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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19. napján 14,00 
órai kezdettel a 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, 
  Deákné Demjén Ilona települési képviselő, 
  Kosztin Mihály települési képviselő 
  Lakatos József települési képviselő 

 
Igazoltan távol maradt: Rácz Ildikó települési képviselő, Csuth Imréné 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.  Kérdezem, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokon kívül 
van-e valakinek napirendi pontokhoz javaslata?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Egyebek napirendi pontjának felvételét kívánom javasolni.  
 
Ménes Andrea polgármester:   
Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontokat, az egyebek napirendi pontjának felvételével.   
 

Tervezett napirendi pontok: 
Nyílt ülés 

 
1. Előterjesztés az egyes kitüntető díjak adományozásáról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
2. Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. évi II. féléves ülés- és munkatervére 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

3. Előterjesztés a Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának 
megállapítása az új államháztartási számviteli jogszabályok alapján 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
4. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Szociális Szövetkezethez való csatlakozás tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

5. Előterjesztés a Vámospércs, Nagy u. 7. szám alatti Egészségügyi Központ felújításáról 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
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6. Előterjesztés az Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztésére irányuló 
pályázat benyújtása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

7. Előterjesztés az óvodai körzethatárok megállapítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

8. Előterjesztés az Óvoda Vámospércs intézményvezetői álláshelyének tárgyában pályázat 
kiírása 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

9. Előterjesztés a Vámospércsi Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában az 
iskolai büfé pályázati felhívásának tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
10. Előterjesztés a Vámospércsi Humánszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása 

tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
11. Egyebek 

Zárt ülés 
 
 

1. Előterjesztés szociális bérlakás bérbeadása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
2. Előterjesztés a 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 az egyes kitüntető díjak adományozásáról szóló önkormányzati 
rendelet módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület 2011. évben alkotta meg az egyes kitüntető díjak adományozásáról szóló 
12/2011. (IV.28.) önkormányzati rendeletét.  
 
Ebben az évben igény merült fel a díjak körének módosítására, tekintettel arra, hogy a rendeletben 
nem szerepel a közművelődési és egészségügyi terület, továbbá nemes gesztusnak tartanám, hogy a 
városban minden évben megválasszuk az év vállalkozóját. Javaslom, hogy a rendelet egészüljön ki 
további kitüntető díjakkal, illetve a korábbi kitüntető díja elnevezését is javaslom módosítani az 
alábbiak szerint: 
 

(1) „Vámospércs Oktatásügyéért Díj” adományozható azoknak a személyeknek és 
közösségeknek, akik munkásságuk, felkészültségük alapján élen járnak a hatékony 
pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint megtartásuk 
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példamutató mind a közösségi, mint a magánéletben, és aktívan részt vesznek a település 
közösségi munkájában,  

 
(2) „Vámospércs Városért kitüntető díj” azoknak a természetes személyeknek, jogi 

személyeknek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek adományozható, akik, 
illetve amelyek közéleti tevékenységükkel, társadalmi aktivitásukkal nagyban hozzájárultak 
a város gazdasági és szellemi gyarapodásához.  
 

(3) „Vámospércs Sportjáért Díj” adományozható azoknak a személyeknek, akik kimagasló 
sport eredményeket értek el, vagy a sport szervezése területén kimagasló tevékenységet 
végeztek.  
 

(4) „Vámospércs Egészségügyéért Díj” adományozható azon egészségügyben dolgozó 
személyek, szervezetek és közösségek számára, akik/amelyek az egészségügy területén 
hosszú időn át kifejtett, kimagasló munkásságukkal, maradandó alkotásukkal, tudományos 
kutatói tevékenységükkel különösképpen hozzájárultak a város egészségügyi életének 
fejlődéséhez. 
 

(5) „Vámospércs Közművelődéséért Díj”adományozható azoknak a személyeknek és 
közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el a Város közművelődési területén, a 
közművelődésért végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek 
kidolgozásában és meghonosításában, valamint a közéletben való részvételükkel, 
társadalmi aktivitásukkal kitűnnek.  
 

(6) „Az Év Vállalkozója Díj” adományozható azoknak a személyeknek, szervezeteknek, 
őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak, gazdasági társaságoknak, egyéb vállalkozási 
formákban működőknek, akik/amelyek az élet számos területének egyikén olyan kimagasló, 
példaértékű munkát folytatnak, mellyel jelentős mértékben hozzájárulnak a lakosok 
életminőségének növeléséhez, a város jó hírének öregbítéséhez.  

 
Az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások érvényesítése érdekében javaslom, hogy a rendelet 
egyéb pontjai is módosításra kerüljenek. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező rendelet-tervezetet és egységes szerkezetű rendeletet 
megvitatni és elfogadni. 
 
Kiegészítésként el szeretném mondani, hogy kiküldésre került egy felhívás, amelyben a jelölő 
szervezetektől, személyektől javaslatot kértünk be a kitüntető díjakra vonatkozóan. Az erre 
vonatkozó összesített táblázat kiküldésre került a képviselők részére. A javaslatokért külön 
köszönetet mondok.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Két évvel ezelőtti testületi ülésen azt beszéltük, hogy nem kellene elaprózni ezeknek a díjaknak a 
jelentőségét. Az év vállalkozója díj véleményem szerint nem állja meg a helyét, mert így az adott év 
teljesítményét tükrözi.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Van-e rá más javaslat?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Igen, Vámospércs vállalkozója díj.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Aki a településen folytatja a vállalkozói tevékenységét arra mindenkire mondható a javaslatod.  
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Deákné Demjén Ilona települési képviselő:  
A város kiemelkedő vállalkozója.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Jó a javaslatod, amelyet kiegészítenék úgy, hogy Vámospércs Kiemelkedő Vállalkozója Díj.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Megjegyzésként annyit szeretnék még elmondani, hogy 2011. évben osztottunk kitüntető díjakat. Én 
nem tartom most időszerűnek a díjak kiosztását.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Azok, akik javasoltak díjakra embereket, nyilván ők másként gondolják, de elfogadom a 
véleményedet. Módosító javaslatként kívánom szavaztatni, hogy ki ért azzal egyet, hogy az Év 
Vállalkozója Díj helyett Vámospércs Kiemelkedő Vállalkozó Díját adományozzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett elfogadja az egyes kitüntető díjak adományozásáról szóló rendelet 1§-ára 
vonatkozó módosító javaslatot.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Az Ügyrendi bizottság is tárgyalta az egyes kitüntető díjak adományozásáról szóló előterjesztését és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére. A bizottság az eredeti rendelet-tervezetet fogadta 
el. Személyekre vonatkozóan döntést nem hoztunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:  

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 
11/2014. (VI.19.) számú önkormányzati rendelete 
az egyes kitüntető díjak adományozásáról szóló  

12/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,  
valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 
szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli el: 

1.§ 
A rendelet 1. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 

Önkormányzati kitüntető díjak 
 

1.§ 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi kitüntető díjakat alapítja: 
 

„ Vámospércs Oktatásügyéért Díj” 
„ Vámospércs Városért kitüntető Díj” 
„ Vámospércs Sportjáért Díj” 
„Vámospércs Egészségügyéért Díj” 
„Vámospércs Közművelődéséért Díj” 
„Vámospércs Kiemelkedő Vállalkozója Díj” 
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2. § 

 
A rendelet 3. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 

A kitüntető díjak adományozásának feltételei 
 

3.§ 
 

(7) „Vámospércs Oktatásügyéért Díj” adományozható azoknak a személyeknek és 
közösségeknek, akik munkásságuk, felkészültségük alapján élen járnak a hatékony 
pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint megtartásuk 
példamutató mind a közösségi, mint a magánéletben, és aktívan részt vesznek a település 
közösségi munkájában,  

 
(8) „Vámospércs Városért kitüntető díj” azoknak a természetes személyeknek, jogi 

személyeknek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek adományozható, akik, 
illetve amelyek közéleti tevékenységükkel, társadalmi aktivitásukkal nagyban hozzájárultak 
a város gazdasági és szellemi gyarapodásához.  
 

