt megvalósítása során felmerült pót- és többlet 
költségekről (a 143/2014. (XI.06.) és a 144/2014. (XI.06.) határozatok módosítása) 
(Írásos előterjesztés mellékelve)   
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület 283/2011. (XI.14.) sz. határozata alapján 2011. november 29. napján benyújtásra 
került a „Vámospércs város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer bővítése” című pályázat. A 
Támogató 2011. november 7. napján kelt döntésében a pályázatot támogatásra érdemesnek 
minősítette és az általunk igényelt bruttó 298.009.262 Ft támogatás helyett bruttó 237.582.615 Ft 
összegű támogatást ítélt meg - bruttó 250.086.963 Ft elszámolható összköltség mellett. A 
Támogatási szerződés 2013. augusztus 14. napján került megkötésre. 
 
A Képviselő-testület a 143/2014. (XI.06.) számú határozatában döntött arról, hogy a kivitelezés során 
felmerült kiegészítő építési beruházás miatt – a projekt megvalósítása érdekében – bruttó 39.563.946 
Ft támogatást igényel, melyhez a szükséges saját forrást biztosítja. 
 
Időközben egyeztettünk a Közreműködő Szervezettel és módosul a plusz támogatás összege bruttó 
39.563.946 Ft-ról bruttó 25.850.475 Ft-ra. Emiatt szükséges a Képviselő-testület 143/2014. (XI.06.) 
számú határozatát módosítani. 
 
A fent említett változtatások elfogadása esetén a Képviselő-testületnek a 144/2014.(XI.06.) számú 
határozatával elfogadott projekt forrásösszetételt az alábbiak szerint szintén szükséges módosítani: 
 
- bruttó elszámolható költség összesen:   277.297.989 Ft 
- bruttó támogatás:     263.433.090 Ft 
- bruttó saját forrás:         13.864.899 Ft 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Rácz települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
168/2014. (XII.16.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 143/2014. (XI.06.) számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete „Vámospércs város belterületi csapadékvíz 
elvezető rendszer bővítése” című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0047 azonosító számú, támogatásban 
részesített pályázat megvalósításával kapcsolatban úgy dönt, hogy:  
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1. a kivitelezés során felmerült kiegészítő építési beruházás miatt - a projekt megvalósítása 
érdekében - bruttó 25.850.475 Ft összegű támogatást igényel, melyhez a szükséges saját 
forrást 1.360.551 Ft összegben biztosítja.  

 
2. az 1. pontban jóváhagyott saját forrást az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a 

beruházások közötti átcsoportosítással biztosítja. 
 

3. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott kiegészítő építési beruházáshoz 
szükséges támogatás igénylésével kapcsolatos valamennyi intézkedést tegye meg, 
 

4. a Közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-ának (1) bekezdése szerint az 
önkormányzat – 24/2014. (III.11.) számú határozatával elfogadott – 2014. évi összesített 
közbeszerzési tervének 3. sz. módosítását a határozat melléklete szerint elfogadja.  

 
5. felkéri a polgármestert, hogy a kiegészítő építési beruházás megvalósítása érdekében – a 

közbeszerzési eljárást a közbeszerzési Bizottság bevonásával folytassa le, az építési 
szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
169/2014. (XII.16.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 144/2014.(XI.06.) számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Vámospércs város 
belterületi csapadékvíz elvezető rendszer bővítése” című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0047 
azonosító számú, támogatásban részesített pályázat megvalósításával kapcsolatban úgy dönt, 
hogy a projekt forrásösszetételét az alábbiak szerint módosítja: 

 
 - bruttó elszámolható költség összesen:   277.297.989 Ft 

- bruttó támogatás:     263.433.090 Ft 
- bruttó saját forrás:         13.864.899 Ft 

      
       Határidő: azonnal 
       Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
5. napirendi pont: Tájékoztatás roncsjármű értékesítése tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve)   
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat 1993-ban vásárolt egy GAZ 66-72 TU-2. típusú orosz 
tűzoltóautót. A jármű használhatatlan, üzemeltetése és javítása értelmetlen és ésszerűtlen lenne, 
műszaki vizsgája 10 éve lejárt. A jármű közel egy évtizede áll a Béke u. 3. szám alatti, volt 
tűzoltósági épület mögött, jelentősen rontva az utcaképet.  
 
A jármű műszakilag és esztétikailag teljesen tönkrement, üzem- és járóképtelen állapotban van, 
önkormányzati feladatot egyáltalán nem lát el, ezért indokolt az eszköz értékesítése. 
 
A jármű állapotára való tekintettel, az eredeti rendeltetésének megfelelő célra – azaz járműként – már 
nem értékesíthető, csupán fémhulladékként. A jármű könyv szerinti értéke 0 Ft. 
 
Több fémfelvásárlással foglalkozó telephelyet kerestünk fel, melyek közül egyetlen cég vesz át csak 
egyben (és nem bontva, valamint fém fajtánként szortírozva) ekkora járművet.  
 
Az ajánlattevő a debreceni telephelyű Sofém Kft, ajánlata pedig nettó 45 Ft/kg, illetve vállalják a 
jármű elvontatásának költségeit is. 
 
A jármű saját tömege 5 820 kg, így a várható vételár 260 000 Ft körül alakul.  
 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) d) pontja alapján az adót a 
termék beszerzője fizeti (fordított adózás). 
 
