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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján 14:00 
órától megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Ménes Andrea polgármester, 
     Huszti János alpolgármester,  
    Polgárné Nagy Elvira települési képviselő,  
      Gálfi József Menyhért települési képviselő, 

  Rácz Ildikó települési képviselő, 
  Deákné Demjén Ilona települési képviselő, 
  Kosztin Mihály települési képviselő,  
  Csuth Imréné települési képviselő 

 
Távol maradt: Lakatos József települési képviselő, 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző, Dr. Danó János aljegyző, Bökönyi 
Zsolt Adó- és költségvetési irodavezető,  
 
Vendég: Kusai Tamás könyvvizsgáló (IKSZ 98 Kft.),   
 
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett  
 
Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 8 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. Napirendi pont ismertetése előtt javaslok új napirendi pont felvételét 
17. pontként Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2007. (I.04.) számú 
határozatának módosítása tárgyában, 18. napirendi pontként AKSD Kft-nek fizetendő 
díjkompenzáció tárgyában. 19. napirendi pontként Vámospércs, Malom u. 9. szám alatti Sütőüzem 
bérleti szerződés, valamint a 23/2012. (II.13.) számú határozat módosítása tárgyában. Ismertettem a 
módosított napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 

 
Napirendi pont előtti témák: 

 
1.  Polgármesteri tájékoztató  
 
2. Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
 

Tervezett napirendi pontok: 
 

Nyílt ülés 
 

1. Előterjesztés Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
2. Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított 

pénzeszközök felhasználásáról- zárszámadási rendelet, A könyvvizsgálói záradékkal ellátott 
egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradvány kimutatás 
tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
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3. Előterjesztés Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

4. Előterjesztés a 2011. évi összesített belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása tárgyában 
Előterjesztő: Kanyóné Papp Klára jegyző 

 
5. Előterjesztés az ÖNHIKI pályázat benyújtása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

6. Előterjesztés a munkabér hitellel kapcsolatos szerződés meghosszabbítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

7. Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi kintlévőségének helyzetéről és a befolyt bevételek 
alakulásáról szóló beszámoló 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
8. Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról szóló beszámoló  

tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

9. Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi vagyonának alakulásáról szóló beszámoló tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

10.  Előterjesztés a Roma Nemzetiségű Önkormányzat 2012. évi támogatásának tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
11. Előterjesztés az 5/2012. BM rendeletben szereplő pályázat benyújtásáról szóló tájékoztató 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

12. Előterjesztés könyvvizsgálói szerződés megkötése tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
13. Előterjesztés az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása tárgyában  

Előterjesztő: Kanyóné Papp Klára jegyző 
 

14. Előterjesztés az önkormányzati Tűzoltóság megalapítása tárgyában  
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
15. Előterjesztés a Vámospércsi Óvoda Alapító Okiratának módosítása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

16. Előterjesztés Együttműködési szándéknyilatkozat megkötése a Munkanélkülieket Segítő 
Szervezetek Szövetségével 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

17.Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2007. (I.04.) számú 
határozatának módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

18.Előterjesztés az AKSD Kft-nek fizetendő díjkompenzáció tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
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19. Előterjesztés Vámospércs, Malom u. 9. szám alatti Sütőüzem bérleti szerződése, valamint a 

23/2012. (II.13.) számú határozat módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
Kérdezem, van-e valakinek napirendi pontra tett javaslata amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a 
napirendi pontokra tett javaslatokat. 
 
Napirendi pont előtti témák: 
 
1.  Polgármesteri tájékoztató  
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A polgármesteri tájékoztatómban az utolsó soros testületi ülés óta eltelt időszak legfontosabb 
eseményeiről kívánok beszámolni: 
 

 2012. február 16. napján részt vettem a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által szervezett 
Víziközmű üzemeltetéssel kapcsolatos konzultáción. A tanácskozás tárgya az új Víziközmű 
törvény által bekövetkezett változás volt.   

 
 2012. március 12. napján az ÉARFÜ ellenőrzést tartott a Művelődési Ház és Könyvtárában, a 

korábban megvalósult pályázati támogatás felhasználása tárgyában. az ellenőrzés során a 
közreműködő szervezet mindent rendben talált.  

 
 2012. március elején Rubi Gergely a Jobbik Országgyűlés képviselője egyik 

sajtótájékoztatóján méltatlan vádakkal illette Egészségnevelési programunkat. A Képviselőt 
állítólag 2 önkormányzati dolgozó kereste meg azzal, hogy a programban való részvételre a 
dolgozókat kötelezték, illetve a támogatást nem a célnak megfelelően használta fel az 
önkormányzat. Ennek alapján feljelentést tett a rendőrségen, a pályázat anyagát az 
önkormányzattól a rendőrség bekérte, melyet határidőben megküldtünk. A Vámospércsi Hírek 
című havilapban, illetve a HBM-i Naplóban reagáltam a jobbik vádjaira és a város közössége 
nevében visszautasítottam a Képviselő úr alaptalan vádjait.  

 
 2012. március 27. napján részt vettem a HBM-i Önkormányzat által szervezett Határ menti 

együttműködés című tanácskozáson.  
 

 2012. március 28. napján részt vettem a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Gyermekvédelmi tanácskozásán.  

 
 2012. március 28. napján Hajdúnánáson vettem részt a Viziközmű törvény végrehajtásáról 

szóló egyeztetésen.  
 

 2012. március 29. napján a településen ingyenes hallásvizsgálat szolgáltatására került sor, 
melynek II. fordulóját 2012. május 8. napján rendezik meg.  

 
 2012. március 29. napjától 2012. április 02. napjáig szerződött partnerünk a Curasol Kft. 

munkavédelmi ellenőrzést hajtott végre, valamint a munkavállalókat baleset és tűzvédelmi 
oktatásban részesítették.  
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 2012. március 28. napján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési 

Főosztályának vezetője és két kormánytisztviselő tett látogatást a városunkban. A 2012. 
január 01.-jén felálló járásrendszerben minden járásban a járásközpont mellett egy településen 
kormányablak kialakítására lesz lehetőség, és a kormányablak kialakítására Vámospércs 
városa lett javasolva. Ennek érdekében a főosztályvezető úr a kollégáival felmérte a 
lehetőségeket a helyszínre vonatkozóan. Az önkormányzat a Béke u. 3. szám alatti ingatlant 
ajánlotta fel kormányablak kialakítására, ennek a megtekintésére került sor.  

 
 2012. március 31. napján Huszti János alpolgármester úr részt vett a helyi Polgárőr Egyesület 

évzáró bálján.  
 

 2012. április 05. napján a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő 
Központjának munkatársai és a Kormányhivatal tisztviselői a Béke u. 3. szám alatt felajánlott 
ingatlan helyszíni szemléjét tartották meg. A kormányablak kialakítására felajánlott ingatlant 
megtekintették, fotókat készítettek, műszaki adatlapot, alaprajzot bocsátottunk a 
rendelkezésükre, a szemléről végül jegyzőkönyv készült. A KIM Vagyonkezelő Központja 
fogja a döntést meghozni, amelyről értesítést fogunk hamarosan kapni. A kormányablak 
kialakítása városunkban kiemelten fontos, mivel a területi államigazgatás átalakítását 
követően Vámospércsen maradhat az okmányiroda, a munkaügyi központ, illetve a 
járásközpontban levő járási hivatal feladatainak egy részét is el lehet intézni (a 
Kormányhivatalhoz jelenleg 17 szakigazgatási szerv van integrálva, ezeknek az ügyintézését 
lehetne ellátni nemcsak a vámospércsieknek, hanem a város mellett levő kisebb települések 
lakóinak is elintézni a Kormányablakban).  
 

 2012. április 16. napján részt vettem a Hidro Vp. Kft. taggyűlésén, melyen képviseltem a 
Képviselő-testület által meghozott döntéseket.  
 

 2012. április 16. napján örömmel értesítem Képviselő-társaimat, hogy megnyílt a sütőüzem.  
 

 A Közreműködő Szervezet a 2012. április 17-én kelt levelében értesítette az önkormányzatot 
arról, hogy pályázatunk elbírálása megtörtént és a bírálati folyamat eredményeként 
tartaléklistára került. A pályázat szakmailag megfelelt a támogathatósághoz szükséges 
minimális követelményeknek, azonban a pályázat támogatására forráshiány miatt jelenleg 
nincs lehetőség. Az ügyben a Közreműködő Szervezet egy kormányhatározatra vár, amellyel 
többletforrást biztosítanak. Amennyiben a forrás rendelkezésre áll, pályázatunk támogatásban 
részesülhet, melyről a Közreműködő Szervezet értesíteni fogja az önkormányzatot. 
 

 1./ Téli munka 
 
A program április 30-án lejár, majd november 1-jén folytatódik. Az első két hónapban: 
  
a Tájház felújítását kezdtük meg. Sajnos az idő rövidsége miatt a munkálatokat nem tudjuk 
most befejezni. Az épület helyiségeit azonban leburkoljuk, elvégezzük a festés-mázolásai 
munkálatokat és az utcafronti kerítés lefestése is megtörténik. 
 A telepen a beton járdalapok gyártása elkezdődött. Az 1200 darab közel fele már elkészült, és 
a Nagy utcai járda felújítása is a héten befejeződik. 
Az utcabútorok (kuka, virágláda) fából készülnek, az anyag leszabása, megmunkálása 
megtörtént.  
 

 2. / Belvízelvezetés és illegális hulladéklerakók felszámolása 
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Az eszközök beszerzése megtörtént. A munkavégzéshez heti ütemtervet készítettünk. Ez 
alapján - az ütemezésnek megfelelően - végzik a közfoglalkoztatottak a munkájukat. 
 