(9) „Vámospércs Sportjáért Díj” adományozható azoknak a személyeknek, akik kimagasló 
sport eredményeket értek el, vagy a sport szervezése területén kimagasló tevékenységet 
végeztek.  
 

(10) „Vámospércs Egészségügyéért Díj” adományozható azon egészségügyben dolgozó 
személyek, szervezetek és közösségek számára, akik/amelyek az egészségügy területén 
hosszú időn át kifejtett, kimagasló munkásságukkal, maradandó alkotásukkal, tudományos 
kutatói tevékenységükkel különösképpen hozzájárultak a város egészségügyi életének 
fejlődéséhez. 

 
(11) „Vámospércs Közművelődéséért Díj”adományozható azoknak a személyeknek és 

közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el a Város közművelődési területén, a 
közművelődésért végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek 
kidolgozásában és meghonosításában, valamint a közéletben való részvételükkel, 
társadalmi aktivitásukkal kitűnnek.  
 

(12) „Vámospércs Kiemelkedő Vállalkozója Díj” adományozható azoknak a 
személyeknek, szervezeteknek, őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak, gazdasági 
társaságoknak, egyéb vállalkozási formákban működőknek, akik/amelyek az élet számos 
területének egyikén olyan kimagasló, példaértékű munkát folytatnak, mellyel jelentős 
mértékben hozzájárulnak a lakosok életminőségének növeléséhez, a város jó hírének 
öregbítéséhez.  

 
3. § 

 
A rendelet 6. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés kerül: 

 
6. § 

 
(1)  A kitüntető díjakkal pénzjutalom járhat. A pénzjutalom díjankénti összegéről évente a 

költségvetési rendelet elfogadásakor dönt a képviselő-testület. 
 

4.§ 
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Záró rendelkezések 

 
(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző a helyben szokásos 

módon gondoskodik. 
 
 
 

 
Ménes Andrea                Kanyóné Papp Klára 

             polgármester                    jegyző 
 
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
Vámospércs, 2014. június 19. 
 
 
 
  Kanyóné Papp Klára 
   jegyző  
 

 
 

Egységes szerkezetben 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 
12/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelete 

az egyes kitüntető díjak adományozásáról  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,  
valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 
szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket 
rendeli el: 

Önkormányzati kitüntető díjak 
 

1.§ 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi kitüntető díjakat alapítja: 
„ Vámospércs Oktatásügyéért Díj” 
„ Vámospércs Városért kitüntető díj” 
„ Vámospércs Sportjáért Díj” 
„Vámospércs Egészségügyéért Díj” 
„Vámospércs Közművelődéséért díj” 
„Vámospércs Kiemelkedő Vállalkozója Díj” 

 
A kitüntető díjak adományozásának célja 

 
2. § 

 
Az önkormányzat kitüntető díjak adományozásával kívánja méltó módon kifejezésre juttatni 
elismerését, nagyrabecsülését és köszönetét mindazoknak, akik a helyi közügyek valamely területén 
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kimagasló teljesítményt nyújtottak, illetve a település érdekében több éven át kiemelkedően 
munkálkodtak, tevékenységükkel hozzájárultak Vámospércs szellemi és anyagi értékei 
gyarapodásához, hagyományi megőrzéséhez. 
Érdemeiket a képviselő- testület az utókor számára megörökíti és a jövő nemzedékének elé 
példaképül állítja. 

A kitüntető díjak adományozásának feltételei 
 

3.§ 
 

(13) „Vámospércs Oktatásügyéért Díj” adományozható azoknak a személyeknek és 
közösségeknek, akik munkásságuk, felkészültségük alapján élen járnak a hatékony 
pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint megtartásuk 
példamutató mind a közösségi, mint a magánéletben, és aktívan részt vesznek a település 
közösségi munkájában,  

 
(14) „Vámospércs Városért kitüntető díj” azoknak a természetes személyeknek, jogi 

személyeknek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek adományozható, akik, 
illetve amelyek közéleti tevékenységükkel, társadalmi aktivitásukkal nagyban hozzájárultak 
a város gazdasági és szellemi gyarapodásához.  
 

(15) „Vámospércs Sportjáért Díj” adományozható azoknak a személyeknek, akik 
kimagasló sport eredményeket értek el, vagy a sport szervezése területén kimagasló 
tevékenységet végeztek.  
 

(16) „Vámospércs Egészségügyéért Díj” adományozható azon egészségügyben dolgozó 
személyek, szervezetek és közösségek számára, akik/amelyek az egészségügy területén 
hosszú időn át kifejtett, kimagasló munkásságukkal, maradandó alkotásukkal, tudományos 
kutatói tevékenységükkel különösképpen hozzájárultak a város egészségügyi életének 
fejlődéséhez. 
 

(17) „Vámospércs Közművelődéséért Díj”adományozható azoknak a személyeknek és 
közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el a Város közművelődési területén, a 
közművelődésért végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek 
kidolgozásában és meghonosításában, valamint a közéletben való részvételükkel, 
társadalmi aktivitásukkal kitűnnek.  
 

(18) „Vámospércs Kiemelkedő Vállalkozója Díj” adományozható azoknak a 
személyeknek, szervezeteknek, őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak, gazdasági 
társaságoknak, egyéb vállalkozási formákban működőknek, akik/amelyek az élet számos 
területének egyikén olyan kimagasló, példaértékű munkát folytatnak, mellyel jelentős 
mértékben hozzájárulnak a lakosok életminőségének növeléséhez, a város jó hírének 
öregbítéséhez.  

 
A díjak adományozásának rendje 

 
4. § 

 
(1) A kitüntető díjak adományozása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A határozatot 

minősített többséggel kell meghozni. 
 

(2) A díjak adományozására javaslatot tehetnek: 
1.a képviselő-testület tagjai, 
2.a képviselő- testület bizottságai, 
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3.az önkormányzati intézmények vezetői, 
4.a városban működő társadalmi és gazdálkodó szervezetek. 

 
(3) A javaslattételt az adományozást megelőzően legalább 15 nappal a polgármesternek 

megküldeni, aki azokat a képviselő-testület elé terjeszti az illetékes bizottságok véleményével 
együtt. 

5.§ 
 

(1) A Képviselő-testület minden évben a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg – a 
jóváhagyott költségvetési előirányzat ismeretében dönt az adott évben adományozható díjak 
számáról.  

(2) A Képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy nem adományoz minden évben 
kitüntető díjat.  

(3) A rendelet 1. §-ában meghatározott díjak átadására a városnapon kerül sor.  
(4) A kitüntetések adományozása során a díjakhoz oklevelet és emlékplakettet kell átadni. 
(5) A képviselő-testület a díjak átadására a polgármestert, akadályoztatása esetén az 

alpolgármestert hatalmazza fel. 
 

6. § 
 

(2)  A kitüntető díjakkal pénzjutalom járhat. A pénzjutalom díjankénti összegéről évente a 
költségvetési rendelet elfogadásakor dönt a képviselő-testület. 

(3) A kitüntető díjak megosztva is adományozhatóak. Ebben az esetben az adományozottak 
mindegyike kap oklevelet, emlékplakettet, a pénzjutalmat pedig egyenlő arányban kell 
megosztani. 

(4) Közösségek részére történő adományozás esetén a pénzjutalom az egyénnek adható összeg 
maximum háromszorosa lehet. 

(5) A pénzjutalmak és az adományozással járó egyéb költségek fedezetét az önkormányzat éves 
költségvetésében kell biztosítani. 