Tekintettel az eszköz könyv szerinti értékére és az értékesítéséből várható bevétel nagyságára, 
az értékesítés nem igényel Bizottsági és/vagy Képviselő-testületi döntést, csupán tájékoztató 
jellegű. Az elhangzottal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
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Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére. A bizottsági ülésen jeleztem, hogy ha a szivattyú az autóban van, akkor az ne 
kerüljön értékesítésre javaslom a kivételét amennyiben használható. Ha esetlegesen nem lehet külön 
használni, akkor tárgytalan a felvetésem.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Utána járunk, mert nem tudom. További kérdés, hozzászólás? Akkor kérem, szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
170/2014. (XII.16.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 
az önkormányzat tulajdonában lévő műszakilag és esztétikailag tönkrement, 
üzem- és járóképtelen GAZ 66 tűzoltóautó fémhulladékként nettó 45 Ft/kg – 
várhatóan 260 000 Ft-os – áron a Sofém Kft-nek értékesítésre kerül.  
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
6. napirendi pont: Előterjesztés a kerékpárút forgalomba helyezéséhez szükséges, E.ON-nal kötendő 
együttműködési megállapodás tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve)   
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-003 azonosító számú, „Vámospércs kerékpárforgalmi hálózatának 
fejlesztése” című projekt fizikai megvalósítása 2014.05.14. napján a műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárásával befejeződött, a forgalomba helyezési eljárás folyamatban van. A kerékpárút forgalomba 
helyezéshez szükséges az érintett szakhatóságok és közmű-szolgáltatók hozzájárulását beszerezni. 
 
Tekintettel arra, hogy a kerékpárút kivitelezése érintett olyan E.ON tulajdonban lévő vezetékeket, 
tartószerkezeteket, melyeket át kellett helyezni, vagy ki kellett váltani, ezért a mellékletben szereplő 
Együttműködési megállapodást szükséges a szolgáltatóval megkötni. Ennek lényege az, hogy a 
projekt keretében áthelyezett, vagy kiváltott közművek, tartószerkezetek továbbra is a szolgáltató 
tulajdonában maradnak. 
 
A beruházás pénzügyi lezárását ez a megállapodás nem akadályozza.  
 
Az Együttműködési megállapodást véleményeztettük Dr. Balogh Ádám ügyvéd úrral. Jogi szakmai 
véleménye alapján a megállapodás elfogadható. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen. Az elhangzottal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
171/2014. (XII.16.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  
 

1. az ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-003 azonosító számú projekt fizikai megvalósítása 
során átépítésre s áthelyezésre került E.ON tulajdonában lévő közművekre 
vonatkozóan a mellékletben szereplő együttműködési megállapodást megköti a 
közművek tulajdonosával.  

2. Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást az önkormányzat nevében írja alá.  
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
7. napirendi pont: Előterjesztés Renault Kerax 320.26 EURO 3 6X4-es MUT Variopress 211/18+2,0 
préselve tömörítő felépítménnyel szerelt tehergépjármű piaci, forgalmi értékének meghatározása 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve)   
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 5. számú melléklet 
12. pontja alapján a „Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása” központosított 
előirányzat jogcímen Vámospércs Városi Önkormányzat gesztorságával – hulladékgyűjtő jármű 
beszerzéséhez - 13 település 19 368 E Ft állami támogatásban részesült. 
 
A jármű közbeszerzési eljárás lefolytatását követően nettó 27 669 E Ft-ért került beszerzésre. 
(Az ÁFA összege visszaigénylésre került.) 
 
A 27 669 E Ft nettó vételár úgy került kiegyenlítésre, hogy az ellenérték 70 %-át (19 368 E Ft) az 
állami támogatás fedezte, a 30 %-át pedig a jármű 10 évre történő bérbeadásából előre megfizetett 
(nettó 8 301 E Ft) bérleti díj bevétel.  
 
A pályázat alapján az önkormányzatok részesedése (lakosságszám alapján) az alábbi: 
 

Település neve 
2002. évi 

lakosságszám 
(fő) 

Tulajdoni 
hányad (%) 

Beruházás 
összköltsége (E 

Ft) 

Önerő 
összege       
(E Ft) 

Támogatás 
összege      
(E Ft) 

Vámospércs 5 462 10,80 2 991 896 2 091 
Álmosd  1 818 3,60 997 299 697 
Bagamér 2 572 5,10 1 413 423 988 
Fülöp 1 979 3,90 1 080 323 756 
Hajdúsámson 9 224 18,30 5 069 1 520 3 544 
Kaba 6 715 13,30 3 684 1 104 2 576 
Kokad 735 1,50 415 125 290 
Nagyhegyes 2 709 5,40 1 496 448 1 046 
Nyírábrány 3 965 7,90 2 188 656 1 530 
Nyíracsád 4 203 8,30 2 299 689 1 608 
Nyíradony 7 775 15,40 4 266 1 278 2 983 
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Nyírmártonfalva 2 146 4,30 1 191 357 833 
Újléta 1 087 2,20 609 183 426 
Összesen: 50 390 100 27 699 8 301 19 368 

 
 
A járművet 2004. június 30. naptól 10 éves határozott idejű bérleti szerződés alapján az AKSD Kft. 
bérelte az önkormányzattól. A bérleti szerződés 2014. június 30-án lejárt. 
 
Az önkormányzatok 2004. július 08-án írásban nyilatkoztak arról, hogy Vámospércs Városi 
Önkormányzat, mint gesztor, a 10 éves bérleti időszak eltelte után – a bérlő részére elővásárlási jogot 
biztosítva – piaci értéknek megfelelő vételárért – értékesítse a járművet, mely összegből az 
önkormányzatok a pályázat szerinti mértékben részesülnek.  
 
Az AKSD Kft. 2014.05.16-án az önkormányzat részére 500 E Ft + ÁFA összegű vételi ajánlatot 
adott. 
 
A jármű jelenlegi piaci, forgalmi értékének megállapításához – annak bonyolult és összetett műszaki 
jellemzői miatt – nem rendelkezünk elegendő, megfelelő és elfogadható információval és 
szaktudással, ezért javasoljuk igazságügyi gépjármű szakértő igénybevételét hivatalos értékbecslés 
elkészítéséhez. 
 
Fontos figyelembe venni, hogy Vámospércs Városi Önkormányzatnak ebben a tárgyban még másik 
12 önkormányzat érdekét is képviselnie kell. 
 
