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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15. napján 
14,30 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, (2. napirendi pont tárgyalására érkezik) 
  Kosztin Mihály települési képviselő 
  Lakatos József települési képviselő (2. napirendi pont tárgyalására érkezik) 
  Rácz Ildikó települési képviselő, 
  Deákné Demjén Ilona települési képviselő,  
  Csuth Imréné települési képviselő 

 
 
Igazoltan távol maradt: ---------- 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző; Dr. Danó János aljegyző, Bökönyi 
Zsolt Adó és költségvetési irodavezető 
 
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 javaslom új 
napirendi pontok felvételét. 7. napirendi pontként: Előterjesztés a „KEOP-2014-4.10.0/F – 
Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” pályázat benyújtása tárgyában. Kérdezem, 
hogy van-e valakinek további napirendi pontokra javaslata? Amennyiben nincs, ismertetem a 
módosított napirendi pontokat. 
 

Tervezett napirendi pontok: 
Nyílt ülés 

 
1. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. 

(II.12.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
2. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítése tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

3. Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatás igény benyújtása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
4. Előterjesztés a Járóbeteg Szakellátó Központ felé vezető út közvilágításának kiépítése 

tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
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5. Előterjesztés Egészségügyi Központ felújítása, korszerűsítése című pályázattal kapcsolatos 
BM Önerő pályázat benyújtása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

6. Előterjesztés a közterület elnevezésről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
7. Előterjesztés a „KEOP-2014-4.10.0/F – Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 

fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” 
pályázat benyújtása 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 2014. évi költségvetéséről szóló 
2/2014. (II.12.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését a 2/2014. (II.12.) számú rendeletével 
fogadta el. 
A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 1 166 622 E Ft-ban, működési és felhalmozási hiány 
nélkül került megállapításra. 
 
A jelenleg szükséges módosítások az alábbiak: 
 
1. Vámospércs Városi Önkormányzat módosításai, átcsoportosításai  
 
I. Előirányzat módosítás a Kormány hatáskörében 
 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat havi ellátási igénylései alapján az alábbi jövedelempótló 
támogatásokat finanszírozta évközben a központi költségvetés: 
 
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás  38 631 E Ft 
- Lakásfenntartási támogatás    17 385 E Ft 
- Rendszeres szociális segély     7 186 E Ft 
- Óvodáztatási támogatás         520 E Ft összesen: 63 722 E Ft 

 
A módosítás következtében 63 722 E Ft-tal nő az Önkormányzatok működési költségvetési 
támogatása bevételi előirányzat és ugyanezzel az összeggel nő az Ellátottak pénzbeli juttatása 
kiadási előirányzat. 
 
2. Vámospércs Városi Önkormányzat az 5 000 fő feletti lakosságszámú települési 

önkormányzatok 2014. évi teljeskörű adósságkonszolidációja során 172 761 E Ft összegű 
támogatásban részesült, melyet az önkormányzat könyveiben nyilvántartott CHF alapú 
kötvény, a hosszú lejáratú hitelek és a pénzügyi lízing kiegyenlítésére fordítottunk. A 
módosítás alapján nő az Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása bevételi 
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előirányzat 172 761 E Ft-tal és nő a Felhalmozási célú hitelek törlesztése. kötvénybeváltás 
kiadási előirányzat 172 761 E Ft-tal. 

 
3. A szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 20/2014. (III.20.) EMMI 

rendelet alapján a minisztérium 7 770 E Ft támogatást állapított meg önkormányzatunknak. A 
módosítás alapján 7 770 E Ft-tal nő az Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 
bevételi előirányzat és 7 770 E Ft-tal nő a Dologi kiadások előirányzata. 

 
4. Vámospércs Városi Önkormányzat a 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet alapján pályázatot 

nyújtott be a helyi önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatására. A támogatás 
összege 166 E Ft. A módosítás alapján 166 E Ft-tal nő az Önkormányzatok felhalmozási 
költségvetési támogatása bevételi előirányzat és 166 E Ft-tal nő a Beruházások előirányzata.  

 
5. Vámospércs Városi Önkormányzat a 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet alapján pályázatot 

nyújtott be a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására. A 
támogatás összege 938 E Ft. A módosítás alapján 938 E Ft-tal nő az Önkormányzatok 
felhalmozási költségvetési támogatása bevételi előirányzat és ugyanezzel az összeggel nő a 
Beruházások előirányzata.  

 
6. Vámospércs Városi Önkormányzat a központi költségvetésből 141 E Ft összegű E-útdíj 

bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálás támogatásban részesült, mely a bevezetett 
központi bevétel miatti helyi adóbevétel kiesést egyenlíti ki. A módosítás alapján 141 E Ft-tal 
nő az Önkormányzatok működési költségvetési támogatása bevételi előirányzat és 141 E Ft-
tal nő a Tartalékok előirányzata. 

 
7. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 
26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 15/A. §-a alapján a közalkalmazottakat a 
besorolásuk alapján ágazati pótlék illeti meg, melynek mértékét a Kjtvhr. 5. számú melléklete 
tartalmazza. A Kormány az ágazati pótlék bevezetése miatti személyi juttatás és szociális 
hozzájárulási adó többletkiadást az önkormányzatok számára – a havi igénylések alapján - 
támogatásként biztosítja. A 2014. I. félévi igénylések alapján a település 1 410 E Ft 
támogatásban részesült. A módosítás alapján 1 410 E Ft-tal nő az Önkormányzatok működési 
költségvetési támogatása bevételi előirányzat és 1 410 E Ft-tal nő a Tartalékok előirányzata. 
 

8. Vámospércs Városi Önkormányzat a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati 
fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.01.) BM rendelet alapján benyújtott pályázata 
alapján 8 900 E Ft támogatásban részesült. A módosítás alapján 8 900 E Ft-tal nő az 
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása bevételi előirányzat és 8 900 E Ft-tal 
nő a Beruházások előirányzata. 

 
9. Vámospércs Városi Önkormányzat a 2014. áprilisi és júniusi normatíva felmérések 

alkalmával 6 314 E Ft összegben mondott le feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó állami 
támogatásokról. A módosítás alapján 6 314 E Ft-tal csökken az Önkormányzatok működési 
költségvetési támogatása bevételi előirányzat és 6 314 E Ft-tal csökken a Tartalékok 
előirányzata. 

 
10. Vámospércs Városi Önkormányzat a „Vámospércs és Nyírmártonfalva települések 

szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” elnevezésű, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050. 
számon nyilvántartott beruházás költségeinek saját forrás kiegészítéséhez 88 554 E Ft 
összegben hívott le – a tavalyi évben megkötött szerződés alapján – BM EU Önerő Alap 
támogatás előleget. A módosítás alapján 88 554 E Ft-tal nő az Önkormányzatok felhalmozási 
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költségvetési támogatása bevételi előirányzat és 88 554 E Ft-tal nő a Felhalmozási célú 
támogatás államháztartáson belülre előirányzata.  

 
11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak, a korábbi években bevezetett adó- és 

járulékváltozások - negatív hatású – ellentételezésére bérkompenzációban részesülnek. A 
2014. év hónapjaira járó bérkompenzációt a dolgozók havonta, az illetmény kifizetésével 
egyidejűleg kapják meg. A Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére a nettó 
finanszírozás keretében biztosítja a kiadások fedezetét, melynek első félévi összege 3 449 E 
Ft volt. A módosítás alapján 3 449 E Ft-tal nő az Önkormányzatok működési költségvetési 
támogatása bevételi előirányzat és 3 449 E Ft-tal nő a Tartalékok előirányzata. 