 
Záró rendelkezések 

 
7.§ 

 
(2) A kitüntetett személyekről és közösségekről a polgármesteri hivatalban nyilvántartást kell 

vezetni. 
(3) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző a helyben szokásos 

módon gondoskodik. 
(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kitüntető díj alapításáról szóló 

5/2006. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelet.  
 

 
Ménes Andrea              Kanyóné Papp Klára 
 polgármester                    jegyző 

 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
Vámospércs, 2014. június 19. 
 
 
  Kanyóné Papp Klára 
   jegyző  
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Ménes Andrea polgármester:  
A készített táblázatból láthatjátok azt, hogy a kitüntető díjakra vonatkozóan milyen javaslatok 
érkeztek.  
Vámospércs Város Díszpolgári Díj adományozására Halász Margitot javaslom. Ő egy tehetséges 
írónő, aki eddigi pályafutása alatt 17 kötetet írt. A legutóbbi beszélgetésünk alkalmával az is kiderült, 
hogy a következő céljai között a hajdúság kutatása szerepel, és a hajdúkról szeretne könyvet írni. A 
határon innen és túl, író és olvasói találkozóinak alkalmával mindig úgy kezdi a gondolatait, hogy 
Vámospércsen született, általános iskolai tanulmányait szülővárosában végezte el, és ez dicsőséget 
hoz ránk, olyan kiemelkedő teljesítménnyel és tehetséggel rendelkezik, ami szerintem méltó arra, 
hogy az itt élő embereknek, gyerekeknek példaképévé váljon. Én úgy gondolom, hogy ő valóban 
lehet egy olyan kiemelkedő személy a városban, aki a felnövekvő nemzedékeknek is példaképe. Ő a 
munkásságával olyat alkotott, amit mi itt mindannyian nem tudunk megtenni, hiszen kivételes 
tehetségével hagy az utókorra olyan írásokat, amelyekben erkölcsi iránymutatást ad.  
 
A Vámospércs Város Díszpolgára Díjra javaslatként szerepelt még néhai Fagyal Barna neve is, aki 
2011. évben már kapott ebben a minősítésében kitüntető díjat. 
  
További javaslatként Dr. Erdei Ágnes háziorvos neve is szerepel, akiről azt gondolom, hogy nem 
ebben a minősítésben, hanem Vámospércs Egészségügyéért díj adományozása tekintetében 
javasolnám személyét. Kicsi korom óta arra emlékszem, hogy ő itt háziorvosként praktizál, ha jól 
tudom, több mint 30 éve folytatja tevékenységét a városban.  
 
Vámospércs Városáért díj adományozására Tasó László Országgyűlési képviselő, Államtitkár utat 
javaslom. Nagyon sokat köszönhetünk személyének.   
 
Vámospércs Oktatásügyéért Díj adományozására Kiss Lajosnét javaslom. Vámospércsen kezdte 
pályafutását 1964-ben és nyugdíjazásáig településünkön tanított.  Vilma néni céltudatos 
lelkiismeretes munkával nevelt generációkat.  Felvettem a kapcsolatot a fiával, aki Nyíracsádon él, és 
tájékoztattak arról, hogy Vilma néni egészségi állapota nagyon megromlott. Úgy gondolom, hogy 
méltó e díj adományozására.  
 
Javaslatként szerepel Hajzer Imréné és Németh Jánosné is. Velük kapcsolatosan az én személyes 
tapasztalatom az, hogy munkájukat teljes odaadással, tisztességgel végzik. Szavazáskor kérem a 
Képviselő-testületet, hogy mindenki döntsön belátása szerint.  
 
Vámospércs Sportjáért Díjra két jelölés érkezett Oláh Sándor és Kiss János személyére vonatkozóan. 
Kiss János 1992. évben kitüntetésben részesült. Oláh Sándor személyével maximálisan egyetértek. 
Gyermekkorától kezdve aktív sport tevékenységet végez. Fontos feladatának tekinti a helyi 
labdarúgócsapat utánpótlás nevelését. Eredményektől függetlenül sokat tesz már a legkisebbek 
körében is a mozgás megszerettetéséért.  
 
Vámospércs Közművelődéséért díj adományozására két szervezetre tettem javaslatot. Az egyik a 
Vámospércsi Népdalkör. 1976 márciusában alakult a művelődési ház kiscsoportjaként. 
Megalakulásuk óta több kitüntető díjazásban részesültek. A Vámospércsi Népdalkör a városunk 
rendezvényeinek rendszeres szereplője, de a környező településekről és a megye más helyeiről 
érkezik meghívás számukra, műsoraikkal öregbítik városunk hírnevét. 
 
Helyi gyűjtésű népdalok, alföldi népdalcsokrok szerepelnek a műsoraikban, de előszeretettel éneklik 
más tájegységek dalait is. Kitartó munkát végeznek a magyar népi kultúra ápolásáért, megőrzéséért 
és tovább adásáért a jövő generáció számára.  
 
A Pircsike Közművelődési Egyesületet a következők miatt javasoltam. Az egyesület életéből személy 
szerint 10 évet tudok megítélni. Volt olyan időszak Vámospércsen, hogy ha nem lett volna az 
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egyesület, akkor a közművelődés tekintetében nem sokra emlékeznénk. Minden alkalommal, amikor 
fontosabb esemény volt a településen a Pircsike Egyesület jelen volt, mint szervező vagy rendező. 
Kiemelkedő munkát végeztek Vámospércsen.    
 
Vámospércs Kiemelkedő Vállalkozója Díj adományozására Nagyné Kiss Andreát, a Kis-Virág 
Cukrászda tulajdonosát javaslom. Mindegy hogy hol vagyok, amikor azt mondom, hogy 
Vámospércsről érkeztem a cukrászdáról tudnak beazonosítani. Olyan népszerűségnek és szakmai 
teljesítménynek jutottak el a szintjére, ami a városunkat híressé és ismertté tette.  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
A díjak adományozását tekintően teljes mértékben egyetértek Polgármester Asszony javaslatával.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
A jelölt személyekkel egyet értek.  A korábban említettek miatt a szavazáskor tartózkodni fogok.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
A javasolt személyekkel egyetértek, igaz, hogy én díszpolgári címre Ménes Andrea polgármester Nőt 
kívántam volna javasolni, de nem vállalja. Ennek a Képviselő-testületnek most van úgymond így 
együttesen lehetősége arra, hogy ebben a ciklusban kitüntetéseket adományozzon. Véleményem 
szerint éljük az adományozási kitüntetésekkel.   
 
Ménes Andrea polgármester:  
További kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, szavaztatok. Kérdezem, hogy ki 
ért egyet azzal, hogy Vámospércs Város Díszpolgári címét Halász Margit részére adományozzuk?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
82/2014. (VI.19.)  

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2011. 
(IV.28.) számú önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése alapján 
„Vámospércs Város Díszpolgára” címet adományozza Halász Margit 
részére.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kitüntető díj átadásáról a 
városnapi rendezvényen gondoskodjon. 
 
Határidő: 2014. július 5.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérdezem, hogy ki ért egyet azzal, hogy Vámospércs Oktatásügyéért díjat Kiss Lajosné részére 
adományozzuk?  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
83/2014. (VI.19.)  

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
egyes kitüntető díjak adományozásáról szóló 12/2011. (IV.28.) számú 
önkormányzati rendelet 1. §-a alapján „Vámospércs Oktatásügyéért Díjat” 
adományozza Kiss Lajosné részére.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kitüntető díjjal járó 
oklevél és emlékplakett átadásáról a városnapi rendezvényen gondoskodjon. 
 
Határidő: 2014. július 5.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérdezem, hogy ki ért egyet azzal, hogy Vámospércs Sportjáért díjat Oláh Sándor részére 
adományozzuk?  
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
84/2014. (VI.19.)  