Az előterjesztés mellékletei: 
 
1. számú melléklet: A jármű okmányai, számlája, bérleti szerződés 
2. számú melléklet: Az önkormányzatok részesedése a pályázatban  
3. számú melléklet: Az önkormányzatok nyilatkozata az értékesítéshez 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  

Kosztin Mihály települési képviselő:  
Maga a felépítmény, a tömörítő felépítmény többet ér, mint a felajánlott összeg. A határozati 
javaslattal egyetértek.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
172/2014. (XII.16.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a JEB-
654 forgalmi rendszámú Renault Kerax 320.26 EURO 3 6X4-es MUT 
Variopress 211/18+2,0 préselve tömörítő felépítménnyel szerelt 
tehergépjármű értékesítése előtt – a jelenlegi piaci, forgalmi érték 
megállapítása céljából – igazságügyi gépjármű szakértőt vesz igénybe, 
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hivatalos értékbecslés elkészítéséhez.  
 
Az értékbecslés költségének fedezetét az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésében biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az értékbecslés elkészítése 
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
8. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat által 2013. évben nyújtott támogatásainak 
elszámolásáról 
(Írásos előterjesztés mellékelve)   
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) 10. §-a alapján az irányító szerv köteles az irányítása alá tartozó - gazdasági 
szervezettel nem rendelkező – intézmények gazdálkodási tevékenységei ellátásra gazdasági 
szervezettel rendelkező költségvetési szervet kijelölni.  
 
Az Ávr. 7. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv gazdálkodási tevékenységei az alábbiak: 
 

- Költségvetési tervezés, az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása, felhasználása, 
- Finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és pénzügyi, számviteli rend betartása, 
- A költségvetési szerv működtetése, a használatában lévő vagyon nyilvántartása, védelme 

 
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt gazdasági szervezettel 
rendelkező költségvetési szerv a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban 
rögzíti.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a gazdasági szervezettel nem 
rendelkező intézmények közötti megállapodásokat – az új államháztartási jogszabályok 
hatálybalépését követően - Képviselő-testület már jóváhagyta, azonban az államháztartásról szóló 
törvény és annak végrehajtási rendeletének ismételt módosítása szükségessé tette új megállapodások 
elkészítését és jóváhagyását.     
 
Az előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodások – a jogszabályi változások és a 
gyakorlati működés során kialakult tényleges feladatellátást tartalmazó – tervezetek, melyet 
Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának az alábbi – gazdasági szervezettel nem 
rendelkező – intézményekkel, Társulással kell megkötnie. 
 

- Vámospércsi Óvoda, 
- Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ, 
- Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye, 
- Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs  
- Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az együttműködési megállapodásokat jóváhagyni 
szíveskedjen. Az elhangzottal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
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Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
173/2014. (XII.16.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  
 
1. elfogadja a Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási 

Önkormányzati Társulás 4 808 000 Ft összegű 2013. évi 
támogatásának elszámolását.  
 

2. a támogatás fel nem használása következtében – a Vámospércsi 
Humánszolgáltató NKft. 3 641 000 Ft összegű 2013. évi 
támogatásának elszámolásából 3 641 000 Ft összegű 2013. évi 
támogatásának elszámolásából 3 618 160 Ft-ot fogad el.  

 
3. elfogadja a Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

500 000 Ft összegű - 2013 évi támogatásának elszámolását.  
 

4. elfogadja a Vámospércs-Nyíradony Önkéntes Köztestületi 
Tűzoltóság 60 000 Ft összegű – 2013. évi támogatásának elszámolását.  

 
5. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
9. napirendi pont: Előterjesztés könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötése tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve)   
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat és az I.K.SZ. 98 Kft. között 2012.05.01-jén – könyvvizsgálói 
feladatok ellátása tárgyban – létrejött megbízási szerződés 2014. december 31-én lejár. 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat előző években végzett könyvvizsgálatainak eredményeire 
általánosságban elmondható, hogy nagymértékben hozzájárultak az önkormányzat működése és 
gazdálkodása szabályszerűségének, illetve számviteli rendszere, rendje erősítéséhez, a vagyon 
védelméhez, a belső kontrollok megfelelő működtetéséhez, s ezáltal a költségvetések, a beszámolók, 
a pénzügyi kimutatások és a pénzügyi tárgyú előterjesztések megalapozottságához.   
 
A jelenlegi könyvvizsgáló céggel nagyon jó szakmai kapcsolatot sikerült kialakítani. A gazdálkodás 
és ellenőrzés feladatit nagymértékben segíti a független könyvvizsgálói ellenőrzés. AZ IKSZ 98 Kft. 
a szerződés lejártát megelőzően azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy amennyiben lehetőség van rá, 
a Képviselő-testület új szerződés megkötését támogassa a szolgáltatás elvégzésére.  
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A fentiek, illetve a mellékelt szerződés tervezet alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, 
hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Az elhangzottal kapcsolatosan van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére. 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
174/2014. (XII.16.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
IKSZ 98 Kft-vel – az önkormányzat könyvvizsgálati feladatainak ellátására 
2015. január 1. napjától – 2016. április 30. napjáig – a határozat melléklete 
szerint – megbízási szerződést köt.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása 
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg, és a könyvvizsgálatra 
irányuló szerződés megkötéséről gondoskodjon.  

 
Határidő: 2014. december 31.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
10. napirendi pont: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. évi I. féléves munkatervének elfogadása 
(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 2015. 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 2015. 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 2015. év I. féléves ülés- és munkatervre vonatkozó 
határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
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Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 
részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
175/2014. (XII.16.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a alapján – 
2015. 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: 2015. január 1. napjától folyamatos 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
1. számú melléklet  

 
VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 
2015. 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. 2015. január 27. (kedd) 
 

II. 2015. február 17. (kedd) 
 

III.  2015. március 17. (kedd) 
 

IV.  2015. április 21. (kedd) 
 

V. 2015. május 19. (kedd) 
 

VI.  2015. június 23. (kedd) 
 

A képviselő-testületi ülések tervezett napirendjei: 
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2015. január 27. (kedd) 
 

Tervezett napirendek: 
 

1. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
tárgyában 

Előterjesztő: Jegyző 
Tárgyalja: ---- 

  Előkészítésért felelős: Jegyző 
 
 

2015. február 17. (kedd) 
 
Tervezett napirendek: 

 
1. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása 

tárgyában  
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 2014. évi költségvetési rendeletének 

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

4. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat gazdasági programjának (2015-2019) 
elfogadása tárgyában  