A belvíz programban pályázott traktor és pótkocsi beszerzése megtörtént, a vételárat 
kifizettük, a jövő hét elején vesszük át.  
 

 KEOP Szennyvíz projekt: a Közreműködő Szervezet a pályázatunkkal kapcsolatban döntést 
még nem hozott. A feltett tisztázó kérdésekre a hónap végéig kell válaszolnunk. A kérdések 
alapján szükséges a szennyvíztelep elvi vízjogi engedélyét módosítani, melyet 
kezdeményeztünk az engedélyező hatóságnál. 

 
 2012. április 21. napján a Költészet napja alkalmából a Pircsike Közművelődési Egyesület 

közreműködésével ünnepséget tartottunk, melynek keretében sor került Gyöngy Enikő 
 

 2012. április 20. napján Közbeszerzési bizottsági ülésre került sor, ahol a Járóbeteg Szakellátó 
külső út és csapadékelvezetés elmaradt munkáinak, valamint a Kerékpárút pályázattal 
kapcsolatos kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó ajánlattételi felhívások elfogadására került 
sor.  

 
 2012. április 23. napján egyeztető tárgyalásra került sor a Hajdú-Bihari Önkormányzatok 

Vízmű Zrt. vezérigazgatójával Nagy Miklós úrral. Az egyeztetés célja a jogszabályi 
változások miatt a vízmű további üzemeltetésének lehetősége volt.  

 
 2012. április 24. napján Forgács Sándorné köztisztviselő nyugdíjba vonulásának alkalmából 

ünnepséget rendeztünk.  
Annyival szeretném az írásos beszámolómat kiegészíteni, hogy az iskola énekkara arany minősítését 
kapott a HBM-i Önkormányzattól. Ráczné Strummel Ibolya ének szakos pedagógus pedig karvezetői 
díjban részesült. Gratulálunk nekik. Grega Csaba HBM-t fogja képviselni Budapesten egy országos 
versenyen. Sok sikert kívánunk neki.  
 
Deákné Demjén Ilona települési képviselő:  
Örömhírként Grega Csabáról, hogy az Ady Endre gimnázium énektagozatára felvették.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Ezekről a főbb eseményekről szerettem volna a Képviselő-testületet tájékoztatni. Van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a 
polgármesteri tájékoztatót.  
 
2. Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester 
A Képviselő-testület részére kiküldésre került a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló 
beszámoló. Kérdezem, hogy az áttekintést követően van-e valakinek kérdése hozzászólása? 
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

42/2012. (IV.25.) sz. 
                                              H a t á r o  z a t a 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testület és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 13/2011. (IV.28.) rendelet 31. § d.) pontja 
alapján a következő lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jelentést fogadja el:  

14/2012. (II.13.) határozat, 16/2012. (II.13.), határozat, 17/2012. (II.13.) 
határozat, 18/2012. (II.13.) határozat, 19/2012. (II.13.) határozat, 35/2012. 
(III.26.) határozat, 36/2012. (III.26.) határozat, 37/2012. (III.26.) határozat, 
38/2012. (III.26.) határozat, 39/2012. (III.26.) határozat, 40/2012. (III.26.) 
ÖH. határozat, 41/2012. (III.26.) határozat.  
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatok nyilvántartásán 
vezetesse át a fenti lejárt határidejű határozatok végrehajtásának tényét.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Kanyóné Papp Klára jegyző 
 

 
1. napirendi pont: Előterjesztés Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 
módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését a 2/2011. (II. 15.) számú rendeletével 
fogadta el. 
A költségvetés bevételi főösszege 1 325 729 e Ft-ban, a kiadási főösszege 1 547 663 e Ft-ban, hiánya 
pedig 221 934 e Ft-ban került megállapításra. A tervezett hiányból 221 934 e Ft működési, 0 e Ft 
pedig felhalmozási hiány.  
 
A költségvetési rendelet eddig négy alkalommal került módosításra, legutóbb az 5/2012. (III.26.) 
rendelettel, mely módosítást követően az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosított 
bevételi főösszege 1 330 475 e Ft-ra, a módosított kiadási főösszege 1 545 476 e Ft-ra, a költségvetés 
hiánya 215 001 e Ft-ra módosult.  
 
A jelenleg szükséges módosítások az alábbiak: 
 
I. Saját hatáskörű előirányzat módosítások 

 
1.  A 2011. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 44/2010. (XII.22.) VM rendelet alapján 

Vámospércs Városi Önkormányzat és a Cool Tej az Iskoláknak Alapítvány együttműködési 
megállapodást kötöttek iskolatej szállítására, mely alapján az Alapítvány gondoskodik az 
iskolatej szállításáról. A kiszámlázott termékek ellenértékét csak a Vidékfejlesztési 
Minisztériumtól igényelt támogatás megérkezése után kell kifizetnie önkormányzatunknak, 
így külön pénzügyi fedezetet ez a feladat nem igényel.  A szállító 2011. szeptember és 
október hónapban 1 134 e Ft összegben szállított ki terméket az iskolába. A VM felé a 
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támogatási kérelmet erre az időszakra beadtuk, mely finanszírozásra került és a szállító 
számláit is kiegyenlítettük. A módosítás következtében 1 134 e Ft-tal nő a Mátyás Király 
Általános Iskola és AMI Támogatásértékű működési bevételeinek előirányzata és ugyanezzel 
az összeggel nő az Ellátottak pénzbeli juttatása kiadási előirányzata. 

 
2.   A Művelődési Ház és Könyvtár sikeres részt vett 2011-ben a Nemzeti Kulturális Alap és a 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Márai-program pályázatán, melynek keretében 550 e Ft 
értékben szerezhetett be az intézmény könyveket teljes összegű támogatás mellett. A 
módosítás következtében 550 e Ft-tal nő a Művelődési Ház és Könyvtár Támogatásértékű 
működési bevételek előirányzata és ugyanezzel az összeggel nő a Dologi kiadások 
előirányzata. 

 
3.  A Művelődési Ház és Könyvtárban 2012. évben három színházi darab bemutatására kerül sor, 

melyre a bérletek és jegyek árusítása megkezdődött. A 2011. december 31-ig befolyt bevétel 
1 430 e Ft. A módosítás következtében nő a Művelődési Ház és Könyvtár Intézményi 
működési bevételeinek előirányzata 1 430 e Ft-tal és ugyanezzel az összeggel nő a Dologi 
kiadások előirányzata.   

 
4.  A Polgármesteri Hivatal 16 415 e Ft összegű támogatásértékű felhalmozási kiadást tervezett – 

az ivóvízminőség-javító program önerejének fedezetére -, melyet a Kelet-Hajdúsági 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak kellett volna átadni. A Társulás levelében 
értesítette az önkormányzatot, hogy a pályázat önereje 100 %-ban finanszírozásra kerül az 
EU Önerő Alapból, így a pénzeszköz átadására nem lesz szükség. A módosítás 
következtében 16 415 e Ft-tal csökken a Polgármesteri Hivatal Támogatásértékű 
felhalmozási kiadások előirányzata és ugyanezzel az összeggel csökken a Felhalmozási célú 
pénzmaradvány igénybevételének előirányzata. 

 
5.   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 295/2011. (XI.30.) határozatában 

döntött arról, hogy a Rákóczi Szövetség „Felvidéki Beiratkozási Ösztöndíj” programjához 
csatlakozik és a programot 50 e Ft-tal támogatja a 2011. évi költségvetés Általános tartaléka 
terhére. Az átcsoportosítás következtében 50 e Ft-tal csökken a Polgármesteri Hivatal 
Általános tartalék előirányzata és 50 e Ft-tal nő a Működési célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre kiadási előirányzat. 

 
6.   A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala 2011.04.18-án együttműködési megállapodást kötött a 2011. évi népszámlálás 
adatfelvétel végrehajtásához, valamint az abban részt vevő számlálóbiztosok díjazásához 
szükséges pénzeszközök biztosítása tárgyában. A lebonyolításhoz szükséges pénzeszközök 
70 %-át előlegként kapta meg településünk még a feladat megkezdése előtt. A 2011. évi 
népszámlálás sikeres lebonyolítását és pénzügyi elszámolását követően a KSH átutalta a 
feladattal érintett, de még nem finanszírozott 964 e Ft-ot. 
A módosítás alapján a Polgármesteri Hivatalnál 782 e Ft-tal nő a Személyi juttatások 
előirányzata, 182 e Ft-tal a Munkaadót terhelő járulékok előirányzata és 964 e Ft-tal a 
Támogatásértékű működési bevételek előirányzata. 

  
7.  A gyermektartásdíj megelőlegezés és otthonteremtési támogatás kiadásokra és azok állami 

támogatására megtervezésre került az egész évre várható kiadási és bevételi előirányzat, de a 
teljesítésnek megfelelően a gyermektartásdíj megelőlegezés kiadási és bevételi előirányzatát 
418 e Ft-tal, az otthonteremtési támogatás kiadási és bevételi előirányzatot 2 025 e Ft-tal 
növelni szükséges. A módosítás következtében nő a Polgármesteri Hivatal Társadalom és 
Szociálpolitikai juttatások kiadási előirányzata 2 443 e Ft-tal és ugyanezzel az összeggel nő a 
Támogatásértékű működési bevételek előirányzata. 
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II. Központi hatáskörben végrehajtott módosítások 
 

1. Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő 
intézményekben dolgozó pedagógusok támogatásáról szóló 27/2011.(IX.14.) KIM rendelet 
két jogcímen biztosít fedezetet az óvodáknak és iskoláknak. Az egyik része a képesség-
kibontakoztató, integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztő program támogatása, a 
másik része az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok 
anyagi támogatása. A benyújtott igénylés alapján a Magyar Államkincstár 4 889 e Ft 
előirányzatot biztosított az intézmények számára 2011. 09 - 12. hónapokra. A módosítás 
következtében a Polgármesteri Hivatalnál nő a Központosított előirányzat 4 889 e Ft-tal és 
ugyanezzel az összeggel csökken a Rövid lejáratú hitelek felvételének előirányzata. 