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
egyes kitüntető díjak adományozásáról szóló 12/2011. (IV.28.) számú 
önkormányzati rendelet 1. §-a alapján „Vámospércs Sportjáért Díjat” 
adományozza Oláh Sándor részére.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kitüntető díjjal járó 
oklevél és emlékplakett átadásáról a városnapi rendezvényen gondoskodjon. 
 
Határidő: 2014. július 5.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérdezem, hogy ki ért egyet azzal, hogy Vámospércs Városáért díját Tasó László Országgyűlési 
képviselő, Államtitkár részére adományozzuk?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
85/2014. (VI.19.)  

számú határozata 
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
egyes kitüntető díjak adományozásáról szóló 12/2011. (IV.28.) számú 
önkormányzati rendelet 1. §-a alapján „Vámospércs Városért Díjat” 
adományozza Tasó László Országgyűlési képviselő, Államtitkár Úr 
részére.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kitüntető díjjal járó 
oklevél és emlékplakett átadásáról a városnapi rendezvényen gondoskodjon. 
 
Határidő: 2014. július 5.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérdezem, hogy ki ért egyet azzal, hogy Vámospércs Közművelődéséért díját a Vámospércsi 
Népdalkör részére adományozzuk?  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
86/2014. (VI.19.)  

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
egyes kitüntető díjak adományozásáról szóló 12/2011. (IV.28.) számú 
önkormányzati rendelet 1. §-a alapján „Vámospércs Közművelődéséért 
Díjat” adományozza a Vámospércsi Népdalkör részére.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kitüntető díjjal járó 
oklevél és emlékplakett átadásáról a városnapi rendezvényen gondoskodjon. 
 
Határidő: 2014. július 5.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérdezem, hogy ki ért egyet azzal, hogy Vámospércs Egészségügyéért díját Dr. Erdei Ágnes 
háziorvos részére adományozzuk?  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
87/2014. (VI.19.)  

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
egyes kitüntető díjak adományozásáról szóló 12/2011. (IV.28.) számú 
önkormányzati rendelet 1. §-a alapján „Vámospércs Egészségügyéért Díjat” 
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adományozza Dr. Erdei Ágnes háziorvos részére.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kitüntető díjjal járó 
oklevél és emlékplakett átadásáról a városnapi rendezvényen gondoskodjon. 
 
Határidő: 2014. július 5.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérdezem, hogy ki ért egyet azzal, hogy Vámospércs Kiemelkedő Vállalkozó díját Nagyné Kiss 
Andrea, a Kis-Virág Cukrászda tulajdonosa részére adományozzuk?  
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
88/2014. (VI.19.)  

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
egyes kitüntető díjak adományozásáról szóló 12/2011. (IV.28.) számú 
önkormányzati rendelet 1. §-a alapján „Vámospércs Kiemelkedő 
Vállalkozója Díjat” adományozza Nagyné Kiss Andrea, a Kis-Virág 
Cukrászda tulajdonosa részére.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kitüntető díjjal járó 
oklevél és emlékplakett átadásáról a városnapi rendezvényen gondoskodjon. 
 
Határidő: 2014. július 5.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
2. napirendi pont: Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. évi II. féléves ülés- és munkatervére 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a alapján a 
képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. A 2014. évi munkaterv 
összeállításához javaslatot kértünk az intézmények vezetőitől, irodavezetőktől. A munkaterv 
összeállításánál figyelembe vettük az önkormányzati törvény, egyéb jogszabályok alapján kötelezően 
tárgyalandó témákat, azok határidőit. 
 
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. 

 
 



15 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. év II. féléves ülés- és munkatervre vonatkozó 
határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Kérdése, hozzászólása valakinek?  
 
 
Lakatos József települési képviselő:  
Az Ügyrendi bizottság is tárgyalta a Képviselő-testület 2014. évi II. féléves ülés- és munkatervét 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 
89/2014. (VI.19.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a alapján – a 2014. 
év II. féléves ülés- és munkaterv tervezetét a határozat melléklete szerint 
elfogadja. 
 
 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkatervben meghatározott 
feladatok végrehajtására tegyen intézkedést, a munkatervbe folyamatosan vegye 
fel azokat a napirendeket, amelyek tárgyalása időközben válik aktuálissá. 
 
HATÁRIDŐ: 2014. július 1-jétől folyamatos 
FELELŐS: Ménes Andrea polgármester 

 
    
3. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának 
megállapítása az új államháztartási számviteli jogszabályok alapján 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A 20/2014. (IV.30.) NGM rendelet 2014.05.01-jétől módosította az államháztartás számvitelének 
2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendeletet. 
A módosítás a maradvány elszámolást érinti. 

A 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„A 2014. évben a B813. Maradvány igénybevétele rovaton a 9. § (3) bekezdése alapján megnyitott 
3211, 3213, 322-323, és a 33. számlacsoport - a rövid lejáratú betéteket nem tartalmazó - könyvviteli 
számlái összevont egyenlegének a 3651-3654, 3656-3657, 366, 3671-3674, 3676-3677 könyvviteli 
számlák egyenlegével korrigált, az 1. melléklet szerinti rendező mérleg 328. sorában a helyi adó 
túlfizetése miatti kötelezettségeknek a kapott előlegek közé átvezetett értékével növelt összegét kell 
nyilvántartásba venni. Vállalkozási tevékenységet is folytató költségvetési szervnél az így 
megállapított összeg alaptevékenység és vállalkozási tevékenység közötti megosztását olyan 
arányban kell elszámolni, amilyen arányban a 2013. évi éves költségvetési beszámolóban 
megállapított költségvetési maradvány és vállalkozási maradvány a költségvetési szerv teljes 
maradványához viszonyul. A költségvetési szerv saját döntése alapján a megosztásra más módszer is 
alkalmazható, ha az a megbízható és valós összkép biztosítása céljából szükséges.” 

A módosított 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet május 1-jétől hatályos 12. §-a alapján „a rendelet 
hatálybalépését követő harminc napon belül a módosított szabályok szerint a maradványt újból 
meg kell állapítani és az eltérést a B813. Maradvány igénybevétele rovaton nyilvántartásba 
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venni.” 

A módosított jogszabály rendelkezései alapján Vámospércs Városi Önkormányzat és az irányítása alá 
tartozó költségvetési szervek már jóváhagyott 2013. évi pénzmaradványa felülvizsgálatra került, 
mely alapján kizárólag Vámospércs Városi Önkormányzat pénzmaradványát kell ismét 
megállapítani. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványa a 
Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló 10/2014. (V.06.) számú 
önkormányzati rendeletben foglaltakkal azonos összegű.   
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján az önkormányzat 
előző évi maradványát szíveskedjen jóváhagyni. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási bizottság is 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 
90/2014. (VI.19.)  

számú határozata 
 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartás számvitelének 2014. évi 
megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX.13.) NGM rendeletet 12.§ alapján 
úgy dönt, hogy:  

a) Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát 64 751 E Ft összegben 
állapítja meg és hagyja jóvá. 

b) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi pénzmaradványát 
Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló 10/2014. (V.06.) számú 
önkormányzati rendeletben foglaltakkal azonos összegben állapítja meg.  

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Vámospércs Városi Önkormányzat esetében 

intézkedjen a - 3 346 E Ft (2013. évet megelőzően keletkezett és igénybe nem vett 
pénzmaradvány)- nyilvántartásba vételéről. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
   
4. napirendi pont: Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megye Szociális Szövetkezethez való csatlakozás 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A szövetkezetek, így a szociális szövetkezetek a foglalkoztatáspolitika, szociálpolitika, 
vidékfejlesztés, agrárpolitika keretei között felmerülő problémáknak a megoldását, de legalábbis 
kiegyensúlyozásának az eszközét adhatják. A szövetkezetek sajátos szervezeti és működési 
formájuknak, a gazdálkodásukban megjelenő specialitásaiknak köszönhetően képesek a tagok részére 
előnyök biztosítására, a piaci viszonyokkal szembeni védelem nyújtására, illetve olyan vegyes 
motiváltságú igényeknek is teret tudnak adni, olyan szükségleteket is ki tudnak elégíteni, melyekről a 
gazdaság más szektorai nem, vagy csak korlátozottan képesek gondoskodni. 
 