 
II. Előirányzat módosítás intézményi (saját) hatáskörben 

 
1. A Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi 

feladatellátással érintett településeitől 800 E Ft összegű támogatás várható. A módosítás 
következtében 800 E Ft-tal nő a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson 
belülről előirányzat és ugyanezzel az összeggel nő a Dologi kiadások előirányzata. 

 
2. Az önkormányzat a 2014. évi működési bevételeit alultervezte, melyet módosítani szükséges. 

A módosítás alapján 4 000 E Ft-tal nő a Működési bevételek előirányzata és 4 000 E Ft-tal nő 
a dologi kiadások előirányzata. 

 
3. Vámospércs Városi Önkormányzat a 2013. évi tanyafejlesztési program lebonyolításához 

8 500 E Ft összegű támogatásban részesült. A módosítás alapján 8 500 E Ft-tal nő a 
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat és ugyanezzel 
az összeggel nő a Beruházások előirányzata. 

 
4. Vámospércs Városi Önkormányzat a kerékpárút építés beruházás támogatását és kiadását 

alultervezte, melyet módosítani szükséges. A módosítás alapján 10 000 E Ft-tal nő a 
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat és 10 000 E 
Ft-tal nő a Beruházások előirányzata. 

 
5. Vámospércs Városi Önkormányzat a 2014. évi Startmunka mintaprogramok és az egyéb 

közfoglalkoztatásai programok lebonyolításához – a 2014-ben megkötött hatósági 
szerződések alapján – 148 329 E Ft támogatásban részesül. A módosítás alapján 142 864 E 
Ft-tal nő a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat, 5 274 
E Ft-tal nő a Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül előirányzat, 
191 E Ft-tal nő a Működési bevételek előirányzata, 116 697 E Ft-tal nő Személyi juttatások 
előirányzata, 15 611 E Ft-tal nő a Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó 
előirányzata, 10 747 E Ft-tal nő a Dologi kiadások előirányzata és 5 274 E Ft-tal nő a 
Beruházások előirányzata. 

 
III. Előirányzat átcsoportosítás intézményi (saját) hatáskörben 

 
1. Vámospércs Városi Önkormányzat (Ellátásért felelős) 2014.01.24-én határozott idejű, 

2014.12.31-ig érvényes közszolgáltatási szerződést kötött a Debreceni Hulladék 
Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel (Közszolgáltató) a települési szilárd hulladék rendszeres 
gyűjtése, átvétele, elszállítása tárgyában. A közszolgáltatási szerződés 6.2. pontja alapján az 
Ellátásért felelős a szerződés időtartama alatt a Közszolgáltató részére a közszolgáltatási 
kötelezettség teljesítésével összefüggésben felmerülő, bevételekkel nem fedezett, indokolt 
költségeit köteles megtéríteni, melynek várható összege 2014-ben 8 000 E Ft lesz. Az 
átcsoportosítás alapján 8 000 E Ft-tal nő a Működési célú támogatások államháztartáson 
kívülre előirányzat és ugyanezzel az összeggel csökken a Tartalékok előirányzata. 
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2. Vámospércs Városi Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményektől 2 330 E Ft 

összegű finanszírozást vont el első félévben, melynek összegét civil szervezetek 
támogatására fordítja. Az átcsoportosítás alapján 2 300 E Ft-tal nő a Működési célú 
támogatások államháztartáson kívülre előirányzat, 30 E Ft-tal nő a Tartalékok előirányzata és 
2 330 E Ft-tal csökken a Központi, irányítószervi támogatás előirányzata. 

 
3. A 2013. évi normatíva elszámolás és egyéb központi költségvetési befizetések fedezeteként 

2 000 E Ft összegű tartalék felhasználása szükséges. Az átcsoportosítás alapján 2 000 E Ft-tal 
nő a Működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat és ugyanezzel az 
összeggel csökken a Tartalékok előirányzata. 

 
4. A Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó társulás részére a gesztor Vámospércs 

Városi Önkormányzat továbbfolyósította a 2014. I. félévben keletkezett 
többlettámogatásokat (szociális ágazati pótlék, bérkompenzáció), melynek összege 1 359 E 
Ft volt. Az átcsoportosítás alapján 1 359 E Ft-tal nő a Működési célú támogatások 
államháztartáson belülre előirányzat és ugyanezzel az összeggel csökken a Tartalékok 
előirányzata. 

 
5. A 2014. évi költségvetés tervezésekor a kiemelt előirányzatokat érintő tervezési hiba történt, 

melyet az előirányzatok átcsoportosításával javítani szükséges. Az átcsoportosítás alapján 
29 518 E Ft-tal csökken a Működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat 
és nő a Dologi kiadások előirányzata.    

 
 IV. Egyéb - kiemelt előirányzatot nem érintő – változás 
 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat beruházásai (5. számú melléklet) az alábbi új sorokkal 
bővül: 

 
- Uszoda vegyszeradagoló rendszer kiépítése 
- Részesedés vásárlás (Debreceni Hulladék Közszolgáltató NKft.) 
- Startmunka mintaprogramok 2014. évi eszközbeszerzései 
- Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében térfigyelő kamerarendszer 

kiépítése  
 

2. Vámospércs Városi Önkormányzat beruházási sorai között (5. számú melléklet) az alábbi 
előirányzat átcsoportosítások váltak szükségessé. 

    
a) A Tanyafejlesztési program beruházási soron rendelkezésre álló 10 000 E Ft összegű 

beruházási előirányzatból 480 E Ft átcsoportosításra kerül az Uszoda vegyszeradagoló 
rendszer kiépítése beruházási sorra és 40 E Ft a Részesedés vásárlás (Debreceni 
Hulladék Közszolgáltató NKft.) sorra. 

b) Az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0047. Vámospércs város belterületi csapadékvíz elvezető 
rendszer bővítése beruházási soron rendelkezésre álló 250 087 E Ft összegű 
beruházási előirányzatból 6 000 E Ft átcsoportosításra kerül az ÉAOP-3.1.3/A-11-
2011-0003. Vámospércs kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése beruházási sorra. 

 
2. Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának módosításai 
 
I. Előirányzat módosítás intézményi (saját) hatáskörben 
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1. Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala igénybe vette az előző évi 
pénzmaradványát. A módosítás alapján 1 075 E Ft-tal nő a Maradvány működési célú 
igénybevétele előirányzat és 1 075 E Ft-tal nő a Személyi juttatások előirányzata. 

 
2. Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a HBM-i Önkormányzattól 

(Területi Választási Iroda) – a 2014. évi országgyűlési képviselők választása és a 2014. évi 
Európai Parlament tagjainak választása lebonyolításának költségeihez – 1 773 E Ft összegű 
támogatást vett át. A módosítás alapján 1 773 E Ft-tal nő a Működési célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről előirányzat és 1 773 E Ft-tal nő a Személyi juttatások 
előirányzata. 