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

 
2015. március 17. (kedd) 

 
Tervezett napirendek: 

 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. 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 
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3. Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjainak meghatározása tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: --- 

  Előkészítésért felelős: Óvoda intézményvezető 
 

4. Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 
tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

  Előkészítésért felelős: Jegyző 
  

2015. április 21. (kedd) 
 

Tervezett napirendek: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. 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 2014. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról szóló 
beszámoló tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 

  Előkészítésért felelős: Adó- és költségvetés Iroda vezetője 
 

3. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 
módosítása tárgyában  

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

 
4. Beszámoló az önkormányzat 2014. 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 2014. évi összesített belső ellenőrzési jelentés jóváhagyására 
Előterjesztő: Jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 
Előkészítésért felelős: Jegyző 
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2015. május 19. (kedd) 
 
Tervezett napirendek: 
 

1. Előterjesztés a Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről 
szóló beszámoló tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Humánpolitikai Bizottság 

  Előkészítésért felelős: intézményvezető 
 

2. Előterjesztés a Vámospércsi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Humánpolitikai Bizottsága 

  Előkészítésért felelős: intézményvezető 
 

3. Előterjesztés az Élelmezési Intézmény 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 

  Előkészítésért felelős: intézményvezető 
 

4. Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
tárgyában 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 

  Előkészítésért felelős: intézményvezető 
 

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 

 
2015. június 23. (kedd) 

 
Tervezett napirendek: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 
Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi-és Beruházási Bizottság 
Előkészítésért felelős: Adó- és költségvetés Iroda vezetője 

 
2. Előterjesztés a Vámospércsi Óvoda 2014/2015-as nevelési év feladatainak teljesítéséről 

szóló beszámoló, valamint a 2015/2016-os nevelési év feladatairól szóló tájékozató és a 
csoportok létszámának meghatározásának tárgyában  

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Humánpolitikai Bizottság 
Előkészítésért felelős: intézményvezető 
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3. Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. év II. félévi munkatervének meghatározására 

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

  Előkészítésért felelős: Jegyző, Polgármester 
 

4. Előterjesztés a 2015. évi Városnapi rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok 
meghatározására  

Előterjesztő: polgármester 
Tárgyalja: Ügyrendi Bizottság 

  Előkészítésért felelős: Jegyző, Polgármester 
 

5. Előterjesztés Vámospércs bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről szóló 2014. 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 
- Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

Napirend tárgyalása utáni témák: 
     Felvilágosítás kérés, interpelláció 

 
11. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatára  
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az Önkormányzat hatályban lévő Közbeszerzési Szabályzatát a Képviselő-testület az 53/2012. 
(IV.25.) számú határozatával fogadta el.  
Az elmúlt időszakban több olyan jogszabályi változás történt, ami indokolttá tette a Szabályzat 
felülvizsgálatát.  
A Szabályzat tervezetét a belső ellenőr és a közbeszerzési tanácsadó bevonásával elkészítettük, amely 
az előterjesztés mellékletét képezi.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján szíveskedjen az alábbi határozati javaslatot 
elfogadni. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
176/2014. (XII.16.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatát a határozat melléklete szerint elfogadja.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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12. napirendi pont: Előterjesztés a köztemető használatának rendjéről szóló 15/2013. (XII.09.) 
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
 (Írásos előterjesztés mellékelve)  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. december 09. napján tartott ülésén 
megalkotta a hatályos jogszabályoknak megfelelő, 2014. január 01. napján hatályba lépett köztemető 
használatának rendjéről szóló önkormányzati rendeletét.  
 
A fejlesztéspolitikával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CCLI. törvény 27. 
§-a módosította a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 
módosításáról szóló 2013. évi CXXXVII. törvényt. A módosítás értelmében a 2013. évi CXXXVII. 
törvény 26. § (2) bekezdése alapján a Ttv. szociális temetésre vonatkozó előírások 2014. január 01. 
napja helyett 2015. január 01. napján fognak hatályba lépni.  
A testület a Ttv. rendelkezései alapján a köztemető használatának rendjéről szóló 15/2013. (XII.09.) 
önkormányzati rendeletet módosította, mely szerint a rendeletben szereplő szociális temetéssel 
kapcsolatos rendelkezések hatályba lépésének idejét 2015. január 01. napjában állapította meg.  
 
A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló T/2141. számú 
törvényjavaslat alapján a szociális temetéssel kapcsolatos rendelkezések hatályba lépésének ideje 
ismét változik, így a költségvetési törvény elfogadásával csak 2016. január 01. napjától lehet 
alkalmazni a helyi szabályozást. Emiatt ismételten szükséges a helyi rendelet módosítása. 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítását megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:  

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

 
A rendelet-tervezet címe: a köztemető használatának rendjéről szóló 15/2013. (XII.09.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Társadalmi-gazdasági hatása: a szociális temetés igénybevétele 2016. január 01. napjától 
lehetséges 
Költségvetési hatása:-  
Környezeti, egészségi hatása: - 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: - 
Egyéb hatása: - 
A rendelet megalkotásának szükségessége: A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló T/2141. számú törvényjavaslat alapján a szociális temetéssel kapcsolatos 
rendelkezések hatályba lépésének ideje ismét változik, így a költségvetési törvény elfogadásával csak 
2016. január 01. napjától lehet alkalmazni a helyi szabályozást. Emiatt ismételten szükséges a helyi 
rendelet módosítása. 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi jelzés a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályától 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: - 

- személyi: -  
- szervezeti: -  
- tárgyi: -  
- pénzügyi: -   
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
21/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelete 

 
A köztemető használatának rendjéről szóló 15/2013. (XII.09.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 41. § (3) bekezdésének és 42. §-ának felhatalmazása alapján a 
15/2013. (XII.09.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja, a 6. § (1) bekezdésében szerepelő „és a szociális sírhelyek 
kivételével” mondatrész, a 6. § (4) bekezdésben szereplő „a szociális sírhely kivételével” 
mondatrész, a 6. § (5) bekezdése, a 7. § (1) bekezdés g) pontja, valamint a 9. §.-a 2016. január 
01. napján lép hatályba. 