17 
 

A Hajdú-Bihar Megye Szociális Szövetkezet (a továbbiakban: szövetkezet) 2013. június hó 27. 
napján jött létre azzal a céllal, hogy az önkormányzatokat támogatva részt vegyen és közreműködjön 
megyénk településein mezőgazdasági tevékenység keretében – állattenyésztés, növénytermesztés – 
előállított, megtermelt javak kereskedelmi forgalomban történő értékesítésében. E tevékenységével a 
szövetkezet a vidék lakosságmegtartó és a települések önfenntartó erejét kívánja növelni azáltal, hogy 
foglalkoztatási leehetőséget, valamint megtermelt javak értékesítéséhez felvásárlói partneri 
kapcsolatot biztosít. 
 
A szövetkezet céljainak eléréséhez szükséges a települési önkormányzatok csatlakozása. A 
szövetkezetben való részvétel – a tagi részvény vásárlása mellett, amely 20.000 Ft kötelezettséget 
jelent – nem jár anyagi megterheléssel az önkormányzatunk számára. Az előterjesztéshez mellékelten 
csatolom a szövetkezet Alapszabályát, melyet Tóth Attila Úr, a szövetkezet elnöke küldött meg 
részünkre. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási bizottság is tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  
 
Huszti János alpolgármester:  
Teljes mértékben egyetértek az előterjesztéssel. Úgy gondolom, hogy van jövője.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
91/2014. (VI.19.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Hajdú-Bihar Megye Szociális Szövetkezet munkájában részt kíván venni, és a 
Szövetkezethez tagként csatlakozik. A Képviselő-testület a Szövetkezet 
Alapszabályát – az előterjesztés melléklete szerint - megismerte, azt magára 
nézve kötelezőnek ismeri el. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozáshoz 
szükséges dokumentumok aláírására és megbízza a szükséges intézkedések 
megtételével.  
 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
5. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércs a Vámospércs, Nagy u. 7. szám alatti Egészségügyi 
Központ felújításáról 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
A Képviselő-testület 233/2012. (XII.11.) számú határozata alapján 2012. december 20. napján 
benyújtásra került a „Vámospércs, Egészségügyi Központ felújítása, korszerűsítése” című 
pályázat. A Támogató a 2013. szeptember 17. napján kelt döntésében a pályázatot támogatásra 
érdemesnek minősítette, a Támogatási szerződés 2013. október 17. napján került aláírásra. A Projekt 
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elszámolható összköltsége bruttó 59.892.359 Ft, a támogatási intenzitása 100 %. 
 
A Képviselő-testület 175/2013. (X.29.) számú határozatában felkérte a Közbeszerzési Bizottságot, 
hogy a projekt megvalósításához kapcsolódó beszerzési és közbeszerzési eljárásokat folytassa le.  
 
A kivitelező kiválasztására irányuló első közbeszerzési eljárást a Közbeszerzési Bizottság a 9/2014. 
(IV.17.) számú határozatában - a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján - eredménytelenné 
nyilvánította, mivel az ajánlattevő nem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet 
mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot. 
 
Ezt követően a Közbeszerzési Bizottság 2014. május 6. napján tartott ülésén a 11/2014. (V.06.) számú 
határozatában új eljárást indított. Ezen eljárás eredményeként egy db. érvényes ajánlat érkezett. 
Ajánlattevő neve: TERRA-IKON Kft. Az ajánlattevő székhelye (címe): 4032 Debrecen, Füredi út 98. 
Ajánlati ár: nettó 55.063.478 Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó 69.930.617 Ft.  
 
Tekintettel arra, hogy a projektben a közbeszerzés tárgyára vonatkozó elszámolható költség 
bruttó: 52.094.415 Ft, ezért a Bíráló Bizottság az alábbi javaslattal él a Közbeszerzési Bizottság 
felé: 
 
1. A döntéshozó nyilvánítsa a TERRA-IKON Kft. (4032 Debrecen, Füredi út 98.) ajánlatát 

érvényessé, mert az mindenben megfelel a kiírásnak. 
2. Amennyiben a képviselőtestület a szükséges pénzügyi forrást biztosítja, a döntéshozó nyilvánítsa 

a fenti közbeszerzési eljárást eredményessé. Ellenkező esetben a döntéshozó nyilvánítsa a 
közbeszerzési eljárást a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelenné, mivel az 
ajánlattevő nem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – 
megfelelő ajánlatot. 

 
Ahhoz, hogy az eljárás eredményesen lezárható legyen a Képviselő-testületnek szükséges döntést 
hoznia a hiányzó forrás – bruttó 17.836.202 Ft - biztosításáról az alábbiak szerint: 
 

- Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség (mint Közreműködő szervezet) 
lehetőséget biztosít arra, hogy a projekt teljes elszámolható költségének 15 %-a erejéig (bruttó 
8.983.854 Ft) további támogatást igényeljünk.  

- A többlettámogatáson túl az Önkormányzatnak a 2014. évi költségvetés terhére bruttó 
8.852.348 Ft önrészt kell biztosítania.  

- Annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével az építési szerződés megköthető 
legyen, szükséges a Képviselő-testületnek döntést hoznia arról, hogy a Közreműködő 
Szervezethez benyújtásra kerülő kérelemben szereplő támogatás összegét megelőlegezi.  

 
A támogatási szerződés szerint a projekt fizikai megvalósításának határideje: 2014. szeptember 30. 
Ebből adódóan javasoljuk a többlettámogatás iránti kérelem benyújtását, valamint a szükséges önrész 
biztosítását, tekintettel arra, hogy a kivitelező kiválasztására vonatkozó újabb közbeszerzési eljárás 
lefolytatása nem teszi lehetővé a támogatási szerződésben előírt befejezési határidő betartását. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő: 
Az a véleményem, hogy ha nem 9 millió forintot, hanem 18  millió forintot kellene hozzátennünk, 
akkor is szükséges az épület felújítása, mivel nagyon rossz állapotban van.  
 
 
 



19 
 

Kosztin Mihály települési képviselő:  
Mindenképpen fel kell újítani a rendelőintézetet, mivel sajnos nagyon lerobbant állapotban van. Az, 
hogy ilyen magas összeg szükséges az épület felújításához nem tudom, hogy miből tevődik össze, 
mivel nem láttam sem a pályázati kiírást, sem a beadott pályázatot, amiből esetlegesen következtetni 
lehetne. Felmerül benne az a kérdés, hogy mi van abban az esetben, hogy ha az újítás során további 
kivitelezési probléma merül fel, amely többletköltséget jelent?  
 