 
3. A hivatal alultervezte működési bevételeit, melyet módosítani szükséges. A módosítás alapján 

550 E Ft-tal nő a Működési bevételek előirányzat és 550 E Ft-tal nő a Személyi juttatások 
előirányzata. 

 
3. Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs Intézmény módosításai 
 
I. Előirányzat átcsoportosítás intézményi (saját) hatáskörben 

 
1. A Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs igénybe vette az előző évi pénzmaradványát. Az 

átcsoportosítás alapján 35 E Ft-tal nő a Maradvány működési célú igénybevétele előirányzat 
és 35 E Ft-tal csökken a Működési bevételek előirányzata. 

 
2. Az intézmény egyik rendezvényének költségeihez (Farsangi Bál) Tasó László magánszemély 

100 E Ft-tal járult hozzá. Az átcsoportosítás alapján 100 E Ft-tal nő a Működési célú 
támogatások bevételei államháztartáson kívülről előirányzat és 100 E Ft-tal csökken a 
Központi, irányítószervi támogatás előirányzata. 

 
3. A Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs támogatási szerződést kötött a Nemzeti 

Kulturális Alappal kulturális programok (táncház) lebonyolítása céljából. Az átcsoportosítás 
alapján 230 E Ft-tal nő a Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzata és 230 E Ft-
tal csökken a Központi, irányítószervi támogatás előirányzata. 

 
4. Az intézmény működési bevételei alultervezettek, ezért 2 000 E Ft-tal nő a Működési 

bevételek előirányzata és 2 000 E Ft-tal csökken a Központi, irányítószervi támogatás 
előirányzata. 

 
4. Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye módosításai 
 
I. Előirányzat átcsoportosítás intézményi (saját) hatáskörben 
 

1. Az intézmény igénybe vette az előző évi pénzmaradványát. Az átcsoportosítás alapján 256 E 
Ft-tal nő a Maradvány működési célú igénybevétele előirányzat és 256 E Ft-tal csökken a 
Működési bevételek előirányzata. 

 
Összegezés: 
Az önkormányzat eredeti 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1 166 622 E Ft-
ban került elfogadásra, működési és felhalmozási hiány nem került tervezésre. 
 
Jelen rendeletmódosítást követően a bevételi és kiadási főösszeg 1 685 476 E Ft-ra módosult.  
 
A 2014. évi költségvetés továbbra sem számol működési és felhalmozási hiánnyal. 
 



8 
 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosításról szóló előterjesztés megtárgyalni és a 
költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a rendelet-
tervezetet a Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2014. (IX. 15.) számú önkormányzati rendelete 

 
 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről alkotott 2/2014. (II.12.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) 
bekezdés a) pontja és (1) bekezdés f) pontja valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, - Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
2013. évi CCXXX. törvényben foglaltakra tekintettel – Vámospércs Városi Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről alkotott 2/2014. (II.12.) számú önkormányzati rendeletének módosítására 
vonatkozóan a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
A Képviselő-testület Vámospércs Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 
2014. évi költségvetését 
 
  1 685 476 E Ft bevétellel 
  1 685 476 E Ft kiadással 

                0 E Ft forráshiánnyal 

 
állapítja meg a 2. sz. melléklet szerint. 

 
2. § 

 

A 3.§ az alábbiak szerint módosul: 
 
 

(1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget bevételi 
forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
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MEGNEVEZÉS 

 MŰKÖDÉSI 
BEVÉTELEK 

FELHALMOZÁ
SI BEVÉTELEK 

BEVÉTELE
K 

ÖSSZESEN 
Működési/felhalmozási 
bevételek 

 
87 541 

 
0 

 
87 541 

 
Közhatalmi bevételek 

 
116 000 

 
0 

 
116 000 

Működési/felhalmozási célú 
támogatások bevételei, 
kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről 

 
710 536  

 
701 867 

 
1 412 403 

Működési/felhalmozási célú 
átvett pénzeszközök 
államháztartáson kívülről 

 
100 

 
0 

 
100 

 
Költségvetési bevételek 
összesen 

 
914 177 

 
701 867 

 

 
1 616 044 

 
Költségvetési hiány belső 
finanszírozását szolgáló 
pénzforgalom nélküli bevételek 

 
 

39 034 
 

 
 

30 398 

 
 

69 432 

Költségvetési pénzforgalom 
nélküli bevételek összesen 

 
39 034 

 

 
30 398 

 
69 432 

Költségvetési hiány külső 
finanszírozását szolgáló 
bevételek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

 
953 211 

 
732 265 

 
1 685 476 

 
                           

3. § 
A 4.§ az alábbiak szerint módosul: 
 

(1) A Képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeget kiemelt 
előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
  

 
MEGNEVEZÉS 

  
MŰKÖDÉSI 
KIADÁSOK 

   
FELHALMOZÁSI 

KIADÁSOK 

 
KIADÁSOK 
ÖSSZESEN 

 
Személyi juttatások 

 
410 967 

 
0 

 
410 967 

Munkaadót terhelő 
járulékok, szociális 
hozzájárulási adó 

 
85 805 

 
0 

 
85 805 
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Dologi kiadások 

 
276 181 

 
0 

 
276 181 

Egyéb működési 
célú/felhalmozási célú 
kiadások 

 
86 346 

 
118 072 

 
204 418 

 
Ellátottak pénzbeli 
juttatásai 

 
93 912 

 
0 

 
93 912 

 
Felújítások 
 

 
0 

 
55 249 

 
55 249 

 
Beruházások 
 

 
0 

 
383 071 

 
383 071 

 
Költségvetési kiadások 
összesen 

 
953 211 

 
556 392 

 
1 509 603 

 
Finanszírozási kiadások 
 

 
0 

 
175 873 

 
175 873 

 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 
 

 
953 211 

 

 
732 265 

 
1 685 476 

 
4.§ 

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben 
szokásos módon gondoskodik.  

 
Vámospércs, 2014. szeptember 15. 

 
 

          Ménes Andrea                                                                                   Kanyóné Papp Klára 
            polgármester                                                                                          jegyző 
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
 
Vámospércs, 2014. szeptember 15. 
 
 
   Kanyóné Papp Klára 
    jegyző 
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(Lakatos József és Polgárné Nagy Elvira települési képviselők 14,37 órakor megérkeznek az ülésre) 
 
 
2. napirendi pont: Vámospércs Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítése 
tárgyában  
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján Vámospércs Városi 
Önkormányzat gazdálkodásának 2014. első félévi helyzetéről az alábbiak szerint tájékoztatom a 
Képviselő-testületet: 
 
A 2014. I. félévi pénzforgalmi mérleg alapján a költségvetési bevételek és kiadások teljesítése az 
1 685 476 E Ft összegű módosított előirányzathoz viszonyítva bevételek esetében 915 897 E Ft 
(54,34 %), a kiadásoknál 844 927 E Ft (50,13 %) volt. 

 
A) BEVÉTELEK ALAKULÁSA 
 
I. Önkormányzat bevételei (2/B. számú melléklet) 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat bevétele a beszámolási időszakban 885 570 E Ft volt, ami a 
módosított előirányzat 54,57 %-ának felel meg.  
  
1. Működési bevételek címén 15 982 E Ft folyt be, ami 54,26 %-os teljesítésnek felel meg. E 

bevételek közé tartoznak a továbbszámlázott szolgáltatások bevételei, a bérleti díjak, a működési 
kamatbevételek és az ÁFA bevételek. 
 