 
2.  A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. 

(XII.30.) Kormányrendelet értelmében a 2011. évi adó- és járulékváltozások - negatív hatású 
– ellentételezésére a közszférában dolgozók bérkompenzációban részesülnek. A 2011. év 
hónapjaira járó bérkompenzációt a dolgozók havonta, az illetmény kifizetésével egyidejűleg 
kapják meg. A Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére – a központi 
költségvetés IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetének terhére – a nettó 
finanszírozás keretében biztosítja a kiadások fedezetét. A bérkompenzáció összege 2011. 10-
11. hóra 793 e Ft volt. A módosítás következtében a Polgármesteri Hivatalnál nő az Egyéb 
központi támogatások előirányzat 793 e Ft-tal és ugyanezzel az összeggel csökken a Rövid 
lejáratú hitelek felvételének előirányzata. 

 
3. Vámospércs Városi Önkormányzat 2011. évben másodjára is pályázatot nyújtott be az 

önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatásáról szóló 
4/2011. (III.1.) BM rendelet alapján. Az önkormányzat pályázata pozitív elbírálásban 
részesült, mely alapján településünk 20 527 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 
A módosítás alapján a Polgármesteri Hivatal költségvetésében nő az Egyéb központi 
támogatások előirányzat 20 527 e Ft-tal és ugyanezzel az összeggel csökken a Rövid lejáratú 
hitelek felvételének előirányzata.  

  
4. A hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatásáról szóló 58/2011. (XII.23.) BM 

rendelet alapján önkormányzatunk 15 212 e Ft működési támogatásban részesült. A 
módosítás alapján a Polgármesteri Hivatal költségvetésében nő az Egyéb központi 
támogatások előirányzat 15 212 e Ft-tal és ugyanezzel az összeggel csökken a Rövid lejáratú 
hitelek felvételének előirányzata. 

 
5. A helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatásáról szóló 60/2011. (XII.23.) 

BM rendelet alapján önkormányzatunk 7 446 e Ft működési támogatásban részesült. A 
módosítás alapján a Polgármesteri Hivatal költségvetésében nő az Egyéb központi 
támogatások előirányzat 7 446 e Ft-tal és ugyanezzel az összeggel csökken a Rövid lejáratú 
hitelek felvételének előirányzata. 

   
6. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. § (5) bekezdés ab) pontja alapján 

önkormányzatunk 2011. október 30-i nappal az alábbi normatíva lemondásokat kérte a 
Magyar Államkincstártól. 

 
- Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai   -    553 600 Ft 
- Közoktatás alap-hozzájárulás              - 1 801 665 Ft  
- Közoktatási kiegészítő hozzájárulások     -      52 266 Ft 
- Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások     -    276 000 Ft 
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- Pedagógus szakvizsga továbbképzés         -        7 000 Ft 
- Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez       -        8 667 Ft 
 
Összes lemondás:        - 2 699 198 Ft 
  
A módosítás alapján a Polgármesteri Hivatal költségvetésében csökken a Normatív 
hozzájárulások előirányzat 2 683 e Ft-tal, a Normatív kötött felhasználású támogatás 16 e Ft-
tal és 2 699 e Ft-tal nő a Rövid lejáratú hitelek felvételének előirányzata. 
 

7. A pénzbeli szociális ellátások normatív kötött felhasználású támogatásának előirányzatát – a 
ténylegesen kifizetett ellátások összegével és az igénylésekkel összhangban – módosítani 
szükséges. A módosítás alapján a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 10 819 e Ft-tal 
csökken a Normatív kötött felhasználású támogatás bevételi előirányzat és 10 819 e Ft-tal 
csökken a Társadalom- és szociálpolitikai juttatások előirányzata. 

 
8. Vámospércs Városi Önkormányzat a „Vámospércs és Nyírmártonfalva települések 

szennyvízelvezetése és szennyvízcsatornázása” elnevezésű, KEOP-7.1.2.0-2008-0245. 
számon nyilvántartott és a Környezet és Energia Operatív Program keretében támogatott 
beruházás költségeinek saját forrás kiegészítéséhez a 19/2009. (IV.18.) ÖM rendelet alapján 
összesen 4 744 e Ft összegű vissza nem térítendő „EU Önerő Alap” támogatást nyert. A 
projekttel kapcsolatban 550 e Ft támogatást hagytak jóvá 2011. év végén és folyósítottak 
önkormányzatunknak. A módosítás következtében 550 e Ft-tal nő a Polgármesteri Hivatal 
Központosított előirányzatból felhalmozási célú bevételi előirányzat és ugyanezzel az 
összeggel csökken az Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhalmozási célra előirányzat.   

   
Összegzés: 
 
Az önkormányzat eredeti 2011. évi költségvetésének bevételi főösszege 1 325 729 e Ft, a kiadási 
főösszege 1 547 663 e Ft, a költségvetés hiánya 221 934 e Ft volt.  
 
A jelenlegi módosítást követően az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosított 
bevételi főösszege 1 355 931 e Ft, a módosított kiadási főösszege 1 524 764 e Ft, a költségvetés 
hiánya 168 833 e Ft. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosításról szóló előterjesztés megtárgyalni és a 
rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjen. Kérdése hozzászólása van-e valakinek?  
 
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezet és javasolja elfogadásra a 
Képviselő-testületnek.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Szavazás előtt engedjétek meg, hogy nagy köszönetet mondjak elsősorban Bökönyi Zsolt Adó-és 
költségvetési irodavezető úrnak, mivel az anyag összeállítása nagyon sok munkájába került, és egy 
olyan anyagokat nyújtott be a testület elé, ami teljesen egyértelmű kimutatást ad az elmúl év összes 
pénzügyi adatairól, és amire évek óta sajnos nem volt példa. Továbbá szeretném megköszönni az 
anyag összeállítását jegyzőasszonynak és aljegyzőnek is.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

43/2012. (IV.25.) sz. 
H a t á r o z a t a 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a helyi 
önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 92/A § (3) 
bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. 
§ (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a 2011. évi költségvetési 
gazdálkodásról szóló egyszerűsített mérleget, az egyszerűsített pénzforgalmi 
jelentést, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást, és az egyszerűsített 
eredmény-kimutatást az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a könyvvizsgáló által 
záradékolt egyszerűsített beszámoló közzétételéről, valamint egyidejűleg az 
Állami Számvevőszéknek történő megküldéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen 3 tartozódás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta:  
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2012. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről alkotott 2/2011. (II. 15.) számú rendelet 

módosításáról 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) és f) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
34. § (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján – a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben foglaltakra tekintettel – Vámospércs Városi 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, pénzügyi tervéről alkotott 2/2011. (II.15.) 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) 2011. évi 
költségvetését 
 
  1 355 931 e Ft bevétellel 
  1 524 764 e Ft kiadással 
     168 833 e Ft forráshiánnyal 
 
állapítja meg a 2. sz. melléklet szerint. 

2. § 
A 3.§ az alábbiak szerint módosul: 
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(1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget bevételi 
forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
 
 Intézményi működési bevételek: 95 706 e Ft 
                    Ebből: felhalmozási célú:         46 841 e Ft 
             működési célú:              48 865 e Ft 
 
 Önkormányzat sajátos működési bevételei: 281 108 e Ft 
                     Ebből: felhalmozási célú:                  0 e Ft 
              működési célú:            281 108 e Ft 
 
 Önkormányzat költségvetési támogatása: 543 592 e Ft 
                     Ebből: felhalmozási célú:          1 896 e Ft 
              működési célú:           541 696 e Ft 
 
 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele: 11 425 e Ft 
 
 Támogatásértékű bevételek: 288 537 e Ft 
                     Ebből: felhalmozási célú:      117 553 e Ft 
              működési célú:           170 984 e Ft 
 
              
 Véglegesen átvett pénzeszközök: 2 053 e Ft 
                     Ebből: felhalmozási célú:                      0 e Ft 
              működési célú:                    2 053 e Ft 
 
 
 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 133 510 e Ft 
                    Ebből: felhalmozási célú:             133 510 e Ft 
                                 működési célú:                             0 e Ft 
               

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: 

 
 Személyi juttatások: 437 517 e Ft 
 
 Munkaadókat terhelő járulékok: 120 912 e Ft 
 
 Dologi kiadások: 366 271 e Ft 
                      Ebből: felhalmozási célú:         11 613 e Ft 
                   működési célú:           354 658 e Ft 
 
 Önkormányzat által folyósított ellátások: 205 839 e Ft 
 
                          Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai: 9 325 e Ft 
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                         Felügy. alá tart. kv. szervnek foly. támogatás:                       33 e Ft 
                         Ebből: felhalmozási célú:                  0 e Ft           
                                      működési célú:                    33 e Ft 
 
 Támogatásértékű kiadások: 4 513 e Ft 
                          Ebből: felhalmozási célú:                  0 e Ft 
                   működési célú:                4 513 e Ft 
 
 Végleges pénzeszköz átadások: 9 304 e Ft 
                      Ebből: felhalmozási célú:                  0 e Ft 
                   működési célú:               9 304 e Ft  
 Felújítás: 0 e Ft 
                          
                         Beruházás: 268 513 e Ft  
 
                         Hiteltörlesztés, kötvénybeváltás: 102 297 e Ft 
                         Ebből: felhalmozási célú:      31 099 e Ft 
                  működési célú :          71 198 e Ft 
 
 Tartalékok: 240 e Ft 
                          Ebből: felhalmozási célú:               0 e Ft 
                   működési célú :               240 e Ft 
 

4.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon 
gondoskodik.  
 