Ménes Andrea polgármester: 
Jó kérdés, nem tudom. Számomra is megdöbbentő, hogy már egy álló épület felújítása ilyen magas 
költségű. A tervben semmilyen extra kivitelezés nem található. Több alkalommal néztük át, hogy mit 
lehetne módosítani költségcsökkentés gyanánt. A tervek között szerepel a belő udvar rendbetétele,  
továbbá a hátsó épületrészben egy garázs kialakítása a hivatali autó részére. Az épület felújítása során 
a bejáratra fotocellás nyíló kerülne elhelyezésre. A belső tereit a jelenlegi ANTSZ előírásoknak 
megfelelően kell átalakítani.   
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Kiegészítésként az elhangzottakhoz tájékoztatnám a Képviselő-testületet, hogy 2012. decemberi ez a 
pályázat, nyílván az akkori, valamint a mostani árak között vannak különbségek. Valóban nem lehet 
alacsony műszaki tartalmú pályázatot kiírni, mivel az ANTSZ előírásoknak meg kell felelni. A 
pályázat az eszközbeszerzését is tartalmazza. Az ANTSZ által előírt bútorok ára nagyon magas, de 
azt mással nem lehet helyettesíteni. Továbbá felhívom a figyelmet és szakmailag is azt tudom 
javasolni, hogy nagyon nehezen találtunk ilyen pályázatot, utolsó percben. Annyira kevés volt a 
keret, hogy ha visszaemlékszik rá a Képviselő-testület, polgármester asszony fél éves utánajárásának 
köszönhetően tartalék listáról lett támogatva. Várhatóan mostanában ilyen jelegű pályázati kiírás nem 
lesz. Azt gondolom, hogy az önkormányzatnak ez az egyetlen esélye arra, hogy meg tudja valósítani 
a felújítást, még akkor is, ha szükséges önerő finanszírozása. Az önkormányzat gazdálkodásában az 
önerő fedezete megteremthető.   
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
Az a véleményem, hogy a pályázatból három olyan dolgot tudunk megvalósítani, amelyet mi 
önerőnkből nem tudtunk volna. Megújul az egészségház, amely már nagyon esedékes, megoldódik a 
garázs, amelyben az önkormányzat autóját tudjuk tárolni, valamint az épület környéke is megszépül.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási bizottság is 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 
92/2014. (VI.19.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vámospércs, Egészségügyi Központ 
felújítása, korszerűsítése” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0032 jelű, támogatásban részesített 
pályázat megvalósításával kapcsolatban úgy dönt, hogy: 
 

1. a kivitelező kiválasztására irányuló – Kbt. 122/A. § szerinti – hirdetmény nélküli 
közbeszerzési eljárás eredményes lezárása érdekében támogatási igényt nyújt be a Észak-
Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, bruttó 8.983.854 Ft összegben.  
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2. az 1. pontban meghatározott támogatási igény elbírálásáig a támogatási igény szerinti 
összeget az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az általános tartalék terhére 
megelőlegezi.  

 
3. a kivitelező kiválasztására irányuló – Kbt. 122/A. § szerinti – hirdetmény nélküli 

közbeszerzési eljárás eredményes lezárása érdekében, az 1. pontban szereplő összegen felül 
további bruttó 8.852.348 Ft összegű önerőt biztosít az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésében az általános tartalékból.   

 
4. felkéri a polgármestert arra, hogy az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez a 

támogatási igényt nyújtsa be.  
 
5. felkéri a Közbeszerzési Bizottságot, hogy az 1. és 3. pontban foglaltak alapján a közbeszerzési 

eljárás eredményéről a döntést hozza meg.  
 

6. felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel az építési szerződést kösse meg.  
 

Határidő: 4-5. pont vonatkozásában folyamatos, 6. pont vonatkozásában: Kbt. szerint 
Felelős:  Ménes Andrea polgármester, Közbeszerzési Bizottság elnöke 

 
  
6. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztésére 
irányuló pályázat benyújtása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Megjelent a Környezeti és Energia Operatív Program (KEOP-2014-4.10.0/F) kiírása, - 
Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban címmel - amely alapján 2014. július 2. napjáig 
pályázatot lehet benyújtani az önkormányzatok, illetve költségvetési szerveik tulajdonában álló 
ingatlanok energetikai fejlesztésére.  

A pályázati összefoglalót az előterjesztés mellékleteként csatolom.  
 
A lényeges tudnivalókat az alábbiak szerint foglalom össze: 
 

 
A programra rendelkezésre álló forrás 

 
5 milliárd Ft 

Támogatás mértéke 100% 

Támogatás összege 

 
min 30 millió Ft- 150 millió Ft 

 
maximum: beruházási költség nettó 150 millió 

A pályázatok benyújtási határideje 
 

2014. július 2-3 
 

 
A pályázat célja:  
 
Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni a 
decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, kiemelt 
hangsúlyt fektetve az energiahatékonyságra és az energiatakarékosságra. 
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A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek: 
 
I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban 

érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén. 
 
Egymással érintkező épületekből álló épületcsoportok esetében az épületcsoportot alkotó egy-egy, 
vagy több épület felújítására külön is lehet pályázni. 
 
Projekttípusok: 

a) Utólagos külső hőszigetelés  
b) Külső nyílászáró-csere  / korszerűsítés  

 
 

II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése: 
 
Projekttípusok: 

a) Hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. alacsonyhőmérsékletű vagy 
kondenzációs kazánok beépítése, sugárzó fűtés kialakítása), kazánok égésfej-korszerűsítése 
tüzelési hatékonyság-növelés céljából 

b) Automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése,  
c) Fűtési- és használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése, szabályozhatóvá tétele, egyedi 

mérési lehetőségek kialakítása, energiatakarékos megoldások alkalmazása,  
d) Hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése,  
e) Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre,  
f) Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése. 

 
Kötelező elemek:  

a) Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése esetén az energiahordozó 
és/vagy a hőfogyasztás elkülönített mérését lehetővé tevő mérőműszereket kell beépíteni.  

b) Fűtési rendszerek korszerűsítése esetén, ha az épület rendeltetése megkívánja, napi és heti 
időprogramok beállítására alkalmas szabályozási rendszert kell kialakítani. Például oktatási 
jellegű intézmények, irodaépületek, stb. 

 
III. Világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása  
 
Projekttípusok: 

a) Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje  
b) Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése és az ehhez kapcsolódó igényekhez térben 

és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) 
kialakítása, amennyiben egyértelműen kimutatható energia-megtakarítást eredményeznek. 

 
B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek: 
 
 
Projekttípusok: 

1. Napkollektoros rendszer kialakítása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése 
céljából 

2. Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása épület fűtési hőigények részbeni 
vagy teljes kielégítése céljából vagy használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése 
céljából  

3. 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti (HMKE méretű) napelemes rendszer(ek) kialakítása 
épületek villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából 
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Kötelező elemek:  
a) Fűtési, és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, napelemes rendszer kialakítása 

esetén az energiahordozó és/vagy a hőfogyasztás elkülönített mérését lehetővé tevő 
mérőműszereket kell beépíteni. 

b) Fűtési rendszerek korszerűsítése esetén, ha az épület rendeltetése megkívánja, heti 
időprogramok beállítására alkalmas szabályozási rendszert kell kialakítani. Például oktatási 
jellegű intézmények, irodaépületek, stb. 

Tevékenységek kombinálása: 
Egy projekten belül több épület fejlesztésére is lehet pályázni, de összefüggő rendszer fejlesztésének 
több projektre bontása nem támogatható!   
 
Tekintettel arra, hogy a pályázat benyújtására rendelkezésre álló idő nagyon rövid, javaslom, hogy a 
Képviselő-testület döntsön arról, hogy a pályázat előkészítését megkezdi, és amennyiben valamennyi 
feltételnek megfelel a pályázati elképzelésünk a konkrét pályázati célról a testület egy újabb ülésen 
dönt. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására.  
 