2. § 
 

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

 
2) A rendelet 2015. január 01. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos 

módon gondoskodik.  

 
Vámospércs, 2014.december 16. 
 
 
                      Ménes Andrea     Kanyóné Papp Klára 
                        polgármester      jegyző  
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdetem: 
 
 
Vámospércs, 2014. december 16. 
 
 
 
                                                         Kanyóné Papp Klára  
                                                                      jegyző 
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13. napirendi pont: Előterjesztés a közterület térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet 
tárgyában 
 (Írásos előterjesztés mellékelve)  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. számú melléklet 
10. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Belügyminiszter kiadta az egyes önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. 
(III.29.) BM rendeletet (továbbiakban: rendelet), mely alapján önkormányzatunknak támogatási 
igény benyújtására volt lehetősége. 
 
A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében Vámospércsen 16 db kamerából álló – 
mozgatható, nagyfelbontású felvételeket rögzítő – térfigyelő-rendszer kerül kiépítésre.  
 
A pályázat keretében igényelhető maximális támogatás összege 10 M Ft, mely fejlesztéshez a 
központi költségvetés – településünk esetében - 90 %-os mértékű támogatást biztosít.  
 
A benyújtott pályázatunk nyert, így a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztésekre 16 db 
kamerából álló térfigyelő-rendszer kerül kiépítésre. 
 
A közterületi képfelvevők elhelyezésére, illetve a felvételek felhasználására és az adatkezelésre 
vonatkozó rendelkezéseket a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 4242/A. §-ai, valamint a 
közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Ktftv.) 77/A. §-ai 
irányadók. Ezek mindkét szervezetet feljogosítják a képfelvevők elhelyezésére, üzemeltetésére, a 
megfigyelt közterületek kijelöléséről az önkormányzat dönt. A rendelkezések kitérnek a felvételek 
kezelésének határidejére, felhasználásuk, illetve továbbításuk célhoz kötöttségére.  
 
Emellett több, adatvédelmi szempontból garanciális követelményt támasztanak a rendszer 
működésével kapcsolatban. Ilyen például, miszerint a képfelvevők által megfigyelt területre belépők 
tájékoztatását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni az érintett 
helyszíneken, továbbá, hogy a képfelvevők elhelyezéséről és a megfigyelt közterületekről a honlapon 
is tájékoztatást kell adni. Az általános jogszabályi háttérként szolgáló, az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében az adatkezelőt további 
kötelezettségek is terhelik (pl. az adatkezelés bejelentése a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba, 
adattovábbítási nyilvántartás vezetése, stb.). 
 
A NAIH elnöke az önkormányzati térfigyelő rendszer kiépítésének adatvédelmi feltételei tárgyú, 
2012. június 28. napján kelt NAIH41252/2012/V sz. állásfoglalásában kifejti, hogy „a 
létrehozandó közterület-felügyeleti rendszert önkormányzati rendeletben kell szabályozni, mely 
rendeletnek tartalmaznia kell  többek között  hogy a rendszer milyen célból jön létre, hogyan 
működik, milyen adatfajták kezelésére és milyen esetekben kerül sor, valamin azt, hogy a rögzített 
adatokat pontosan meddig lehet tárolni.”  
 
A NAIH jogelődjének tekinthető adatvédelmi biztos (ombudsman) 2010. április 22-én kelt, ABI-
1962/2/2010/K. sz. állásfoglalásában a két szervezet adatkezelésre vonatkozó önálló törvényi 
felhatalmazására, illetve az adatkezelést megalapozó közös közérdekű célra figyelemmel úgy ítélte 
meg, hogy adatvédelmi jogi szempontból nem kifogásolható a rendőrség és a közterület-felügyelet 
közti együttműködés, amennyiben az a térfigyelő rendszer által közvetített képek közös 
megfigyelésére, és az annak kapcsán teendő intézkedések kezdeményezésére irányul.  
 
A Ktftv. 1. § (6) bekezdése alapján a közterület-felügyeletnek és a részéről eljáró felügyelőnek 
feladatot  a Ktftv. keretei közt  törvény és kormányrendelet mellett önkormányzati rendelet is 
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megállapíthat. 
 
Figyelemmel az adatkezelésre irányadó rendelkezéseket rögzítő, fentebb bemutatott jogszabályok 
tartalmára, valamint arra, hogy a kapcsolódó részletszabályokat a vonatkozó szabályzatban indokolt 
rögzíteni, az alábbi tartalmú rendelet megalkotására teszek javaslatot. Kérdése, hozzászólása van-e 
valakinek? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:  

Előzetes hatásvizsgálat 
 

A rendelet tervezet címe: a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet 
Várható társadalmi hatása: A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi hatása van, 
Vámospércs városában a közbiztonság növelése. 
Várható környezeti és egészségi következmények: Nem relevánsak. 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A térfigyelő rendszer üzemeltetésével kapcsolatos 
adminisztratív terhek javarészt az adatkezeléssel kapcsolatosak, melyről külön szabályzat 
rendelkezik. 
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradása esetén várható következmények: A Ktftv. 
alapján a közterület-felügyeletnek és a részéről eljáró felügyelőnek feladatot  a törvény keretei közt 
 egyebek mellett önkormányzati rendeletben lehet megállapítani. A rendelet megalkotása és a 
kihirdetéssel járó szélesebb körű nyilvánossága az adatvédelmi jogi szempontokat is felvető rendszer 
transzparens működésének egyik biztosítéka. 
A rendelet alkalmazásához, végrehajtásához szükséges szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: A térfigyelő rendszer részét képező tárgyi eszközök az önkormányzat tulajdonában 
vannak, az üzemeltetéséhez, esetleges fejlesztéséhez szükséges pénzügyi feltételeket a költségvetési 
rendeletben biztosítja. Az üzemeltetésben a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeként működő 
Városfejlesztési és Műszaki iroda 1 fő köztisztviselője vesz részt.  
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
22/2014.(XII.16.) önkormányzati rendelete 

 
a közterületi térfigyelő rendszerről 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. 
törvény 1. § (6) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el. 