 
Vámospércs, 2012. április 25. 
 
 

       Ménes Andrea                                                                              Kanyóné Papp Klára 
                       polgármester                                                                                              jegyző 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
 
Vámospércs, 2012. április 25. 
 
 
   Kanyóné Papp Klára 
    jegyző 
 
 
 
 
 
2. napirendi pont: Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben 
biztosított pénzeszközök felhasználásáról- zárszámadási rendelet, A könyvvizsgálói záradékkal 
ellátott egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradvány 
kimutatás tárgyában 
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(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. (Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző 
által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön jogszabály szerinti, könyvvizsgálói 
záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan 
tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást és 
eredmény-kimutatást a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig 
terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A 
könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok polgármesterei az előző évről készített 
könyvvizsgálói jelentést és egyszerűsített beszámolót minden év június 30-ig megküldik az Állami 
Számvevőszéknek. 
 
A zárszámadási rendelet hatályát - a költségvetési rendelettel összhangban - az önkormányzatokra és 
a felügyelete (irányítása) alá tartozó költségvetési szervekre is ki kell terjeszteni. Az önkormányzat 
által elkészített zárszámadásnak tartalmában, számszaki összefüggésében igazodnia kell a pénzügyi 
információs rendszer keretében szolgáltatott adatokhoz, e mellett azonban szükség van arra, hogy a 
gazdálkodásról, a vagyoni helyzet alakulásáról, az önkormányzat kötelezettségeiről, döntéseinek 
számszerűsített hatásairól minden lényeges körülményt és adatot ismertessenek. 
 
A helyi önkormányzat zárszámadásának előterjesztésekor az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján 
felsorolt mérlegeket és kimutatásokat kell tájékoztatásul a képviselő-testület elé terjeszteni. 
 
A zárszámadási rendelettervezetnek tartalmaznia kell a könyvvizsgálatra kötelezett 
önkormányzatoknál az egyszerűsített éves beszámolót, ezen kívül rendelkezni kell a költségvetési 
szervek pénzmaradványának jóváhagyásáról is. 
 
A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült Vámospércs Városi Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója, zárszámadás rendelet-tervezete, illetve annak 
törvényi rendelkezésekben meghatározott tartalommal elkészült mellékletei, melyről az alábbiak 
szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. 
 
1) BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE 
 
Az önkormányzat a 2011. évi tervezett bevételeit összességében 90,34 %-ban teljesítette. A teljesített 
bevételek összege 1 377 464 E Ft, ezen belül a működési bevételek 1 119 700 E Ft-ban (92,27 %), a 
felhalmozási célú bevételek 257 764 E Ft-ban (82,82 %) teljesültek. A felhalmozási bevételek 
alacsony teljesítése abból adódik, hogy a beruházásokhoz tervezett felhalmozási célú támogatások 
ebben az évben még nem realizálódtak teljes összegükben 
 
A önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervei 
működési és felhalmozási bevételeinek 2011. évi előirányzat és teljesítés adatait a 2. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
Az egyes kiemelt bevételi előirányzatok részletezése az alábbiak szerint kerül bemutatásra. 
 
a) Intézményi működési bevételek 
 
A költségvetési évben az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 73 247 E Ft, mely 
előirányzat év közben 95 706 E Ft-ra változott, a teljesítése 94 296 E Ft volt. Intézményi működési 
bevételek közé tartoznak az igazgatási szolgáltatási díjak, áru- és készletértékesítés ellenértéke, 
szolgáltatások ellenértéke, továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke, az intézményi ellátási 



15 
 

díjak, alkalmazottak térítése, a kiszámlázott termékek és szolgáltatások, illetve az értékesített tárgyi 
eszközök áfája, a felhalmozási célú kamatbevételek.  
 
Az önkormányzat intézményi működési bevételeinek alakulása 2011-ben 

Ezer Ft-ban 

Ssz. Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat  Teljesítés 

1 Igazgatási szolgáltatási díjak 5 150 5 150 6 683 
2 Bírság bevétele     393 

3 
Hatósági jogkörhöz köthető 
működési bevételek (1+2) 5 150 5 150 7 0 76 

4 Áru-, és készletértékesítés bevétele 400 400 424 
5 Szolgáltatások ellenértéke 2 548 3 692 3 094 
6 Egyéb sajátos bevétel     570 

7 
Továbbszámlázott (közvetített) 
szolgáltatások értéke 2 062 2 062 3 846 

8 Bérleti és lízingdíj bevételek 5 246 5 246 8 957 
9 Intézményi ellátási díjak 26 659 26 659 29 139 
10 Alkalmazottak térítése   296 
11 Kötbér, kártérítés bevétele     54 
12 Alkalmazott, tanuló egyéb térítése     1 
13 Egyéb saját bevétel (4+..+12) 36 915 38 059 46 381 

14 
Kiszámlázott termékek és szolg. 
ÁFA 3 510  3 796 4 611 

15 
Fordított ÁFA miatti bevétel, 
Beruházások ÁFA  15 812 36 841 25 124 

16 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA 1 860 1 860 2 443 
17 ÁFA bevételek (14+15+16) 21 182 42 497 32 178 
18 Működési célú kamatbevételek     17 

19 Felhalmozási célú kamatbevételek 10 000 10 000 8 644 
20 Kamatbevételek (18+19) 10 000 10 000 8 661 

  ÖSSZESEN (3+13+17+20) 73 247 95 706 94 296 
 
b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 
 
Az önkormányzatok sajátos működési bevételei közé tartoznak a helyi adók, az átengedett központi 
adók, más szerv által átengedett bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek. Ezen a jogcímen 
2011-ben 281 108 E Ft eredeti előirányzattal terveztünk, mely évközben nem változott. A teljesítés 
321 197 E Ft volt.   
 
Az önkormányzat sajátos bevételeinek alakulása 2011-ben 

Ezer Ft-ban 

Ssz. Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

1 Vállalkozók kommunális adója   145 
2 Magánszemélyek kommunáls adója 10 000 10 000 12 920 
3 Iparűzési adó 60 000 60 000 93 896 
4 Helyi adók összesen (1+2+3) 70 000 70 000 106 961 
5 Pótlékok, bírságok 2 000 2 000 1 545 
6 SZJA helyben maradó része 33 422 33 422 33 422 

7 
SZJA Jövedelemkülönbség 
mérséklése 148 686 148 686 148 686 
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8 Gépjárműadó 24 000 24 000 28 788 
9 Átengedett központi adók (6+7+8) 206 108 206 108 210 896 

10 Talajterhelési díj    
11 Egyéb sajátos bevételek 3 000 3 000 1 795 
12 ÖSSZESEN (4+5+9+10+11) 281 108 281 108 321 197 

 
2011-ben a helyi adó bevételek teljesítése 106 961 E Ft volt, mely a 70 000 E Ft előirányzathoz 
viszonyítva jelentős túlteljesítést mutat. 
 
c) Önkormányzat költségvetési támogatása 
 
Önkormányzatok költségvetési támogatásaként kell megtervezni és elszámolni a lakosságszámhoz – 
és feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulásokat, a központosított előirányzatokat, az ÖNHIKI 
pályázatra kapott támogatást és az egyéb központi támogatásokat (hátrányos helyzetű 
önkormányzatok kiegészítő támogatása, rövid lejáratú hiteltörlesztés támogatása, 2011. évi 
bérkompenzáció). 
Az önkormányzat költségvetési támogatásainak alakulása 2011-ben 

Ezer Ft-ban 

Ssz. Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

1 Normatív hozzájárulás - 
lakosságszámhoz kötött 28 811 28 811 28 811 

2 Normatív hozzájárulás - 
feladatmutatóhoz kötött 288 095 285 145 285 145 

3 Normatív hozzájárulások (1+2) 316 906 313 956 313 956 
 
4 Központosított előirányzatok 450 20 621 20 621 
 
5 ÖNHIKI  36 858 36 858 

6 Hátrányos helyzetű önkormányzatok 
kiegészítő támogatása  15 212 15 212 

7 Helyi önkormányzatok rövid lejáratú 
hiteltörlesztés támogatás  7 446 7 446 

 
8 2011. évi bérkompenzáció  4 997 4 997 

9 Egyéb központi támogatások 
(6+7+8)  27 655 27 655 

10 

Egyes szociális feladatok 
támogatása és közoktatási 
kiegészítő támogatás (Normatív 
kötött felhasználású támogatás) 155 028 144 502 144 502 

11 ÖSSZESEN (3+4+5+9+10) 472 384 543 592 543 592 
 
A normatív állami hozzájárulásokról a feladatmutatók alakulása keretében számol el az 
önkormányzat a központi költségvetés felé az előírt bizonylatok figyelembe vételével (intézményi 
statisztikák, analitikus nyilvántartások) a ténylegesen igénybe vehető normatív támogatással. Eredeti 
előirányzatként 316 906 E Ft került meghatározásra, amelyet év közben módosítani lehetett a várható 
mutatószámoknak megfelelően, melynek eredményeképpen a módosított előirányzat 313 956 E Ft 
lett. A végleges elszámolás alapján 317 599 E Ft-ra volt jogosult az önkormányzat, így 3 643 E Ft-ot 
2012-ben még folyósítanak a 2011. évi feladatokra. 
 