Tájékoztatásként elmondom, hogy telefonon több cég is megkereste az önkormányzatot, azzal, hogy 
elsősorban felmérését szeretnének készíteni. Az EON képviseletében Oláh Sándor Úr járt nálam 
fogadóóra alkalmával, és elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő épületek fekvését 
nagyságát tekintve a Dombi iskola jöhet úgymond számításba. Jegyző Asszonynak és nekem is ez az 
épület jutott az eszünkbe. Abból a szempontból is jó volna, mivel egy helyrajzi számon valamint egy 
mérőórán szerepel az uszodával, ami az energiafogyasztásunkat jelentősen megnöveli. Az uszoda 
nyitva tartásának korlátozása gazdasági okok miatt történt, amelyről Képviselő-testületi döntést 
hoztunk. Arra kérném a testület felhatalmazását, hogy energetikai szempontból számításokat tudjunk 
végeztetni, mert amennyiben megfelelünk, a pályázati előírásoknak akkor benyújtani kívánjuk a 
pályázatot. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. 
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Az uszoda plusz energia ellátását a téli időszakban biztosíthatja egy napkollektor, amellyel energiát 
takarítunk meg, és így a gyerekek télen is igénybe tudják venni az uszodát. Amennyiben van 
lehetőség és az előzetes számítások alapján megfelelünk a feltételeknek, éljünk a pályázati 
lehetőséggel.  
A Pénzügyi és Beruházási bizottság is 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 
93/2014. (VI.19.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. pályázatot kíván benyújtani a Környezeti és Energia Operatív Program (KEOP-2014-
4.10.0/F) - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban – című pályázati 
felhívása alapján, a Nagy utcai Iskola és tanuszoda, illetve a Polgármesteri Hivatal 
épületének energetikai fejlesztésére,   

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat előkészítéshez szükséges 
intézkedéseket tegye meg, a pályázati feltételek teljesítése érdekében szakértőt kérjen 
fel,  
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3. a konkrét projektjavaslatot az előkészítést követően terjessze a Képviselő-testület elé.   
 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
7. napirendi pont: Előterjesztés az Óvoda körzethatárok megállapítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése 
alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra az állami intézményfenntartó központ 
által meghatározott időszakban kell beíratni. Ily módon az általános iskolai beíratással összefüggő 
feladatok kikerültek a települési önkormányzat feladatköréből.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat tartja fenn a vámospércsi óvodát. 
Az Nkt. 83. § (2) bekezdése alapján a fenntartó (illetőleg fenntartói jogokat gyakorló) 
önkormányzat köteles meghatározni az: 

 óvoda kötelező felvételi körzetét, 
 óvodai jelentkezés módját, 
 óvodai jelentkezés időpontját, 
 óvoda napi, heti és éves nyitvatartási idejét, 
 indítható csoportok számát. 

 
A kötelező felvételi körzet azt jelenti, hogy a körzetbe tartozó gyermekeket az intézmény köteles 
felvenni, de – amennyiben férőhelyei nem teltek be –, akár más településekről is fogadhat 
gyermekeket. 
 
A beíratás március 1-je és április 30-a közötti időpontra hirdethető meg, az erről szóló döntést a 
Képviselő-testület a 2014/2015-ös nevelési évvel kapcsolatban már meghozta. 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-a szabályozza az óvodai felvétellel kapcsolatos egyéb 
fenntartói feladatokat  
 
Az indítható csoportszám esetünkben az alapító okiratban került meghatározásra, ettől nem indokolt 
eltérnünk. 
 
Az Nkt. 4. számú melléklete alapján az óvodai csoportlétszám minimum 13, maximum 25, átlag 20 
fő lehet.  
 
A következő nevelési év óvodai csoportjának indításának előkészítése a települési népesség-
nyilvántartás, valamint az óvodai gyermeknyilvántartás adatain alapul. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. Az elhangzottal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 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 
94/2014. (VI.19.)  

számú határozata 
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvoda Vámospércs intézményben a 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben előírtakat az alábbiakban határozza meg: 

1. Az óvoda kötelező felvételi körzete: Vámospércs város közigazgatási területe. 

2. Engedélyezett felvételi keretszám: Az Alapító Okiratban foglaltak szerint 250 gyermek  

3. Az óvodai jelentkezés módja: A szülő az óvodai jelentkezést az intézményben személyesen 
szóban közölheti az óvodavezetővel, mellékelnie kell a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvényben, valamint annak végrehajtási rendeleteiben előírt dokumentumokat. A jelentkezés 
alapján a gyermek adatait az óvodavezető az óvodai felvételi előjegyzési naplóban veszi 
nyilvántartásba. 

4. Az óvoda napi, heti és éves nyitvatartási ideje: egész évben minden héten naponta 630-1700. 
Az óvodai ellátás szünetelésének időtartama: 2014. augusztus 11 – 31. 

5. Az indítható óvodai csoportok száma: Az alapító okiratban foglaltak szerint 10 csoport. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármester, hogy a döntésről az óvoda intézményvezetőjét értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester  
 
    
8. napirendi pont: Előterjesztés az Óvoda Vámospércs intézményvezetői álláshelyének tárgyában 
pályázat kiírása 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy Németh Jánosné óvodavezetői megbízása 2014. 
augusztus 15. napján lejár. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: 
Nk. tv.) 83. § (2) bekezdés f) pontja határozza meg a fenntartói feladatokat a közoktatási intézmény 
vezetőjének megbízásával kapcsolatosan.  
 
Az óvodavezetői megbízás magasabb vezetői megbízás, át nem ruházható képviselő-testületi 
hatáskör, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja 
értelmében, amelyet pályázat útján kell meghirdetni és betölteni. A pályázati feltételeket a pályázat 
kiírója határozza meg. A magasabb vezetői megbízás feltételeit a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közoktatási intézményekben a Kjt. 
végrehajtásáról rendelkező 138/1992 (X. 8.) Kormányrendelet szabályozza. 
 
Az eljárás lebonyolításánál a jegyző és hivatala teljes részletességgel meghatározott eljárásrendet 
kell, hogy kövessen az intézményi közösségekkel együttműködve. Az Nk. tv.  83. § (4) bekezdés a), 
b), c), valamint (5) bekezdése értelmében a fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének 
megbízásával összefüggő döntése kialakítása előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti közössége, az 
óvodaszék, a szülői szervezet, a települési nemzetiségi önkormányzat véleményét. A vélemények 
kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal 
rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll. A vélemény 
kialakításához az információk hozzáférhetővé tételének napjától számított legalább 15 napot kell 
biztosítani az érdekeltek részére.  
 
A Nk. tv. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint új szabályai vannak a nevelési oktatási intézmény 
intézményvezetői megbízásnak, bővültek és szigorodtak a feltételek, melyeket a pályázati felhívás 
tartalmaz.  
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A Nk. tv. 67. § (1) bekezdése alapján Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői 
megbízás feltétele: 
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú 
iskolai végzettség és szakképzettség, 
b) pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
c) legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, 
határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás. 
 
A pályázatok véleményezésének szabályai: 

 A Nkt. 83. § (3) – (4) bekezdése alapján a fenntartó a közoktatási intézmény vezetőjének 
megbízásával összefüggő döntése előtt beszerzi az alkalmazotti közösség, az óvodaszék, a 
szülői szervezet véleményét. 

 A Nkt. 189. § (1) bekezdése szerint a nevelési-oktatási intézményvezetői pályázattal 
összefüggésben az alkalmazotti közösség abban a kérdésben foglal állást, hogy támogatja-e a 
pályázó vezetői megbízását. 

 A Nkt. 70. § (2) j) pontja értelmében a nevelőtestület dönt az intézményvezetői, 
intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 
vélemény tartalmáról. 

 A 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 189. § (8) bekezdés szerint a szakmai munkaközösség írásban 
véleményezi a vezetési programot. 

 A 20/2012. (VIII.31. EMMI r. 190. § (2) értelmében a nevelőtestület véleményét írásba kell 
foglalni, amelynek tartalmaznia kell a szakmai munkaközösség véleményét is. 