2. A közhatalmi bevételek teljesítése 68 376 E Ft, ami 58,94 %-nak felel meg. E bevételekhez 
tartoznak a helyi adók (61 986 E Ft), a gépjárműadó átengedett 40 %-a (5 454 E Ft), illetve a 
különböző bírságok, pótlékok, igazgatási szolgáltatási díjak (936 E Ft). 
 
A helyi adóbevételek adónemenkénti részletezése a következő (E Ft-ban): 
 

 Tervezett bevétel Teljesítés  Teljesítés % 
Helyi iparűzési adó 93 000 55 249 59,41 
Magánszemélyek komm. adója 12 000 6 740 56,17 
Vállalkozók kommunális adója 0 -3  
Összesen: 105 000 61 986 59,03 

 
 
 
3. Az önkormányzat költségvetési támogatása a beszámolási időszakban 554 438 E Ft volt. 
       (Önkormányzatok működési és felhalmozási célú költségvetési támogatása)  
   

a.) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatinak támogatása 
jogcímen 273 383 E Ft bevételünk teljesült, melyek jogcímenkénti részletezését a 8. számú 
melléklet tartalmazza. 

 
b.) Egyéb központi költségvetési támogatást az alábbi címeken, összesen 281 055 E Ft 

értékben kaptunk, illetve pályáztunk meg sikeresen. 
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adatok E Ft-ban 
So

rs
zá

m
 

Költségvetési támogatás jogcímének megnevezése Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

I. Működési célú központosított előirányzat 5 407 13 318 11 313 

1. 
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb 
támogatása (Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása - 
iskola működtetés) 

3 840 3 840 2 273 

2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 877 877 439 

3. A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 690 690 690 

4. E-útdíj bevezetése miatti helyi adó bevétel csökkenés 
kompenzálása 0 141 141 

5. Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 0 7 770 7 770 

II. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 28 650 299 969 264 883 

1. ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003. Vámospércs kerékpárforgalmi 
hálózatának fejlesztése BM EU Önerő Alap támogatás 21 148 21 148 0 

2. 
ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0047. Vámospércs város belterületi 
csapadékvíz elvezető rendszer bővítése BM EU Önerő Alap 
támogatás 

7 502 7 502 0 

3. 
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050. Vámospércs és Nyírmártonfalva 
települések szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása BM EU 
Önerő Alap támogatás előleg 

  88 554 88 554 

4. A települési önkormányzat teljes körű adósságkonszolidációjának 
támogatása   172 761 166 325 

5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás   938 938 

6. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás   166 166 

7. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések támogatása                                   
(térfigyelő kamerarendszer kiépítése)   8 900 8 900 

III. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 4 859 4 859 

1. Szociális-, családsegítés- és gyermekjóléti területen dolgozók 
ágazati pótlékának támogatása   1 410 1 410 

2. A 2014. évi bérkompenzáció támogatása   3 449 3 449 

  Egyéb központi költségvetési támogatások összesen: 34 057 318 146 281 055 

 
4. A működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt jogcím tartalmazza a fenti 

költségvetési támogatásokon kívül az államháztartáson belülről átvett - működési célú – 
pénzeszközöket, illetve az előző évi költségvetési kiegészítéseket, visszatérüléseket.  Az előző 
évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 832 E Ft-ban, a működési célú 
támogatásértékű bevételek 83 627 E Ft-ban teljesültek. 

 
      A pénzeszközátvételek összetételét részletesen a 15. számú melléklet tartalmazza. 
 
5. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt jogcím tartalmazza a 3. 

pont szerinti felhalmozási költségvetési támogatásokon kívül az államháztartáson belülről 
átvett – felhalmozási célú – pénzeszközöket, kölcsön visszatérüléseket. A felhalmozási célú 
támogatások teljesítése 362 447 E Ft (51,64 %). 
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      A pénzeszközátvételek összetételét részletesen a 15. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
6. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 64 751 E Ft összegben került felhasználásra. 
   
II. Intézményi tevékenység bevételei (2/C. számú melléklet) 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat intézményeinek összes – intézményfinanszírozás nélküli 
nettósított - bevétele a beszámolási időszakban 30 327 E Ft volt, ami a módosított előirányzat 48,29 
%-ának felel meg.  
 
A felügyeleti szervtől kapott támogatás teljesítése 177 447 E Ft volt, mely 52,70 %-os teljesítés. 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat intézményeinek bevételeit és kiadásait részletesen a 2/D-2/H. 
számú mellékletek tartalmazzák, összefoglalóan (intézmények összesen) a 2/C. számú melléklet. 
 
1. Intézményi működési bevételek címén 25 707 E Ft folyt be, ami 44,26 %-os teljesítésnek felel 

meg. E bevételek közé főként az intézményi térítési díjak (pl. bentlakók térítési díjai, étkeztetés 
térítési díjak stb.), illetve a szolgáltatások (pl. másolás, belépőjegyek) és a bérleti díj bevételek 
tartoznak. 

 
2. Támogatásértékű működési bevételként az alábbiak realizálódtak, összesen 3 123 E Ft 

összegben  
- Polgármesteri Hivatal 1 213 E Ft (Vp. Szoc.Szolg.Kp. gazdálkodási feladataira) 
- Polgármesteri Hivatal 1 680 E Ft (2014. évi OGY-i és EP képviselő választás) 
- Művelődési Ház 230 E Ft (kulturális programok)  

 
3. Az intézmények igénybe vették az előző évi működési célú maradványukat, melynek összege 1 

397 E Ft volt. (Pénzforgalom nélküli bevétel.) 
 
B) KIADÁSOK ALAKULÁSA 
 
I. Önkormányzat kiadásai (2/B. számú melléklet) 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat – intézményfinanszírozás nélküli nettósított - kiadásai 821 390 E 
Ft-ra teljesültek, ez a módosított előirányzat 50,62 %-ának felel meg. 
 
1. A személyi juttatások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 85 616 E Ft (40,18 %) 

volt a félév végén, ami az önkormányzat város- és intézményüzemeltetési feladatait végző 
dolgozói, a közcélú foglalkoztatottak, a Start munkaprogram résztvevőinek juttatásait 
tartalmazza, valamint a Polgármester és a Képviselő-testület juttatásait.   
 

2. A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 15 826 E Ft volt, 
mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 47,38 %-os felhasználást mutat. Az önkormányzat 
engedélyezett létszámkeretét a 9. számú melléklet tartalmazza. 

  
3. A dologi kiadások módosított előirányzata 135 511 E Ft, az első félévi teljesítés 56 038 E Ft volt 

(41,35 %).  
Dologi kiadásként kerülnek elszámolásra a készletbeszerzések (vegyszer-, irodaszer-, 
üzemanyag-, szakmai anyag-, karbantartási anyag-, tisztítószer -, és egyéb beszerzések) a 
szolgáltatások igénybevétele (kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartási és 
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üzemeltetési szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások), az egyéb dologi kiadások (ÁFA befizetés, 
kiküldetés, reprezentáció stb.), valamint az egyéb folyó kiadások (előző évi költségvetési 
befizetések, ÁFA, kamatkiadások). 