Központosított előirányzatokból 20 621 E Ft-ot kapott önkormányzatunk az alábbiak szerint. 
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás:  313 E Ft 
- EU Önerő Alap hozzájárulás az uniós fejlesztésekhez:                    1 896 E Ft 
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- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások:                     12 522 E Ft 
- Nyári gyermekétkeztetés:                  5 890 E Ft 
 
Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása jogcímen évközben 
három alkalommal részesült a település, melynek összege összesen 36 858 E Ft volt. 
 
Egyéb központi támogatást három jogcímen kaptunk 27 655 E Ft összegben, melyek az alábbiak 
- Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása 15 212 E Ft 
- Helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztés támogatás   7 446 E Ft 
- 2011. évi bérkompenzáció        4 997 E Ft 
 
Az egyes szociális feladatok támogatására (szociális ellátások állami hozzájárulása) 142 969 E Ft, a 
közoktatási feladatok kiegészítő támogatására (osztályfőnöki pótlék, gyógypedagógiai pótlék, 
továbbképzés támogatása) 1 533 E Ft-ot vettünk át.  
 
Az önkormányzat költségvetési támogatásainak és átengedett központi adóbevételeinek 2011. évi 
alakulását részletesen, jogcímenként tartalmazza a 6. számú melléklet. 
 
d) Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 
 
Az önkormányzat pénzeszköz átvételei tartalmazzák a támogatásértékű bevételeket, és a véglegesen 
átvett pénzeszközöket. Támogatásértékű működési vagy felhalmozási célú bevételek azok, melyeket 
az önkormányzat államháztartáson belülről, más önkormányzatoktól, minisztériumoktól, fejezeti 
kezelésű előirányzatokból kapott, valamely sikeres pályázat beadásának eredményeként. A 
véglegesen átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről kapott működési támogatásokat 
tartalmazza. 
Ezeket a bevételeket részletesen, jogcímenként, forrásonként a 3. számú tájékoztató tábla 
tartalmazza. 
 
e) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 
 
Felhalmozási és tőkejellegű bevételként kell megtervezni és elszámolni az önkormányzati vagyon 
bérbeadásából származó bevételeket, a tárgyi eszközök értékesítésének bevételét és a pénzügyi 
befektetések bevételeit.  
Eredeti előirányzatként 11 425 E Ft bevétellel számoltunk, mely előirányzat teljesítése 16 509 E Ft 
volt 2011-ben. A bevételből az önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele 8 946 E 
Ft volt (vízmű telep és egyéb önkormányzati ingatlanok bérbeadása), a pénzügyi befektetések 
bevétele 150 E Ft volt (Vámosgép Kft. 2010. évi osztaléka), 7 413 E Ft pedig a tárgyi eszközök 
értékesítésének és egyéb felhalmozási műveletek bevétele volt. 
 
f) Hitelfelvétel  
 
Tartós, éven túli hitelfelvétel nem történt 2011-ben, de a folyamatos működés biztosításához, a bérek 
és járulékai valamint a szállítói kötelezettségek kiegyenlítéséhez folyamatosan, szinte egész évben 
maximálisan ki kellett használnunk a számlavezető pénzintézetnél rendelkezésünkre bocsátott 25 000 
E Ft munkabér- és a 75 000 E Ft folyószámlahitel keretet.  
 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően az önkormányzatok év végén nem mutathatnak ki likvid hitelt, ezért a 2011.12.31-én 
fennálló likvid hiteleinket rövid lejáratú hitelfelvétel bevétele kiadásként kell könyvelni. 2011. 
december 31-én a 100 000 E Ft hitelkeretből 31 814 E Ft-ot használtunk fel (25 000 E Ft 
munkabérhitel, 6 814 E Ft folyószámlahitel), a támogatás megelőlegezés rövid lejáratú hitelfelvétel 
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összege 24 229 E Ft volt, így a rövid lejáratú hitelfelvétel bevétele 56 043 E Ft volt.  
 
A rövid lejáratú hitelek tavalyi évi záró értéke 71 198 E Ft volt, a 2011. évi záró állomány 
51 365 E Ft, mely alapján a működési hitelünk év végi állománya az előző időszakhoz képest 19 
833 E Ft-tal csökkent. 
 
2) A KIADÁSOK ALAKULÁSA 
  
Az önkormányzat a 2011. évre tervezett kiadásait 90,98 %-ban teljesítette. A teljesített kiadások 
összege 1 387 169 E Ft, melyből a működési kiadásokat összege 1 129 132 E Ft (93,04 %-os 
teljesítés), a felhalmozási kiadások teljesítése pedig 258 037 E Ft (82,91 %-os teljesítés).   
 
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézmények 
kiadásainak alakulását a 2. számú mellékletek tartalmazzák kiemelt előirányzatonként. 
Az egyes kiemelt kiadási előirányzatok részletezése az alábbiak szerint kerül bemutatásra. 
 
a) Személyi juttatások 
 
A személyi juttatások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 417 386 E Ft (95,4 %) volt a 
költségvetési év végén, ami a köztisztviselők, a közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve hatálya 
alá tartozók és képviselők személyi juttatásán kívül tartalmazza a közhasznú foglalkoztatottak és a 
közcélú munkások, illetve a külsősök személyi juttatását is.  
 
b) Munkaadót, kifizetőt terhelő járulékok 
 
A munkaadót, kifizetőt terhelő járulékok teljesítése 107 393 E Ft volt, mely a módosított 
előirányzathoz viszonyítva 88,82 %-os felhasználást mutat. 
 
Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 7. számú melléklet tartalmazza. 
  
c) Dologi kiadások 
 
A dologi kiadások módosított előirányzata 354 658 E Ft, az év végi teljesítés 317 909 E Ft volt 
(89,64 %).  
 
Dologi kiadásként kerülnek elszámolásra a készletbeszerzések (élelmiszer-, gyógyszer-, vegyszer-
irodaszer-, üzemanyag-, szakmai anyag-, karbantartási anyag-, tisztítószer -, kisértékű tárgyi eszköz 
beszerzések) a szolgáltatások igénybevétele (kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, 
karbantartási és üzemeltetési szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások), az egyéb dologi kiadások 
(ÁFA befizetés, kiküldetés, reprezentáció stb.), valamint az egyéb folyó kiadások (előző évi 
költségvetési befizetések, SZJA, rehabilitációs hozzájárulás befizetése, kamatkiadások). 
 
d) Egyéb működési kiadások 
  
Az egyéb működési kiadások tartalmazzák a támogatásértékű működési kiadásokat, melynek 
teljesítése 4 063 E Ft, és a pénzeszközátadásokat 9 073 E Ft teljesítéssel, melyek teljes körű 
részletezését a 4. számú tájékoztató tábla mutatja be. 
 
E kiadási jogcím alatt kerülnek kimutatásra a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, melynek 
teljesítése a 205 839 E Ft összegű módosított előirányzathoz képest az év végi teljesítés 188 501 E Ft, 
azaz 91,58 %-os volt.   
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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 tartalmazza.  

 
A pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat 
felhasználását az 1. és 2. számú tájékoztató táblák tartalmazzák részletesen. 

 
e) Tartalékok 
 
A tartalékok (általános és céltartalék) az előre nem látható évközi kiadások fedezetére szolgálnak, 
szükség esetén innen kerülhet előirányzat átcsoportosításra más kiemelt kiadási előirányzatra. A 
tartalékok eredeti előirányzata 121 141 E Ft összegben került megtervezésre, melyből 78 546 E Ft 
előirányzat év közben törlésre, 42 355 E Ft összegű előirányzat pedig felhasználásra 
(átcsoportosításra) került.  
A tartalékok év végi előirányzatainak összegét a 14. számú melléklet tartalmazza. 
 
f) Működési célú hitelek törlesztése 
 
Az önkormányzat 2011. január 1-jei nyitó likvid hitel állománya 71 198 E Ft volt, melyből 25 000 E 
Ft igénybevett munkabérhitel, 46 198 E Ft pedig folyószámlahitel igénybevétel volt. A kiadások 
között a teljes 2010. évi igénybevett likvid hitel állomány kiadási előirányzatként – mint hitel 
visszafizetés – tervezésre került. A működési célú hitelek visszafizetése 75 875 E Ft-ban (106,57 %) 
teljesült. Hitel visszafizetésként került elszámolásra a 2010.12.31-én fennálló likvid hitel teljes 
összege (71 198 E Ft), illetve a 2011. év végén felvett támogatás megelőlegezés hitelből is 4 677 E Ft 
visszafizetésre került.  
(A 2011. év végén felvett, támogatás megelőlegezés rövid lejárató hitel 2012. 03. hóban teljes 
összegében visszafizetésre került.)  
 
g) Dologi kiadásokból felhalmozási célú kiadások 
 
Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú kiadásként terveztük a hosszú lejáratú hitelekhez és 
a kötvényhez kapcsoló kamatfizetési kötelezettséget 11 613 E Ft előirányzattal, melynek teljesítése 9 
761 E Ft volt (84,05 %).  