 A Nkt. 191. § (3) bekezdése alapján az alkalmazotti közösség értekezletén a nevelőtestület, a 
szülői szervezet és más véleményezésre jogosult véleményét az alkalmazotti értekezlet 
döntése előtt ismertetni kell. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati-javaslatban leírt feltételek vonatkozásában 
fejtse ki álláspontját, az előterjesztés alapján hozza meg döntését az Óvoda Vámospércs vezetői 
álláspályázat kiírásáról. Az elhangzottal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
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 
95/2014. (VI.19.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Óvoda Vámospércs 
óvodavezetői megbízás pályázati kiírására irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Óvoda Vámospércs 

óvodavezetői feladatainak ellátására. 
 A munkavégzés helye: 4287 Vámospércs, Iskola u. 4. 
 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év 
Kezdő napja: 2014. augusztus 16. 
Megszűnésének időpontja: 2019. augusztus 15. 
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Pályázati feltételek: 
 
 Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a 

köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és 
szakképzettség, 

 pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,  
 legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
 a nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, 

teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai 
munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,  

 a vezetői megbízásnál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, pedagógia szakirányú végzettség, 
vagy közoktatás vezető szakképzettség. 

 
Illetmény és egyéb juttatások: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatási 
intézményekben a végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben meghatározottak 
az irányadók. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 a pályázó szakmai életrajzát, 
 az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléseket. 
 

A pályázathoz csatolni kell: 
 iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok egyszerű másolatát, 
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
 a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul, továbbá nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy 
pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 19. 
A pályázat elbírálásának módja: a Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát követő 
ülésén bírálja el a pályázatokat. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 15. 
A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Ménes Andrea polgármester, a 06-52/591-503 
telefonszámon 
A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, a borítékra kérjük ráírni „Óvoda 
Vámospércs Óvodavezetői pályázat”, és a pályázati adatbázisban szereplő azonosítási számot: 
3825/2014. Postai cím: Vámospércs Városi Önkormányzat 4287 Vámospércs Béke u. 1. 
 

2. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás 
megjelentetéséről soron kívül: 
- az Oktatási Közlönyben,  
- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán,  
- a Vámospércsi Hírek helyi lapban,   
- Vámospércs Város honlapján. 

 
Határidő: azonnal, illetve kiírás szerint 
Felelős: Kanyóné Papp Klára jegyző 

 
 

    



27 
 

9. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércsi Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskolában az iskolai büfé pályázati felhívásának tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában található iskolai 
büfé üzemeltetésével kapcsolatban a Képviselő-testület a 2012. augusztus 30-i ülésén úgy döntött, 
hogy bérleti szerződést köt az iskolai büfé üzemeltetésével kapcsolatban az érvényes pályázatot 
benyújtott Metaguru Kft.-vel. A bérleti szerződés 10./ pontja alapján a bérleti jogviszony határozott 
időtartamra jött létre, amely 2013. június 15. napjával megszűnt. A testület a 2013. augusztus 7. 
napján tartott ülésén kiírta a pályázatot az iskola büfé működtetésére, azonban nem érkezett be 
pályázat a felhívásra. 
Ezért azt javaslom, hogy az iskolai büfé következő tanévben történő működésére irányuló pályázatot 
írja ki a Képviselő-testület. 

 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 130. § (5) bekezdése alapján az intézményben üzemelő 
élelmiszer-elárusító üzlet nyitva tartási rendjének és az áruautomata működtetési időszakának a 
megállapodásban történő meghatározásához a nevelési-oktatási intézmény vezetője beszerzi a 
fenntartó, az iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség és iskolai, kollégiumi diákönkormányzat 
egyetértését. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztéshez melléklet határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdése, hozzászólása valakinek?   
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
A pályázati felhívásba kerüljön már feltüntetésre az is, hogy a bérleti díjon kívül a rezsi költség 
térítése is a bérlőt terheli.  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Tartalmazza a bérleti szerződés.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
96/2014. (VI.19.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. a Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában az iskolai 
büfé üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívást az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja, 

2. a Képviselő-testület felhívja az önkormányzat polgármesterét, hogy gondoskodjon a 
szükséges intézkedések megtételéről. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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1. sz. melléklet 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Iskolai büfé üzemeltetésére 

 
A Vámospércs Városi Önkormányzat pályázatot hirdet a Vámospércsi Mátyás Király Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4287 Vámospércs, Iskola u. 1.) iskolai büféjének 
üzemeltetésére a 2014/2015. tanévre. 
 
A pályázat benyújtásának feltételei: 
- A tevékenység végzésére feljogosító vállalkozói igazolvány, illetve jogi személy esetén társasági 
szerződés megléte, 
- Az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak megfelelő árukínálat kialakítására vonatkozó 
kötelezettségvállalás. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- A pályázó adatait (név, székhely, adószám, jogi személy esetén a képviselő neve, valamint 
cégjegyzékszám), 
- A tevékenység végzésére jogosító vállalkozói igazolvány, illetve jogi személy esetén a társasági 
szerződés másolatát, 
- Az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak megfelelő árukínálat kialakítására vonatkozó 
elképzeléseit, árlistát, 
- A büfé berendezésének kialakítására vonatkozó kötelezettségvállalást, 
- Az üzlethelyiség bérleti díjára tett ajánlatot. 
 
Az üzemeltetéshez szükséges engedélyek, szakhatósági hozzájárulások beszerzésére a pályázó 
feladata és az ezzel járó költség a pályázót terheli. 
 
A büfé alapterülete 24 négyzetméter, a helyiség megtekinthető az iskola titkárságával a 0620/559-29-
96 telefonszámon előre egyeztetett időpontban, ahol további felvilágosítás is kérhető az intézmény 
vezetőjétől. 
 
A pályázatokat 2014. augusztus 10. napjáig lehet benyújtani Vámospércs Városi Önkormányzat 
Polgármesteréhez, Ménes Andreához írásban vagy személyesen (4287 Vámospércs, Béke u. 1.). 
 
Az iskolabüfé üzemeltetésére az önkormányzat az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó 
pályázóval köt megállapodást. 
A pályázatokról Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 01. napjáig 
dönt. 
Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
 
 
10. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércsi Humánszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító 
Okiratának módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Vámospércsi Humánszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője, Dr. Rácz Norbert megküldte a 
Társaság ügyvédje által elkészített Társasági szerződés módosításának tervezetét.  
 
A Társasági szerződés módosítására az alábbiak miatt van szükség:  
 

- 2014. március 15. napjától hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv, melynek 
rendelkezéseit át kellett vezetni a Társasági szerződésben, 
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- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló a 2011. évi CLXXV. törvény alapján a Cégbíróság 2014. május 31. 
napjáig adott határidőt a nonprofit szervezeteknek, hogy kérelmezzék a közhasznúság 
nyilvántartásba vételét, mely szintén érinti a Társasági szerződést.  

- A társaság vezető tisztségviselőinek megbízatása lejár, így szükséges döntést hozni a 
Taggyűlésnek a Felügyelőbizottsági tagokról, és a könyvvizsgálóról.  

Az ügyvéd által elkészített Társasági szerződés módosításának tervezetét az előterjesztés 
mellékleteként csatolom.   
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján szíveskedjen a határozati javaslatot elfogadni. 
Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdése, hozzászólása 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 

97/2014. (VI.19.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Vámospércsi Humánszolgáltató Nonprofit Kft. Társasági szerződését – a 
módosításokkal egységes szerkezetben – a határozat melléklete szerint 
elfogadja.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt 
értesítse.   
Határidő: azonnal 
Felelős:  Ménes Andrea polgármester 
 

 
11. napirendi pont: Egyebek 
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Már korábbi testületi ülésen is jeleztem, hogy ha a csatornázási kivitelezés során valamilyen kábelt 
elvágnak, akkor jelezzék sem a kivitelezővel, sem az önkormányzattal nem fizettetjük ki a 
károkozást. Viszont nagyban elősegítené az ügyfelekkel való jó hangulatot.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Történt valami?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Igen. A Görgey és Kiss utcán a telefon kábelt pénteken elvágták és nem szóltak, hanem 
visszatemették.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Köszönöm, jelezni fogjuk.  
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 15,00 perckor Ménes Andrea polgármester az ülést 
bezárta. 

K.m.f. 
 
 

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