 
4. Az egyéb működési célú kiadások tartalmazzák a támogatásértékű működési kiadásokat 

államháztartáson belülre, melynek teljesítése 22 132 E Ft, a pénzeszközátadásokat 
államháztartáson kívülre 3 754 E Ft teljesítéssel, melyek részletezését a 16. számú melléklet 
mutatja be. 

 
5. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése a 93 912 E Ft összegű módosított előirányzathoz 

képest első félévben 66 448 E Ft volt.   
 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokra vonatkozó rendelkezéseket a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény, valamint 
Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testületének helyi rendelete és a tárgyban hozott 
külön határozatai tartalmazzák.  

Az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat felhasználását a 14. számú mellékletek tartalmazzák 
részletesen. 

Önkormányzatunk 2014-ben egyáltalán nem vett igénybe működéséhez folyószámlahitelt. 
 
6. Az önkormányzat beruházási kiadásainak módosított előirányzata 378 071 E Ft, teljesítése 106 

630 E Ft (28,2 %). (A belterületi csapadékvíz elvezetés pályázat kiadásai 2014. II. félévében 
várhatóak.) 

 
Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 7. számú 
melléklet tartalmazza részletesen. 

 
7. 2014. évben az önkormányzatok teljes körű adósságkonszolidációja valósult meg. A svájci 

frank alapú devizás kötvény, a hosszú lejáratú beruházási hitelek, illetve a pénzügyi lízing 
törlesztésének 2014. I. félévi teljesítése 169 030 E Ft volt, melyhez a Magyar Államtól 166 325 E 
Ft támogatást kaptunk. Adósságszolgálattal összefüggő további kiadással nem kell számolnunk.  

 
II. Intézményi tevékenység kiadásai (2/C. számú melléklet) 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat intézményeinek kiadásai 200 984 E Ft-ra teljesültek, ez a 
módosított előirányzat 50,60 %-ának felel meg. 
 
1. A személyi juttatások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 102 058 E Ft (51,57 %) 

volt a félév végén, mely összeg tartalmazza a köztisztviselők, a közalkalmazottak első félévi 
bruttó bérét és a külső személyi juttatásokat. 
 

2. A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 26 224 E Ft volt, 
mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 50,04 %-os felhasználást mutat. 

 
Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 9. számú melléklet tartalmazza. 
 

3. A dologi kiadások módosított előirányzata 140 670 E Ft, az első félévi teljesítés 68 687 E Ft volt 
(48,83 %).  
Dologi kiadásként kerülnek elszámolásra a készletbeszerzések (élelmiszer-, gyógyszer-
,vegyszer-, irodaszer-, üzemanyag-, szakmai anyag-, karbantartási anyag-, tisztítószer -, és egyéb 
beszerzések) a szolgáltatások igénybevétele (kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, 
karbantartási és üzemeltetési szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások), az egyéb dologi kiadások 
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(ÁFA befizetés, kiküldetés, reprezentáció stb.), valamint az egyéb folyó kiadások (előző évi 
költségvetési befizetések, SZJA, kamatkiadások). 

 
4. A működési célú támogatások államháztartáson belülre teljesítése 1 213 E Ft volt.  
      (16. számú melléklet) 
 
5. Az intézmények beruházási kiadásainak tejesítése 2 802 E Ft volt. (Kisértékű 200 E Ft 

bekerülési érték alatti eszközök.) 
 
Fentiek alapján megállapítható, hogy Vámospércs Városi Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének végrehajtása a kiemelt előirányzatok időarányos teljesítésével - idegen 
források bevonása nélkül – biztonságosan, takarékosan és szabályszerűen történik. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
beszámoló előterjesztését és annak 1-17. számú mellékleteit megvitatni, valamint a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottakkal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a a 
Képviselő-testület részére.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Tisztelt Képviselő-testület nevében köszönetemet szeretném kifejezni a Hivatal vezetőjének és a 
kollegáknak. A kormány szándéka is az volt, hogy stabilizálják az önkormányzatok pénzügyi 
helyzetét, azonban ez nem történhetett volna meg, hogy ha nincs olyan magas színvonalú szakmai 
munka az önkormányzatnál, aminek az az eredménye, amit magatok előtt láttok. Hiszen annak 
ellenére, hogy minden önkormányzatot konszolidáltak, nagyon sok olyan önkormányzat van, ahol 
jelentős hiány még is csak van. Ülésről ülésre tapasztalhatjátok a nálunk jelenlévő szakmai 
hozzáértést. Az önkormányzatnál lévő apparátus munkája követendő példa. A fejlesztések kapcsán is 
minden olyan lehetőséget igyekeznek - ha szükséges plusz munkával - igénybe venni, amellyel az 
önkormányzatunk terheit csökkentik.  Ennek köszönhető, hogy ha van olyan beruházásunk, amelyhez 
önköltséget szükséges biztosítani, akkor is azért folyik a munka, hogy ha lehet akkor 0-ra 
redukálódjon. Az apparátusnak nagyon szépen köszönöm a munkáját.  

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
123/2014. (IX.15.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján – az 
önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóját az 
előterjesztésben, valamint az 1-17. számú mellékleteknek megfelelően 
elfogadja.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: 2014. szeptember 15. 
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3. napirendi pont: Előterjesztés rendkívüli önkormányzati támogatás igény benyújtása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a 
továbbiakban: költségvetési törvény), valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott és a 
rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) alapján rendkívüli önkormányzati támogatás a igényelhető.  
Rendkívüli önkormányzati támogatást a működőképesség megőrzése, vagy egyéb, a feladatellátást 
veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében igényelhetnek az önkormányzatok. Tekintettel arra, hogy 
az Önkormányzat 2014. évi költségvetése alapján indokolt, javaslom támogatási igény benyújtását.  
A támogatási igényt 2014. szeptember 30-ig lehet benyújtani. 
 
A támogatási igény kötelező tartalmi eleme a Képviselő-testület – pályázat benyújtására vonatkozó – 
döntése. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a határozati 
javaslatot szíveskedjen jóváhagyni. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a rendelet-
tervezetet a Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
124/2014. (IX.15.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli 
önkormányzati támogatás igénylésére – Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. melléklet 1. pont IV. 
alpontja, valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott és a 
rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31. ) BM rendelet 
alapján – pályázatot nyújt be.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: azonnal 

   
4. napirendi pont: Előterjesztés a Járóbeteg Szakellátó Központ felé vezető út közvilágításának 
kiépítése tárgyában  
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Tájékozatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról, Vámospércs, Piac u. 4. sz. alatt megépült Járóbeteg 
Szakellátó Központ felé vezető úton közvilágítás nincs. Így az esti órákban a Váci M. utcától a 
Járóbeteg  Szakellátó Központig vezető út kivilágítatlan, amely a lakosság számára problémát jelent. 
Az  önkormányzat  előzetes árajánlatot kért be az EH-SZER Kft-től az út közvilágításának 
kiépítésére. 
 