 
Az önkormányzat rövid és hosszú lejáratú hiteleiről és a kötvényről készült részletes kimutatást a 11. 
számú melléklet tartalmazza. 
 
h) Beruházási kiadások 
 
Az önkormányzat beruházási kiadásainak módosított előirányzata 268 513 E Ft, teljesítése 217 293 
E Ft volt. A beruházási kiadásokat a 3. számú melléklet, a felújítási kiadásokat a 4. számú melléklet, 
az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet 
tartalmazza részletesen. 
 
i) Hosszú lejáratú hitelek és kötvény törlesztése 
  
2011. évben hosszú lejáratú hitelek törlesztésére 6 358 E Ft előirányzatot terveztünk, melynek 
teljesítése 5 691 E Ft volt, kötvény visszafizetésre 24 741 E Ft előirányzatot terveztünk, melynek 
éves teljesítése 25 292 E Ft volt. A kötvénytörlesztés kis mértékű előirányzat túllépését a svájci frank 
árfolyamának 2011. évi nagymértékű és folyamatos – előre nem látható - emelkedése okozta, de így 
is sikerült a kiemelt kiadási előirányzaton belül maradni. (11. számú melléklet) 
 



20 
 

 
3) A PÉNZMARADVÁNY ÉS PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA 
 
Pénzforgalom nélküli bevételek közé tartozik az előző években keletkezett maradvány igénybevétele. 
Ebben az évben felhalmozási célra 132 552 E Ft-ot vettünk igénybe a folyamatban lévő beruházások 
önerejére, az alábbi célokra. 
 
- Főzőüst vásárlás (2 db)        3 944 E Ft 
- Vámospércs, Malom u. 9. alatti ingatlan megvásárlása (Sütőüzem)     18 750 E Ft 
- Önkormányzati alapnyilvántartás szoftver                   120 E Ft 
- Telefonközpont           856 E Ft 
- Helyi fenntartható fejlődés terve és környezetvédelmi terv felülvizsg. 2 375 E Ft 
- Belterületi csapadékvíz elvezetés pályázat előkészítés költségei           12 850 E Ft    
- Kerékpárút pályázat előkészítés költségei              17 573 E Ft 
- Szennyvízberuházás előkészítő szakasz pályázathoz                       10 653 E Ft    
- Járóbeteg Szakellátó (Marinka) közművesítés             62 207 E Ft 
- Nagy u. és Műv.Ház mögötti parkolók önerő               3 224 E Ft  
 
Az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványának megállapítása a zárszámadás keretében 
történik, a tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat 2011. évi helyesbített pénzmaradványa 61 493 E Ft, amelyből 72 
E Ft Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványa. Ezen összeget 
csökkenti a 2011. évi pénzmaradványt terhelő – költségvetési többlettámogatás miatti - visszafizetési 
kötelezettség 119 E Ft-tal és növeli a 3 806 E Ft kiutalatlan támogatás. Az önkormányzat 2011. évi 
módosított pénzmaradványa 65 180 E Ft, amelyből 72 E Ft Vámospércs Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzaté. 
 
2010-ben az előző években képződött tartalékok összege 181 076 E Ft volt, melyet csökkentett az 
előző évi  – 18 271 E Ft összegű helyesbített pénzmaradvány 162 805  E Ft-ra.  
 
2011-ben az előző években képződött tartalék tovább csökkent a 132 552 E Ft pénzmaradvány 
igénybevételével, így az előző években képződött tartalékok összege 30 253 E Ft lett. 
 
Az önkormányzat 2011. évi tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 61 493 E Ft, így az önkormányzat 
tartaléka 2011. év végén (30 253 E Ft + 61 493 E Ft) 91 746 E Ft. 
    
Az önkormányzat pénzeszközeinek változása                                      
                                                                                                                                    Ezer Ft-ban 

MEGNEVEZÉS Pénzeszközök változása 
 - Költségvetési bankszámlák egyenlege 232 837 
 - Forintpénztár egyenlege 425 
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 233 262 
Bevételek                                             + 1 240 047 
Kiadások                                              - 1 382 943 
 - Költségvetési bankszámlák egyenlege 89 950 
 - Forintpénztár egyenlege 416 
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 90 366 

 
4) EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 
 
Az egyszerűsített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - 
mérleget, éves pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány kimutatást, könyvviteli mérleget és a 
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könyvvizsgálói jelentést a 15-20. mellékletek tartalmazzák.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen megtárgyalni az elmúlt költségvetési évről 
készült beszámolót és ez alapján alkossa meg a 2011. évi zárszámadási rendeletet. Kérdése, 
hozzászólása van-e valakinek?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Annyit szeretnék kérdezni, hogy az IKSZ Kft. beszámolója is benne van ebben az előterjesztésben és 
engem az érdekelne, hogy a bevétel fő összege az 1 milliárd 377 millió forint van leírva, a kiadási 
főösszeg 1 milliárd 315 millió, míg az előterjesztésben a kiadási főösszege meghaladja a 1, 5 
milliárdot. Hogy alakul ez, milyen számítások alapján határozódik meg ez az összeg? A két 
dokumentum nem fedi egymást.  
 
Kusai Tamás könyvvizsgáló:  
Az egyik az összes bevétel, a másik pedig a költségvetési bevétel, kategória különbség van a kettő 
között. Nagyon egyszerűen lefordítom a költségvetési bevételek azok pénzforgalmi bevételek, 
pénzforgalmi kiadások és vannak egyéb pénzforgalmi nélküli, és banki műveletekből származó 
bevételek. Bevételszerű és kiadásszerű tételek, amelyek ettől eltérnek. A könyvvizsgálói sztenderd 
írja elő nekünk, hogy ezeket a bevételi és kiadási kategóriákat hogyan kell leigazolnunk. Igazából itt 
pénzügyi kategóriai különbségek vannak.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő: 
A kiadási főösszeg eltér.  
 
Bökönyi Zsolt Adó és költségvetési irodavezető:  
A kiadási főösszegnél a könyvvizsgálói beszámolóban szereplő 1 milliárd 315971 ezer forint összeg 
található, illetve a rendelet tervezetben is. Ha most megnézzük a város összes kiadási összegét itt 1 
milliárd 387169 ezres összeg található, ez a különbözet a likvid hitel visszafizetésének az összege. A 
likvid hitel az nem számolható el, nem vehető végleges kiadásként figyelembe. Amikor a 
pénzmaradványt kell számolni akkor a likvid hitel műveletek akár bevételi oldalon, akár kiadási 
oldalon nem vehető figyelembe.  
 
Kusai Tamás könyvvizsgáló:  
Annyit szeretnék még ehhez hozzáfűzni, hogy ha költségvetési, zárszámadási táblát, vagy 
táblázatokat néznek akkor, hogy a kategóriák ne keveredjenek, azt javaslom, mint technikát, hogy 
ami egy önkormányzatnak a bevétele, mindenhol oda van írva, hogy pénzforgalmi típusú bevétel, 
pénzforgalmi nélküli bevétel stb. kicsit más kategóriákat jelentenek a végén, amikor egy 
zárszámadásról vagy egy költségvetésről döntünk. Igazából a költségvetési bevételeknek 
költségvetési kiadásoknak az összege, ami ténylegesen befolyik hozzánk pénzben és ténylegesen 
pénzben el is tudjuk költeni abban az évben.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezet és javasolja elfogadásra a 
Képviselő-testületnek.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
További kérdés hozzászólás? Amennyiben nincs kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 3 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta:  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2012. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról 

 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) 
és f) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a szerint 
meghatározott jogkörében eljárva a 2011. évi zárszámadásról a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

1) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló zárszámadást 

 
1 376 456 eFt bevétellel 1 315 
035 eFt kiadással 

                                        61 421 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal jóváhagyja. 
 
 

2) Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évről szóló beszámolóját a 
9/2012.(IV.23.) számú határozatával fogadta el, melyet e rendelet 2. sz. melléklete változatlan 
formában tartalmaz. 
 
Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2011. évi beszámolóját 

 
     1 008 eFt bevétellel 

                      936 eFt kiadással 
                        72 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal jóváhagyja. 
 
 

3) Vámospércs Városi Önkormányzat és Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
együttes zárszámadási adatai az alábbiak: 

 
1 377 464 eFt bevétel 1 315 
971 eFt kiadás 

61 493 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvány. 
 

2. § 
 

1) Az önkormányzat bevételei és kiadásai költségvetési mérlegét az 2. számú melléklet 
tartalmazza. 

3. § 
 

1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi bevételeit forrásonként a 2. sz. mellékletben 
foglaltak szerint hagyja jóvá. 

 
2) Az önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit forrásonként a 2. számú 

melléklet 4. oldala, az önállóan működő költségvetési szervekét pedig a 2. számú melléklet 5-
10. oldalai tartalmazzák. 

4. § 
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1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. 

számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadásait kiemelt előirányzatonként a 
2. számú melléklet 4. oldala, az önállóan működő költségvetési szervekét pedig a 2. számú 
melléklet 5-10. oldalai tartalmazzák. 

5. § 
 
1) A felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
2) A 2011. évi beruházási és felújítási kiadásokat feladatonként a 3. és a 4. számú mellékletek 

tartalmazzák. 
6. § 
 

1) A Képviselő-testület Vámospércs Városi Önkormányzat 2011. évi helyesbített 
pénzmaradványát 61 493 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből 72 e Ft Vámospércs Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványa. Ezen összeget csökkenti a 2011. évi 
pénzmaradványt terhelő – költségvetési többlettámogatás miatti - visszafizetési kötelezettség 
119 e Ft -tal és növeli a 3 806 e Ft kiutalatlan támogatás. Az önkormányzat 2011. évi 
módosított pénzmaradványa 65 180 e Ft, amelyből 72 e Ft Vámospércs Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzaté. 

 
2) A 2011. évi pénzmaradvány kimutatását a 17-18. számú mellékletek tartalmazzák. 

7. § 
 
1) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek tárgyévi kiadásait 

és bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza. 
 

2) Az önkormányzat költségvetési támogatásainak alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza. 
 