1. § 
 

(1) Vámospércs Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a város közigazgatási 
területén közterületi térfigyelő rendszert működtet. 

(2) A közterületi térfigyelő rendszer azon, az Önkormányzat tulajdonát képező műszaki eszközök 
összessége, melyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő 
rögzítését és továbbítását. 

 
2. § 

A közterületi térfigyelő rendszer célja: 
a) a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének biztosítása; 
b) a megfigyelt közterületen található vagyon megóvása, felügyelete, 
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c) a közterület-felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző tevékenységének 
segítése, a két szervezet közötti együttműködés erősítése; 

d) a lakosság és a városba látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések 
visszaszorítása. 

3.§ 
 

(1) Az Önkormányzat a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésével és kezelésével: 
a) a Polgármesteri Hivatalban 1 fő köztisztviselőt bíz meg a közterület-felügyelet ellátásával, 
b) összefüggésben az illetékes rendőrkapitánysággal - a rendőrségről szóló törvény alapján - 

együttműködési megállapodást köt. 
4. § 

 
(1) A közterület-felügyelet részéről eljáró felügyelő a közterületi térfigyelő rendszer 

üzemeltetésére és kezelésére, jogszabály alapján hatáskörébe tartozó ügyekben önálló 
adatkezelői minőségben az azzal készített felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, 
továbbítására, valamint a fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag a 
közterület-felügyeletről szóló törvényben és az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló törvényben, valamint a közterületi térfigyelő rendszer 
működtetésére vonatkozó adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint jogosult. 

 
5. § 

 
(1) A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének költségeit az Önkormányzat a 

költségvetésről szóló rendeletében biztosítja. 
 
(2) A képfelvevők helyét a rendelet 1. számú mellékelte tartalmazza. 

 
6. § 

 
(1) A rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba. 
(2) Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
 

Vámospércs, 2014. december 16. 
        
 
          

          Ménes Andrea     Kanyóné Papp Klára 
                        polgármester      jegyző  
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdetem: 
Vámospércs, 2014. december 17.  
 

Kanyóné Papp Klára  
                      jegyző 
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1. számú melléklet a 22/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelethez 
 
Képfelvevők helye 
 
1. kamera: 
Telepítési hely: 48-as főút, Vámospércsre bevezető út, Nyírábrány község felől 
 
2. kamera: 
Telepítési hely: Polgármesteri Hivatal, Béke utca 1. 
 
3. kamera: 
Telepítési hely: Nagy utcai Iskola, Nagy utca 4. szám 
 
4. -5. kamera: 
Telepítési hely: Óvoda és Iskola, Iskola u. 1. szám 
 
6. kamera: 
Telepítési hely: Művelődési Ház és Könyvtár, Debreceni utca 4. szám 
 
7. kamera: 
Telepítési hely: 48-as főút, Vámospércsre bevezető út, Debrecen felől, E-ON 
 
8. kamera: 
Telepítési hely: Szőlős utcai játszótér, E-ON 
 
9. kamera: 
Telepítési hely: Irinyi utcai játszótér, E-ON 
 
10. kamera: 
Telepítési hely: Acsádi utca szelektív tároló, E-ON 
 
11. kamera 
Telepítési hely: Köztemető, Nyírmártonfalvi út 
 
12. kamera: 
Telepítési hely: Vámostelepülés tér, Benzinkút 
 
13.-14. kamera: 
Telepítési hely: Sporttelep és műfüves pálya 
 
15. kamera: 
Telepítési hely: Bancsi telep 
 
16. kamera: 
Telepítési hely: Létai út, Vasútátjáró 
 
17. kamera: 
Telepítési hely: Nyírmártonfalvai u. 10. sz.  
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14. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola vonatkozásában a felvételi körzethatárok meghatározására vonatkozó vélemény 
tárgyában 
 (Írásos előterjesztés mellékelve)  
 
Ménes Andrea polgármester:  
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmében a kormányhivatal 
meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzeteit. A felvételi körzetek megállapításához a 
kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét. A nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése szerint „A felvételi körzetek megállapításához a 
kormányhivatal minden év november utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található 
települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában 
szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan 
hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi 
besorolásban. 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (továbbiakban: Kormányhivatal), a fenti 
jogszabályra tekintettel kéri, hogy Vámospércs Városi Önkormányzata az iskolai körzethatárok 
kialakítása véleményéről tájékoztassa a Kormányhivatalt. A Kormányhivatal által kialakított 
általános iskolai körzet (részlet a Kormányhivatal - Tájékoztató az általános iskolai körzetek 
kijelöléséről 2013. február 28. dokumentumából): 
„Az intézmény neve: Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola. 
Körzete: Vámospércs közigazgatási területe.” 
 
Vámospércs Város Közigazgatási területén a Halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolába járó 
gyermekek létszáma a 2014. október 20. napján kelt jelentés alapján 109 fő. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján szíveskedjen az alábbi határozati javaslatot 
elfogadni. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
177/2014. (XII.16.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal részére javasolja, hogy a Vámospércsi Mátyás Király 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4287 Vámospércs, Iskola u. 
1.) beiskolázási körzete Vámospércs város közigazgatási területe legyen, ahol 
a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 
halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolában járó gyermekek létszáma 
109 fő.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekről a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát tájékoztassa.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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15. napirendi pont: Előterjesztés a Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület 2014. évi 
támogatási megállapodásának módosítása   
 (Írásos előterjesztés mellékelve)  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat a 106/2014. (VIII.07.) számú határozatával a Pircsike 
Vámospércsi Közművelődési Egyesület részére 200 000 Ft összegű vissza nem térítendő 
támogatást biztosított. 
 
A szervezet vezetője kezdeményezte a 2014. évi támogatási megállapodás módosítását úgy, hogy a 
támogatás 2015.05.15-ig felhasználható legyen, tekintettel arra, hogy a támogatási összeget a 
szerződésben meghatározott 2014.12.31-i időpontig nem tudják felhasználni.    
 