A kiépítési költség mely magában foglalja a teljes költséget (tervezés, közműegyeztetés és 
engedélyezés, kivitelezés) várhatóan bruttó 4.516.120 Ft. (a mellékletben szereplő árajánlat szerint) 
 
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséből a tervezést, közműegyeztetést, és engedélyeztetést 
tudja finanszírozni, melynek ára 480.000 Ft + ÁFA, bruttó 609.600Ft. 
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A kivitelezés fennmaradó költségét - a 3.076.000Ft+ÁFA, bruttó 3.906.520 Ft - 2015. évi 
költségvetésből tervezzük biztosítani, saját forrásból.  Fentiek figyelembevételével, kérem a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és a szükséges döntést meghozni 
szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a rendelet-
tervezetet a Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
125/2014. (IX.15.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  
 
1. a Vámospércs, Járóbeteg Szakellátó Központ felé vezető út közvilágítását 

megtervezteti, amely magába foglalja a tervezést, közműegyeztetést és az 
engedélyezési eljárás lebonyolítását.  

2. Az 1. pontban szereplő tervezési feladat fedezetére az önkormányzat 2014. 
évi költségvetésében 480.000 Ft + ÁFA összeget biztosít.  

3. A kivitelezés fennmaradó költségét az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséből tervezi biztosítani.  

4. Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  

Felelős: Ménes Andrea polgármester 
                  Határidő: 2014. október 30    
 
 
5. napirendi pontként: Előterjesztés Egészségügyi Központ felújítása, korszerűsítése című 
pályázattal kapcsolatos BM Önerő pályázat benyújtása tárgyában. 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A „Vámospércs Egészségügyi Központ felújítása, korszerűsítése” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-
0032 jelű projekt támogatási szerződését 2013. október 17. napján kötöttük meg.  
 
A Képviselő-testület döntése alapján a projekt megvalósításához kapcsolódó versenyeztetési és 
közbeszerzési eljárások lefolytatásra kerültek. A kivitelezésre vonatkozóan az önkormányzat 2 
közbeszerzési eljárást folytatott le. Az első közbeszerzési eljárás eredménytelenül végződött, mivel az 
eredetileg tervezettnél magasabb összegű árajánlatot tettek az ajánlattevők. Az önkormányzat a 
költségek mérséklése érdekében újabb közbeszerzést írt ki, de a nyertes ajánlat összköltsége így is 
17.836.202 Ft-tal meghaladta a tervezettet. A Képviselő-testület döntése alapján újabb támogatási 
igényt nyújtottunk be bruttó 8.983.854 Ft összegben, még a fennmaradó bruttó 8.852.348 Ft-ot az 
önkormányzat a 2014. évi költségvetésében az általános tartalékából biztosítja. 
 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezik 
arról, hogy melyek azok az önkormányzatok, akik támogatást igényelhetnek az európai uniós 
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fejlesztési pályázatok saját forrás kiegészítéséhez. Önkormányzatunk megfelel a törvényben leírt 
feltételeknek, így a 6/2014. (I.31.) BM rendelet alapján pályázatot nyújtunk be, mely alapján a 
beruházás elszámolható költségeihez biztosított saját forrás 55 %-ra igényelhetünk támogatást.  
 
A BM. rendelet 8. § (2) – (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a pályázathoz milyen dokumentumok 
csatolása szükséges, illetve ez a szakasz szabályozza, hogy a Képviselő-testületnek döntést kell 
hoznia a pályázat benyújtásához.    
 
A testületi határozatnak tartalmaznia kell: 
 

a) a pályázó megnevezését 
b) a Képviselő-testület határozatának számát 
c) a tervezett fejlesztés  

- pontos megnevezését 
- összköltségét 
- pénzügyi ütemezését 
- pénzügyi forrásainak összetételét, és azok éves ütemezését 

d) a saját forrás biztosításának módját. 
 

A pályázathoz csatolni kell:  
 
A polgármester vagy elnök nyilatkozatát arról, hogy: 

- a rendelet 3. alcíme szerinti állami támogatási szabályokban foglalt feltételek 
fennállnak, azoknak a pályázó, valamint a pályázat megfelel, 

- а 4. § (7) bekezdése szerinti közfoglalkoztatást a pályázó vállalja, 
- a fejlesztés a helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás vagyonának 

gyarapodását eredményezi-e,  
- а ВМ EU Önerő Alap támogatásból megvalósuló beruházás eredeti rendeltetésének 

megfelelő használatát a projekt zárásától számított 5 évig biztosítja, és hogy azt 
nem idegeníti el, 

 
A pályázat elnyerése esetén az Önkormányzat 4.868.791 Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesülhet. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot 
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a rendelet-
tervezetet a Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
126/2014. (IX.15.) 
számú határozata 

 
1. 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 pályázatot nyújt be a helyi 
önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez 
nyújtható támogatásról szóló 6/2014. (I.31) BM. rendelet alapján a fejlesztéshez elnyert 
uniós támogatás saját forrás kiegészítéséhez, 55 %-os mértékben. Az igényelt támogatás 
összege: 4.868.791 Ft.  
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2. A hatályban lévő támogatási szerződés alapján a projekt bruttó elszámolható összköltsége 

77.728.561 Ft. A projekt megvalósításához vállalt saját forrás összege: 8.852.348 Ft. 
 

3. A Képviselő-testület a fejlesztés pénzügyi ütemezését, valamint pénzügyi forrásainak 
összetételét és azok ütemezését az alábbiak szerint fogadja el.  
 
forrás megnevezése Bruttó Ft ütemezés 

elszámolható összköltség 77.728.561 2014. 10. hó 
uniós támogatás 68.876.213 2014. 10. hó 
saját forrás (ebből) 8.852.348 2014. 10. hó 
           -BM Önerő támogatás 4.868.791 2014. 10. hó 
           -önkormányzati önerő 3.983.557 2014. 10. hó 

 
4. A Képviselő-testület a BM önerő pályázati támogatáson felüli saját forrást (3.983.557 Ft) az 

Önkormányzat költségvetésében a beruházások előirányzatának terhére biztosítja.    
 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon, 
valamint felhatalmazza, hogy a szükséges nyilatkozatokat az Önkormányzat nevében tegye 
meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
6. napirendi pontként: Előterjesztés a közterület elnevezéséről és a házszám megállapítás 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIXI. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
51. § (5) bekezdése szerint a közterület elnevezésének rendjét a települési önkormányzat rendeletben 
állapítja meg. Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 3. pontja a helyi közügyek, valamint a helyben 
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként rögzíti a közterületek, 
valamint az önkormányzatok tulajdonában álló közintézmény elnevezését. 
 
Az Mötv. 143. § (3) bekezdése felhatalmazást ad a teleülési önkormányzat képviselő-testületének 
arra, hogy rendeletben állapítsa meg:  

 a közterület elnevezésének, valamint 
 az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés, és 
 a házszám-megállapítás szabályait. 

 
A rendelet megalkotását az Mötv. 14. § (2)-(3) bekezdése is szükségessé teszi, mely szerint: 
„(2) A 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti: 
a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, 
kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy 
b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai 
rendszerre közvetlenül utal. 
 
(3) Ha a helyi önkormányzat döntése során kétség merül fel a tekintetben, hogy a közterület neve 
megfelel-e a (2) bekezdésnek, arról beszerzi a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.” 
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Jelenleg hatályban van az utcanév és házszámtáblákról szóló 15/2003. (V.26.) számú önkormányzati 
rendelet, amely már nem felel meg az Mötv. és Alaptörvény előírásainak, így az új rendelet 
elfogadásával a korábbi szabályozást hatályon kívül kell helyeznie a képviselő-testületnek. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezet alapján alkossa meg a közterület 
elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendeletet. Kérdése, 
hozzászólása van-e valakinek?  
 