3) Az önkormányzat létszámkeretét a 7. számú melléklet tartalmazza. 
 

4) Az önkormányzat pénzeszközei változásának bemutatását a 10. számú melléklet tartalmazza. 
 

5) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit, az adósságállomány alakulását – 
az adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban - a 11. számú melléklet tartalmazza. 

 
6) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza. 

 
7) Az önkormányzat tartalékait a 14. számú melléklet tartalmazza. 

 
8) Az önkormányzat egyszerűsített beszámolóját a 15-17. számú mellékletek tartalmazzák. 

 
9) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét, vagyonkimutatását és a részesedések alakulását a 19. 

számú mellékletek tartalmazzák. 
8. § 
 

1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a hatályba lépéssel 
egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat többször módosított 2/2011. (II.15.) számú 
költségvetési rendelete. 

2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
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Vámospércs, 2012. április 25. 
 
  Ménes Andrea        Kanyóné Papp Klára 
    polgármester        jegyző 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
Vámospércs, 2012. április 25. 
 
   Kanyóné Papp Klára 
    jegyző 
 
3. napirendi pont: Előterjesztés Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének 
módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését a 1/2012. (II. 13.) számú rendeletével 
fogadta el. 
A költségvetés bevételi főösszege 2 288 443 E Ft-ban, a kiadási főösszege 2 480 013 E Ft-ban, 
hiánya pedig 191 570 E Ft-ban került megállapításra. A tervezett hiányból 191 570 E Ft működési, 0 
e Ft pedig felhalmozási hiány.  
 
A jelenleg szükséges módosítások az alábbiak: 
I. Saját hatáskörű előirányzat módosítások 

 
1.   Az elemi költségvetésről szóló 5/2012. (III.1) NGM rendelet előírásai alapján a jogi 

személyiségű társulások költségvetése – az előző évek gyakorlatától eltérően - nem épülhet 
be az önkormányzat költségvetésébe. Tekintettel arra, hogy a nemzetgazdasági miniszter a 
rendeletét csak az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadását követően adta ki, az 
önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletet a jogszabállyal összhangban módosítani 
szükséges úgy, hogy a Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási 
Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetési adatait ki kell „ejteni” az önkormányzat 
2012. évi költségvetéséből, a Társulásnak tervezett működési hozzájárulást pedig 
intézményfinanszírozás helyett támogatásként kell biztosítani.  

 
A módosítást követően az alábbi előirányzatok változnak: 
Kiadások 
Személyi juttatások:      –    1 350 E Ft 
Szociális hozzájárulási adó:     –       365 E Ft 
Dologi kiadások:       –       420 E Ft 
Támogatásértékű működési kiadások:    +    2 135 E Ft 
Beruházások       – 611 865 E Ft    

    
összesen:                   - 611 865 E Ft 
 
Bevételek 
Intézményi felhalmozási bevételek:               – 130 082 E Ft 
Támogatásértékű felhalmozási bevétel:    – 409 516 E Ft 
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívül:     – 72 267 E Ft   
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összesen:         - 611 865 E Ft 
 

Összegzés: 
Az önkormányzat eredeti 2012. évi költségvetésének bevételi főösszege 2 288 443 E Ft, a kiadási 
főösszege 2 480 013 E Ft, a költségvetés hiánya 191 570 E Ft volt. A jelenlegi módosítást követően 
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosított bevételi főösszege   1 676 578 E Ft, a 
módosított kiadási főösszege 1 868 148 e Ft, a költségvetés hiánya – változatlanul – 191 570 E 
Ft. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosításról szóló előterjesztés megtárgyalni és a 
rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a rendelet-tervezet és javasolja elfogadásra a 
Képviselő-testületnek.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
rendeletet alkotta:  
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2012. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelete 

 
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről alkotott 1/2012. (II. 13.) számú  

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) és f) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
34. § (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján – a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben foglaltakra tekintettel – Vámospércs 
Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről alkotott 1/2012. (II. 13.) számú önkormányzati 
rendeletének módosítására vonatkozóan a következőket rendeli el: 
 

4. § 
 
A 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A Képviselő-testület Vámospércs Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi 
költségvetését 
 
  1 676 578 E Ft bevétellel 
  1 868 148 E Ft kiadással 
     191 570 E Ft forráshiánnyal 
 
állapítja meg a 2. sz. melléklet szerint. 
 

5. § 
 
A 3.§ az alábbiak szerint módosul: 
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(2) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget bevételi 
forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
 
 Intézményi működési bevételek: 57 885 E Ft 
                    Ebből: felhalmozási célú:           4 000 E Ft 
             működési célú:              53 885 E Ft 
 
 Közhatalmi bevételek: 284 315 E Ft 
                     Ebből: felhalmozási célú:                  0 E Ft 
              működési célú:            284 314 E Ft 
 
 Önkormányzat költségvetési támogatása: 486 865 E Ft 
                     Ebből: felhalmozási célú:                 0 E Ft 
              működési célú:           486 865 E Ft 
 
 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele: 6 078 E Ft 
 
 Támogatásértékű bevételek: 761 261 E Ft 
                     Ebből: felhalmozási célú:      585 717 E Ft 
              működési célú:           175 544 E Ft 
 
              
 Véglegesen átvett pénzeszközök: 0 E Ft 
                     Ebből: felhalmozási célú:                      0 E Ft 
              működési célú:                           0 E Ft 
 
 
 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 80 174 E Ft 
                    Ebből: felhalmozási célú:                80 174 E Ft 
                                 működési célú:                             0 E Ft 
              

6. § 
 
A 4.§ az alábbiak szerint módosul: 
 

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

 
 Személyi juttatások: 467 636 E Ft 
 
 Szociális hozzájárulási adó: 116 553 E Ft 
 
 Dologi kiadások: 316 227 E Ft 
                      Ebből: felhalmozási célú:         11 025 E Ft 
                   működési célú:           305 202 E Ft 
 
 Önkormányzat által folyósított ellátások: 192 610 E Ft 
 
                          Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai: 5 784 E Ft 
 
 Támogatásértékű kiadások: 3 029 E Ft 
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                          Ebből: felhalmozási célú:                  0 E Ft 
                   működési célú:                3 029 E Ft 
 
 Végleges pénzeszköz átadások: 7 892 E Ft 
                      Ebből: felhalmozási célú:           7 892 E Ft 
                   működési célú:                      0 E Ft 
   
 Felújítás: 0 E Ft 
                          
                         Beruházás: 620 040 E Ft  
 
                         Hiteltörlesztés, kötvénybeváltás: 88 377 E Ft 
                         Ebből: felhalmozási célú:      37 012 E Ft 
                  működési célú :          51 365 E Ft 
 
 Tartalékok: 50 000 E Ft 
                          Ebből: felhalmozási célú:               0 E Ft 
                   működési célú :          50 000 E Ft 
 

4.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon 
gondoskodik.  
 
Vámospércs, 2012. április 25. 
 

       Ménes Andrea                                                                              Kanyóné Papp Klára 
                    polgármester                                                                                              jegyző 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
 
Vámospércs, 2012. április 25. 
 
   Kanyóné Papp Klára 
    jegyző 
 
 
4. napirendi pont: Előterjesztés a 2011. évi összesített belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. §-a szabályozza az önkormányzatok 
ellenőrzését.  
 
A helyi önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a külön jogszabályok szerinti folyamatba épített, 
előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) és belső ellenőrzés útján 
biztosítja. 
 
Az önkormányzati törvény 92.§ (10) bekezdése szerint a polgármester a tárgyévre vonatkozó – külön 
jogszabályban meghatározott – éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá 
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tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a 
Képviselő-testület elé terjeszti. 
 
A belső ellenőrzési tevékenységet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban 
Áht.), a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ber.), a Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai, valamint 
nemzetközi standardok szabályozzák. 
 
Az ellenőrzési feladatok tartalmát elsősorban az éves költségvetési törvény, az Áht., a Ber., és a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény határozzák meg.     
 
A Ber. 49. §- rendelkezik az éves ellenőrzési jelentésről: 

49. § (1) Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet 
jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének. 

(2) A költségvetési szerv vezetője az éves ellenőrzési jelentést megküldi a fejezetet irányító 
költségvetési szerv belső ellenőrzési vezetője részére a tárgyévet követő év február 15-ig. 

(3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési 
jelentést megküldi a jegyzőnek, többcélú kistérségi társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 
esetén a munkaszervezet vezetőjének a tárgyévet követő év február 15-ig. 
 
A belső ellenőrzési vezető 2012. február 15-éig megküldte a Jegyző számára az éves ellenőrzési 
jelentést. A zárszámadási rendelet benyújtásával egyidejűleg szükséges előterjeszteni az éves 
ellenőrzési jelentést is. 
 