Céljaik között szerepel egy kirándulás, amit jó időben szeretnének megvalósítani.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben és a határozati javaslatban 
foglaltakat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
178/2014. (XII.16.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pircsike Vámospércsi 
Közművelődési Egyesület 2014. évre érvényes támogatási megállapodásának 4. b) pontját az 
alábbiak szerint módosítja. 
 

„Ezen megállapodás 2015. 05. 15. napjáig érvényes. A 2015. május 15. napjáig bármilyen ok 
miatt fel nem használt támogatásra a későbbiekben a Támogatott nem tarthat igényt. Amennyiben 
a Támogató – likviditási helyzete miatt – a támogatást nem tudja az 1. c.) pontban megjelölt 
határidőre kiutalni, emiatt a Támogatott nem jogosult késedelmi kamatot követelni.” 

 
A megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Támogatási Megállapodás módosítását írja alá.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
16. napirendi pont: Előterjesztés közvilágítási berendezések üzemeltetése, karbantartása tárgyában 
 (Írásos előterjesztés mellékelve)  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat 2011. december 19-én – határozott 3 éves időtartamra, 2012-
2014. évek vonatkozásában – szerződést kötött az EH-SZER Kft-vel a település közigazgatási 
területén lévő közvilágítási berendezések aktív elemei üzemeltetése és karbantartása tárgyában. 
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/Az EH-SZER Kft. a szolgáltatás tekintetében kizárólagosságot élvez, hiszen E.ON Tiszántúli 
Áramszolgáltató Zrt. (Meghatalmazó) – a villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. tv. 
értelmében – 2006. december 31-én megállapodást kötött az EH-SZER Energetikai és Távközlési 
Hálózatépítő és Szerelő Kft-vel (Meghatalmazott) a közvilágítási berendezések üzemeltetése és 
karbantartása feladat ellátására./    
 
Az önkormányzat 3 éves határozott idejű szerződése az EH-SZER Kft-vel 2014.12.31-én lejár, ezért 
a fenti tárgyú szolgáltatás elvégzése érdekében új szerződést kell kötnünk az áramszolgáltató 
Meghatalmazottjával. 
 
/A szolgáltató 2012-2014. évek vonatkozásában évi 1 471 540 Ft/év + ÁFA vállalkozói díjért látta el 
a feladatot. (2 285 Ft/db/év*644 db)/ 
 
Az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft-vel 2015. január 01-jei kezdő 
időponttal 3 éves szerződést kötne az önkormányzat 1 223 600 Ft + ÁFA éves vállalkozói díjjal 
számolva (644 db lámpatest * 1 900 Ft/év), mely évente a fogyasztói árindex mértékével módosul. 
(1. számú melléklet: ajánlat és szerződéstervezet)  
 
A szolgáltató a legalább 3 évre megkötött szerződések esetében egy teljes fényforráscserét is 
garantál, melyért az önkormányzatot külön díjfizetés nem terheli. 
 
A közvilágítási berendezések üzemeltetése és karbantartása szolgáltatás területén elmondható, hogy 
monopolhelyzet van. 
 
Az EH-SZER Kft. által megküldött szerződéstervezet ellenére, érdeklődtünk az E.ON-nál, hogy 
egyébként ezt a szolgáltatást más vállalkozóval is elvégeztethetjük-e (versenyeztethetjük-e), vagy 
kötelező az áramszolgáltató Meghatalmazottjával szerződést kötni.  
 
Az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. tájékoztatott, hogy a közvilágítási rendszer üzemeltetési és 
karbantartási feladatainak végzése külön feltételekhez kötött. E feladatok esetében nem elegendő az, 
hogy a vállalkozó rendelkezzen FAM (feszültség alatti munkavégzés) vizsgával és speciális tárgyi 
eszközökkel (pl. emelőkosaras daru stb.), hanem E.ON minősítést is kell szereznie, mely feljogosítja 
az áramszolgáltató tulajdonában lévő közvilágítási berendezések és kapcsolószekrények 
hozzáférésére. Jelenleg ezekkel a minősítésekkel csak az EH-SZER Kft. rendelkezik. /  
 
 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni 
szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Rácz települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
179/2014. (XII.16.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
település közvilágítási berendezései aktív elemeinek üzemeltetési és 
karbantartási feladatainak ellátására 3 éves határozott idejű szerződést köt 
2015.01.01-jeii kezdő időponttal az EH-SZER Energetikai és Távközlési 
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Hálózatépítő és Szerelő Kft-vel, mely szolgáltatás ellenértéke  1 223 600 Ft + 
ÁFA/év (644 db lámpatest * 1 900 Ft/év) és  évente a fogyasztói árindex 
mértékével módosul. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződéskötéssel 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, és a szerződés aláírásáról 
gondoskodjon. 

 
Határidő: 2014.12.31. 
Felelős:  Ménes Andrea polgármester 

 
17. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat 2014-2019. évekre vonatkozó gazdasági 
programjának elkészítése tárgyában 
 (Írásos előterjesztés mellékelve)  
 
Ménes Andrea polgármester:  

Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (1) szerint a 
Képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben 
rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 

A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó 
időszakra szól. A gazdasági program helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és 
feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi 
társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat 
által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program, - a 
megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes 
közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.  
 
A gazdasági programot, a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. 
Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan 
megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és 
legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. 
 
A törvényben előírt kötelezettségeknek is eleget téve Vámospércs Városi Önkormányzat Gazdasági 
Programjának felépítésére a következő javaslatot teszem: 

I. Vezetői összefoglaló 

II. Helyzetfeltárás  

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről alapján Vámospércs városnak is szükséges lesz az 
Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS) átdolgozni Integrált Településfejlesztési Stratégiává 
(ITS). A hivatkozott kormányrendelet 1. sz. melléklete tételesen részletezi a „helyzetfeltáró 
munkarész” tartalmi követelményeit, az ITS elkészítésének alapjául szolgáló információk körét. 
 