Huszti János alpolgármester:  
Teljes mértékben egyetértek az előterjesztéssel. Abban az utcában ahol én lakom (Móricz Zsigmond 
u.) egy olyan helyzet alakult ki, hogy a házak visszafele épültek. A házszámozásokkal kapcsolatosan 
problémák merültek fel. Tudjátok, hogy Tóth László építkezett az utca elejére és beszélgetésünk 
során szó eset a házszámozásról. Elmondása szerint ő a 2. szám alatti lakos lesz, de az kizárt dolog 
mivel ott Koszczelnik Jánosék laknak, én a 2/A szám alatt lakom, és a 2/B szám alatt pedig Bányai 
Jánosék laknak, úgy hogy ő a 2/C szám alatti lakos lesz, a rendelet értelmezése alapján.  Azért örülök 
ennek a rendeletnek, mert így nem kell az utca lakosait végigháborgatni, hanem ABC sorrendben 
meg fogjuk oldani a problémát.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Főleg a telekmegosztások kapcsán és egyéb olyan dolog miatt jelentkeztek ilyen problémák. Nagyon 
remélem, hogy szisztematikusan tudjuk megoldani. Nyílván azt a megoldást választjuk, amelyik a 
legkevésbé problematikus és a legkevesebb embernek kelljen az iratait átírni.  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
A házszámozással kapcsolatosan lenne egy olyan észrevételem, hogy nagyon sok lakáson nincs 
megjelenítve a házszám. Nem-e lehetne ezzel kapcsolatosan valamilyen figyelem felhívást közétenni, 
mivel a mentősök is és a mi cégünknek is problémát jelent.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Figyelemfelkeltés képen a helyi újságba közé tehetünk egy felhívást. További kérdés, hozzászólás? 
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 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 közterület elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet 
Társadalmi-gazdasági hatása: nincs 
Költségvetési hatása: nincs 
Környezeti, egészségi hatása: nincs 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 
Egyéb hatása: nincs 
A rendelet megalkotásának szükségessége: az önkormányzati rendelet megalkotása törvény alapján 
az önkormányzat képviselő-testületének kötelező feladata  
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: mulasztásban 
megnyilvánuló törvénysértés, mulasztás esetén a törvényességi felügyeletet gyakorló Kormányhivatal 
eljárást kezdeményezhet.  
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A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  
- személyi: rendelkezésre állnak 
- szervezeti: rendelkezésre állnak 
- tárgyi: rendelkezésre állnak 
- pénzügyi: rendelkezésre állnak. 

 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
14/2014.(IX.15.) számú önkormányzati rendelete 

 
A közterület elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól   

 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 
I. 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.§ 
 

(1) A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezésének és a házszám-megállapításnak egységes 
rendjét biztosítsa, és ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, 
földrajzi, történelmi, közlekedési- tájékozódási és nyelvhelyességi szempontokat.  

 
(2) Vámospércs Város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, 

a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai 
szerint lehet. 

 
2.§ 

 
E rendelet alkalmazásában: 
a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 2.§ 

13. pontjában meghatározott terület. 
b) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról 

szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott név. 
c) Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az 

ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan 
térbeli beazonosítását szolgálja. 
 

II. 
 

A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 

3. § 
 

(1) Vámospércs város belterületén és a külterületi lakott helyeken a közterületeket el kell nevezni. A 
külterületi egyéb közterületeket elnevezéssel lehet ellátni.  
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(2) A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, és utótagként a közterület jellegére utaló 

meghatározásból (út, utca, tér, köz, sor stb.) áll.  
 
(3) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy történelmi 

értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, továbbá arra, hogy az 
elnevezés közérthető legyen. 

 
(4) A város közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet.  
 
(5) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületnek a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban 

történő bejegyzését követő egy éven belül meg kell állapítani. 
 
(6) Ha egy közterület városrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, 

egységes közterületként megszűnik és – az elkülönüléstől számított egy éven belül – új nevet kell 
adni a közterületnek. 

 
(7) A közterület nevének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell 

alkalmazni.  
 

4.§ 
 
(1) A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli 

kezdeményezés alapján hivatalból indulhat.  
 
(2) A közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat a Képviselő-testület által 

létrehozott Ügyrendi Bizottság látja el.  
 
(3) A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása a Képviselő-testület hatáskörébe 

tartozik. 
 
(4) A közterület elnevezéséről szóló Képviselő-testületi döntést a helyben szokásos módon – a 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a helyi sajtóban stb. – közzé kell tenni.  
 

5.§ 
 

(1) A közterületi névtábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata. 
 
(2) A közterületi névtáblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a helyszíni 

adottságok figyelembevételével kell elhelyezni.  
 
(3) A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő 1 évig átlós vonallal 

áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi 
mellett kell elhelyezni.  

 
III. 

 
A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 
6.§ 

 
(1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. A közterületen több 

ingatlan azonos számmal nem jelölhető. 
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(2) Külterületi ingatlant – közterületi elnevezés hiányában – helyrajzi számmal kell jelölni. 
 
(3) A közterület házszám-megállapítását úgy kell elvégezni, hogy a számok a város központjától 

kifelé haladva 1-től kezdődően növekedjenek és az utca bal oldalán a páros, jobb oldalán a 
páratlan számok legyenek. Amennyiben ez a megoldás nem alkalmazható, az érintett közterület 
számozását a magasabb rendű közút irányából kell megkezdeni. 

 
(4) A csak egy oldalon beépíthető közterület házszám-megállapítása 1-től kezdődően folyamatosan is 

történhet. 
 
(5) Terek esetén a házszám-megállapítás 1-től kezdődően folyamatosan, az óramutató járásával 

megegyezően alakítandó ki. 
 
(6) Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot megállapítani, amelyen a gyalogos 

közlekedésre alkalmas kapubejárat van. 
 
(7) Tömbtelken kialakított többszintes épületeknél minden lépcsőházat önálló házszámmal kell 

ellátni. 
7.§  

 
(1) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kisegítő jelzésként alátöréssel a 

magyar ABC ékezet nélküli betűi vagy arab számok is alkalmazhatóak.  
 
(2) Telekfelosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlanok esetén a kisebb számú ingatlan 

marad az eredeti számon, a további ingatlanok számozását pedig alátöréssel a magyar ABC 
ékezet nélküli nagybetűinek alkalmazásával kell elvégezni. 

 
(3) Telekegyesítés után az ingatlanok házszámát össze kell vonni. A házszámot úgy kell feltüntetni, 

hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell összekötni. 
 
 
(4) Ha az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a többlakásos épület házszámának 

megállapítását úgy kell elvégezni, hogy meglévő házszámot meghagyva alátöréssel, a magyar 
ABC ékezet nélküli kisbetűivel kell az új lakásokat ellátni.  

 
8.§  

 
(1) E rendelet 7-8.§-ainak rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglevő közterületek 

házszámozását nem érintik. 
 
(2) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen 

állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozzák.  
 

9.§  
 

(1) Az ingatlan házszámát a jegyző határozattal állapítja meg. 
 
(2) A házszám-megállapításra irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból indulhat. 
 
(3) Több ingatlant érintő házszám-megállapítás közterületenként egy határozatban történik.  
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(4) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl 
közölni kell az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival, továbbá az ingatlan- 
vagy lakcímnyilvántartó hatóságokkal. 

 
(5) A házszám-megállapítására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 

10.§  
 
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más 

módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát (továbbiakban 
együtt: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a 
közterületről jól látható módon kihelyezni. 

 
(2) A házszámtáblát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja, amelynek kihelyezéséről a 

tulajdonos köteles gondoskodni. 
IV. 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
11.§  

 
(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.  

 
(2) Hatályát veszti az utcanév és házszámtáblákról szóló 15/2003. (V.26.) önkormányzati rendelet. 
 
 
Vámospércs, 2014. szeptember 15. 
 
 

          Ménes Andrea     Kanyóné Papp Klára 
                        polgármester      jegyző  
 
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdetem: 
Vámospércs, 2014. szeptember 15. 
 
 
 
                                                            Kanyóné Papp Klára  
                                                                        jegyző 
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7. napirendi pont: Előterjesztés a „KEOP-2014-4.10.0/F – Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 
régióban” pályázat benyújtása tárgyában 
(Írásbeli előterjesztés mellékelve)  
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület 93/2014. (VI.19.) számú határozatában döntött arról, hogy pályázatot kíván 
benyújtani a „KEOP-2014-4.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázati kiírás 
alapján.  
A pályázat célja: energiahatékonyság fokozása valamely megújuló energiaforrás 
felhasználásával 
 
Támogatás maximális mértéke 100 % 
Támogatási igény min. 30 millió Ft, maximum 150 millió Ft. 
A pályázati kiírás egyszerűsített kivonata az előterjesztés mellékletét képezi. (1. sz. melléklet) 
A testület fenti határozatában felhatalmazott arra, hogy a pályázat előkészítésére vonatkozó 
intézkedéseket tegyem meg. A felmérést követően az alábbi javaslatot teszem a pályázat 
benyújtására: 
Az előzetes energetikai felmérés és a pályázati kiírás szempontrendszere alapján a Nagy u. 4. sz. 
alatti épület (emelet: Polgármesteri Hivatal, földszint: Általános iskola) fejleszthető a pályázat 
keretében.  
 
Pályázat elemei: 

► Hálózatra tápláló 20 kW csatlakozási teljesítményű naperőmű elhelyezése, napelemes 
rendszer kialakítása 

► Homlokzatszigetelés polisztirolhabbal 
► Födémszigetelés ásványgyapottal 
► Nyílászáró csere (kétrétegű üvegezés) 
► Gázvezeték kiemelés, gázkazán-kémény kiemelése 
► Szolgáltatások igénybevétele 

 
A pályázat bruttó elszámolható összköltsége 52.679.500 Ft, amely a kivitelezést és valamennyi 
elszámolható szolgáltatást is tartalmazza.  
 
Az előkészítési költségek között szerepel az engedélyes szintű terv, az energetikai tanulmány és a 
közbeszerzési dokumentáció előkészítése, amelyek a pályázat nyertessége esetén elszámolható 
költségek lesznek, a pályázat benyújtásához azonban el kell készíteni. Így ezeket a költségeket az 
önkormányzatnak meg kell előlegeznie a 2014. évi költségvetésből, melyek tervezett – elszámolható 
– összköltsége bruttó 3.124.200 Ft.  
 
Ahhoz, hogy az értékelés során több pontot érhessünk el a pályázaton, előzetesen le kell folytatni a 
kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást is. A pályázatírás költsége nem elszámolható, a 
pályázatot előkészítő cég ennek költségére kizárólag a pályázat nyertessége esetén tart igényt 
500.000 Ft + ÁFA összegben. A határozatban el kell fogadni az önkormányzat 2014. évi 
közbeszerzési tervének 2. sz. módosítását is az előterjesztés mellékletének megfelelően.  
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjen.  
 
Mint ahogyan azt már említettem az előzetes energetikai felmérés és a pályázati kiírás 
szempontrendszere alapján a Nagy u. 4. sz. alatti épület (emelet: Polgármesteri Hivatal, földszint: 
Általános iskola) fejleszthető a pályázat keretében. Szerettük volna, hogy ha a Tanuszoda épületét is 
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érintetté vált volna. Az uszodával kapcsolatosan mindannyiunk előtt ismeretes, hogy a nem 
szabványszerű kivitelezés miatt az uszodának a födém szerkezete nem biztonságos, ezért a 
szakemberetek azt mondták, hogy véleményük szerint ne vállaljuk azt a kockázatot, hogy rátelepítik 
a napelemeket és a födém nem bírja el. Ez okból abban maradtunk, hogy az uszodával kapcsolatban 
olyan pályázati konstrukciót nézünk, amely a teljes födém cseréjét is tartalmazza. Azt, hogy mikor 
lesz erre lehetőségünk, előre láthatóan nem tudjuk megmondani, kiírástól függ.  
Az épület tetejére napelemeket fognak telepíteni a fűtéskorszerűsítés kapcsán néhány módosítási 
javaslatuk van. Hőszigetelt üveggel bíró nyílászárók cseréjére kerül sor, illetve a 
homlokzatszigetelést kap az épület. A födémre szigetelő réteget húznak. Azt gondoljuk, hogy ezzel a 
beruházással jelentősen javulni fogja az épületnek nem csak az állaga, de esztétikai szempontból is 
méltó képe lesz a városunknak. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a rendelet-
tervezetet a Képviselő-testület részére.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Jó lett volna, hogy ha más épületünkre vonatkozóan is tudnánk pályázatot benyújtani.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Nem voltunk ellene.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Például jó lett volna a Művelődési Ház és Könyvtár épületére vonatkozóan is megvalósítani.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Művelődési Ház és Könyvtár beruházása nincs még befejezve. A beruházásnak van egy III. üteme, 
amely épen a ráépített szintnek a beépítése, ami szintén tartalmazni fog olyan elemeket, amely az 
épületnek a gazdaságosabb működtetését biztosítani fogja. További kérdés, hozzászólás? 
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
127/2014. (IX.15.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. a „KEOP-2014-4.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” pályázati 
felhívás alapján pályázatot nyújt be az Önkormányzat tulajdonában lévő Vámospércs Nagy u. 
4. sz. alatti ingatlan energetikai fejlesztésére.  

 
2. A pályázat bruttó elszámolható összköltsége 52.679.500 Ft, a támogatás intenzitása 100 %, 

így saját forrás biztosítása nem szükséges.  
 

3. A pályázatban elszámolható engedélyes szintű terv, az energetikai tanulmány és a 
közbeszerzési dokumentáció elkészítésére bruttó 3.124.200 Ft összegű fedezetet biztosít az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésében a beruházások közötti átcsoportosítással. Felkéri a 
polgármestert ezen szolgáltatások esetében egyszerű beszerzési eljárás lefolytatására, és 
felhatalmazza a szerződések megkötésére. 
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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 2. sz. módosítását a határozat melléklete szerint elfogadja.  
 

5. Felkéri a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást – 
feltételesen – folytassa le.  
 

6. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon, és felhatalmazza, 
valamennyi szükséges intézkedés megtételére. 

 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 15,02 perckor Ménes Andrea polgármester az ülést 
bezárta. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