A fentiekre is hivatkozva, illetve a gazdasági programmal szemben támasztott elvárásokra 
tekintettel, nem jelen dokumentumban kell a részletes, a kormányrendeletben is ismertetett 
helyzetfeltárás elvégzése, de feltétlenül szükséges egy átfogó képet felvázolni a város társadalmi, 
környezeti és gazdasági adottságairól a fejlesztési program munkarész elkészítése érdekében. 
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Természetesen ezen áttekintés főként a helyi önkormányzat által nyújtott feladatokra és 
szolgáltatásokra fókuszál. 

 
A javasolt, a helyzetelemzés tárgyát képező tématerületek, igazodva az operatív és egyéb (például: 
határon átnyúló együttműködési) programok prioritásaihoz, a következők: 
 

- Társadalmi környezet: népességszám alakulása, természetes népmozgalom, népesség 
stukatúrája 

- Munkaerő-piaci helyzetkép 
- Gazdasági környezet: mezőgazdaság, ipar, turizmus, gazdasági szervezetek 
- Közlekedés 
- Intézményi háttér – pl.: elérhető közszolgáltatások, közösségi funkciók 
- Pályázati háttér – pl.: az önkormányzat és egyéb szereplők pályázati szempontú „aktivitása” 

az elmúlt uniós költségvetési időszakban (2007-2013) 
A fentiek közül valamennyi releváns téma vonatkozásában szükséges áttekinteni az önkormányzat 
tevékenységeit, adottságait, hiszen jelen dokumentum fejlesztési program része elsősorban az e 
területen tapasztalt problémákra kíván megoldási javaslatot adni, beavatkozásokat és beruházásokat 
tervezni - tekintettel a rendelkezésre álló, elérhető (elsősorban uniós támogatási) pénzügyi forrásokra. 
 

III. SWOT elemzés 
A helyzetfeltárás információra alapozva SWOT elemzés készítése. 

IV. Fejlesztési program 
 
A legfontosabb fejezetek a következők: 
 

(1) Célrendszer (közép- és hosszú távú) 

(2) Kapcsolódás Hajdú-Bihar Megye Területfejlesztési Programjához 

(3) Konkrét beavatkozások azonosítása, projektek, projektcsomagok tartalmának meghatározása 
– FORRÁSTÉRKÉP az alábbi ismérvek alapján: 

Projekt (csomag)  
Projekt (csomag) célja  
Projekt (csomag) indoklása  
Projekt (csomag) tartalma  
Kedvezményezetti kör 
meghatározása 

 

Végrehajtás felelőse  
Forrásigény (HUF)  
Finanszírozás forrása  
Indikátorok  
Végrehajtás időbeli 
ütemezése 

 

Illeszkedés a Hajdú-Bihar 
Megyei Területfejlesztési 
Koncepcióhoz és Programhoz 
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(4) A projektek, projektcsomagok közötti szinergia bemutatása, a projektek priorizálása, a 
kiemelt beavatkozások meghatározása 

 
A gazdasági program elkészítésére javaslom, hogy szakértő vállalkozást kérjünk fel. Erre 
vonatkozóan egyszerű beszerzési eljárást szüksége lefolytatni, amellyel a Közbeszerzési Bizottságot 
javaslom megbízni. A gazdasági program elkészítése igen sürgős feladat, hiszen már kora tavasszal 
megjelennek az első pályázati kiírások. 
 
A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen 
elfogadni. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
180/2014. (XII.16.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (1) 
bekezdése alapján a Képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit rögzítő 
gazdasági program elkészítését végző vállalkozó kiválasztására vonatkozóan 
egyszerű beszerzési eljárást folytat le. Az eljárás lefolytatására felkéri a 
Közbeszerzési Bizottságot.  
 
A szükséges költségvetési fedezetet az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 
biztosítja.  
 

  Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közbeszerzési Bizottság által lefolytatott 
egyszerű beszerzési eljárás eredményeként a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
tartalmazó árajánlatot benyújtó vállalkozással a szerződést kösse meg. 
  

Határidő: a szerződés megkötésére: 2015. január 31. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
18. napirendi pont: Előterjesztés szociális rászorultak részére tűzifa juttatás tárgyában 
 (Írásos előterjesztés mellékelve)  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az elmúlt években az önkormányzat lehetőségeihez mérten gondoskodott szociális tűzifa osztásáról 
saját forrásból, mivel központi támogatásra a lakosságszám alapján nem vagyunk jogosultak.  
 
Ebben az évben is folyamatosan megkeresnek a szociálisan rászorult lakosok, akik 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.  
 
Annak érdekében, hogy ezen a télen is tudjunk a lakosságnak segíteni, az előzetes intézkedéseket 
megtettük. A belvíz projekt keretében kitermelt 40 m3 fa letárolása a telephelyünkön megtörtént, 
illetve Hosszú Gábor erdőgazdálkodó az önkormányzat részére térítésmentesen biztosított 30 m3 
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tűzifát, melyet saját költségén ide is szállított. A vállalkozó az önkormányzat tulajdonában lévő 
fenyővel fásított terület ritkításából származó nedves faanyag fejében vállalja, hogy a kitermelt 
mennyiséggel azonos értékű száraz tűzifát biztosít, mely előzetes becslés szerint további 30 m3 lesz. 
Ezt az utóbbi mennyiséget várhatóan január elején tudja szállítani.     
 
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az természetben nyújtott szociális ellátás 
(szociális tűzifa) biztosításával kapcsolatos további feladatokat határozza meg.  Kérdése, 
hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
181/2014. (XII.16.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  
 

1. a szociálisan hátrányos helyzetben lévő vámospércsi családok számára egyszeri alkalommal 
szociális juttatásként várhatóan 100 m3 tűzifát biztosít, családonként 1 m3 mennyiségben.  

2. Felhatalmazza a Humánpolitikai Bizottságot, hogy a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő 
és Gyermekjóléti szolgálat bevonásával a jogosultak körét meghatározza és az erre irányuló 
döntést meghozza.  

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő fásított terület 
ritkítását Hosszú Gábor erdőgazdálkodóval – értékarányos száraz tűzifa ellenébe – végeztesse 
el.  

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

 
Határidő: 2015. január 15.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 15,05 perckor Ménes Andrea polgármester az ülést 
bezárta. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