Belső ellenőrzési kötelezettségünknek a 2011. évben a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás 
keretében tettünk eleget, Károlyi Ernőné belső ellenőrrel kötött éves szerződés alapján. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a 
határozati javaslatot elfogadni. Kérdése, észrevétele, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Annyit azért látunk foganatosítva, hogy a jelenlegi és a múlt évben is már vannak munkaköri 
előírások dolgozóknak, a munkaköri leírások kialakításra kerültek, mert ugye bár ezek is javasolt 
dolgok voltak. Attól függetlenül sok esetben meg van határozva, hogy 14 vagy 26 pontban találtak 
illetve tettek javaslatot, ez nem került megfogalmazásra. Ami inkább kérdésként felmerülne, van 
olyan, hogy európai uniós pályázati támogatásból belső ellenőrzés álláspontja szerint egy 
esélyegyenlőséget szolgáló intézkedésnél nem a kapott célra volt használva az összeg. Ez mit takar, 
ez érdekelne, meg szeretném tudni, hogy ha nem arra használjuk fel a pénzt, amire való, miért nem 
történt felelősségre vonás?  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Ez melyik vizsgálatnál található?  A civil szervezetek támogatására gondol? Biztos valamilyen 
félreértés lehet. 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A civil szervezetek támogatásának kérdéséről tudtok, mivel a Képviselő-testület tárgyalta és döntött 
is róla. Azt most kijelentem, hogy olyan nem történt, hogy mi büntetést fizettünk, mert jogosulatlanul 
használtunk fel uniós vagy egyéb más pályázati pénzt, ha erre voltál kíváncsi, és ez a támogatás nem 
Európai Uniós támogatás volt, ez az anyagban sem szerepel, ezért ezt visszautasítom.  
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Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Megállapítás belső ellenőr asszony részéről csak a civil szervezetek támogatásánál történt, de azt 
elmúlt évben tárgyalta a Képviselő-testület és döntést is hozott benne, mivel 3- vagy 4 civil szervezet 
nem a jogszabálynak megfelelően használta fel az önkormányzati támogatási összeget és az érintett 
civil szervezeteknél elő kellett írni a visszafizetési kötelezettséget, amelyet az érintett civil 
szervezetek meg is tettek.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Én nem erre gondolok.  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Hanem melyikre?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Van egy olyan felsorolás, a felsorolás utolsó előtti oldalán a táblázat alsó részben, hogy az 
esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben 
dolgozó pedagógusok anyagi támogatás a belső ellenőrzés álláspontja szerint jogosulatlanul történt a 
943. 936 Ft. kifizetése.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Ezt képviselő kérdésnek veszem, amelyre 15 napon belül írásban válaszolok.  
 
Deákné Demjén Ilona települési képviselő:  
Én is áttanulmányoztam ezt az anyagot és valóban alapos és részletes volt ez az ellenőrzés. Én azt 
gondolom, hogy azok a javaslatok, amelyek minden intézményeknél megszülettek, gondolom arra 
határidő van, hogy ezeket az intézkedéseket korrigálják, és vélhetően erre majd a későbbiekben 
vissza fogunk térni. Én azt gondolom, hogy hatékonyabbá fogja tenni a hivatalnak és az 
intézményeknek is a munkáját. Az gondolom, hogy megfelelő javaslattal készült el a belső 
ellenőrzési anyag, amely a mi munkánkat is segíti. Kérdésem lenne, az anyag legvégén a 
megállapításoknál szerepel egy mondat, hogy „kiemelkedően magas kockázatot jelent - a lejárt 
határidejű, de nem végrehajtott Állami Számvevőszék által megfogalmazott hiányosságok 
felszámolásának elmulasztása.” Ez mit takar, ez mit jelent?  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Erre vonatkozóan képviselő asszonynak 15 napon belül részletesen válaszolok. A korábbi ÁSZ 
vizsgálatban leírt megállapítások és a testület által elfogadott intézkedési tervben foglaltaknak a 
végrehajtására gondolt belső ellenőr asszony, mivel ez nem történt meg határidőben. Erre vonatozóan 
határidő hosszabbítást írt elő és ennek kell megfelelni. Ez egy 2009-es ügy.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Belső ellenőr asszony áttekintését követően valószínű, nem minden pontban történt intézkedés és erre 
hívja fel a figyelmünket.  
 
Kusai Tamás könyvvizsgáló:  
Az utóellenőrzés mindig kötelező, belső ellenőr asszony ezt elvégezte.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
A belső ellenőrzési munkát úgy kell felfogni és szerintem ez a pozitív hozzáállás, hogy a belső 
ellenőr a hibákat keresi és ebben a jelentésben biztos nagyon sok olyan dolog van felsorolva, amiben 
hibát talált. Itt nem arról van szó, hogy eljön a belső ellenőr és leírja, hogy minden nagyon jó és 
minden nagyon szép. Hanem azért alkalmazzunk a belső ellenőrt, hogy a hibákat kiküszöböljük 
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közösen.  
 
Kusai Tamás könyvvizsgáló:  
Mint belső ellenőrzésnek, és mint belső ellenőrnek is az a definíciója, hogy a vezetést támogató 
ellenőrzési rendszer, hiba feltáró tevékenységet folytat, amelyre lehetőséget ad a vezetőségnek a 
reagálásra, a hiba korrigálására.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
A belső ellenőrzésnek van egy olyan törvényi kötelezettsége, hogy ha olyan súlyos hiányosságot 
talál, akkor akár feljelentést tehet, akár kezdeményezhet vizsgálatot az önkormányzat ellen. 
 
(Rácz Ildikó távozik az ülésről) 
 
Csuth Imréné települési képviselő:  
Nekem is az a véleményem, hogy tényleg nagyon alapos munkáról van szó. Ami bennem kérdésként 
merült fel, a helyi adók megállapításának kivetésének beszedésének végrehajtásának stb. módját 
vizsgáló ellenőrzések. Nyilván itt leírja minden területen, hogy kinek mi a feladata, de nem értek két 
dolgot és erre szeretnék választ kapni. 9. oldalon mint jelent az, hogy szabályozni szükséges az iroda 
köztisztviselőjét, annak közeli hozzátartozóját, házastársát érintő ügyek kiadmányozását és 
ügyintézését is.  
A másik pedig korábban leírja, hogy a tantárgy felosztás jó az iskolában és korrektül nyomon 
követhető, értem az 1 fő takarítónő elvonását - igaz zárt ülésen meg lenne a külön véleményem ezzel 
kapcsolatosan, - Mint az előzőekben a 9. o. az utolsó táblázat pontjában „ a tett megállapításokhoz 
kapcsolódóan javasolta a belső ellenőrzés 3 fő pedagógus esetében a további foglalkoztatás 
átgondolását, 1 fő takarító álláshely elvonását, a hozzá tartozó bér zárolását.” 
Ez konkrétan miből következik?  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
A 2. kérdésére részletesen meg kell nézni a belső ellenőrzési jelentést, mivel a kiosztott anyag 
kivonata egy több oldalas anyagnak mellékletekkel. Az tudom mondani, hogy 15 napon belül írásban 
reagálok felvetésére. Az első kérdésére meg tudjuk, adni a választ ott az összeférhetetlenséget kell 
szabályozni.   
 
Ménes Andrea polgármester:  
Egy adott ügyintézés során ne fordulhasson olyan elő, hogy valaki valakinek a rokona.  
 
(Kusai Tamás könyvvizsgáló távozik az ülésről)  
 
 

 

 

 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

44/2012. (IV.25.) sz. 
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                                              H a t á r o  z a t a 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése 
alapján – a 2011. évi belső ellenőrzésről szóló „Éves ellenőrzési és 
összefoglaló jelentés”-t megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi, és 
elfogadja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
5. napirendi pont: Előterjesztés az ÖNHIKI pályázat benyújtása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
A helyi önkormányzat önállósága és működőképessége megőrzése érdekében – a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv) 87. § (1) bekezdése alapján 
– kiegészítő támogatást igényelhet az általa ellátott feladatok működtetéséhez kapcsolódó hiányra az 
alábbi feltételek szerint: 

  
„Nem igényelhet támogatást az az önkormányzat, amely(nél): 

- Lakosságszáma 1 000 fő alatti és nem tartozik körjegyzőséghez, 
- Helyi adó bevezetéséről nem döntött, és ilyen bevételt nem terez, 
- A költségvetési rendeletében nem tervez működési célú hiányt, 
- Kötelező könyvvizsgálat esetén a tárgyévet megelőző évi zárszámadást a könyvvizsgáló 

elutasító záradékkal látta el. 
- Nem lehet támogatást igényelni a gazdaságtalan feladatszervezésből, a működési kiadások 

elismerhetőnél nagyobb mértékéből adódó működési hiány finanszírozásához. Így többek 
között – nem támogatható:  

 
 a feladatellátáshoz képest kiugró létszám és személyi juttatás, 
 külön is a képviselő-testület, illetve az önkormányzati hivatal személyi és dologi jellegű 

kiadásainak indokolatlan mértéke, valamint 
 az önként vállalt feladatok és/vagy az ezekhez kapcsolódó átadott pénzeszközök és a 

támogatásértékű kiadások.” 
 
A támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a Képviselő-testület határozati formában 
nyilatkozzon a jogosultsági feltételek fennállásáról.  
 
A pályázat beadási határideje 2012. április 30. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a 
határozati javaslatot – a jogszabály által előírt formában - elfogadni szíveskedjék. Kérdése, 
hozzászólása van-e valakinek?  A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
szóló napirendi pontot és javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
45/2012. (IV.25.) számú határozata 
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az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 

2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2012. évi központi 

költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a 
továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.  

 
2. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 

lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő 
nyilatkozatot teszi: 

 
I. a)  A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1.000 fő, vagy a feletti. 
 
II.  a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen  

jogcímen 82 000 ezer forint összegű bevételt tervez. 
 
III. Az önkormányzat a 2012. évi módosított költségvetési rendeletét 140 205 ezer forint 

összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 
 

IV. b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. 
c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a 
könyvvizsgáló elfogadta. 

 
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés  

a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. 
 
Határidő:  2012. április 30. 
Felelős:  polgármester és jegyző 
 
 
6. napirendi pont: Előterjesztés a munkabér hitellel kapcsolatos szerződés meghosszabbítása 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
Az Önkormányzat működési forráshiánya miatt és a gazdálkodás biztonságának megteremtése 
érdekében indokolt a munkabér hitelkeret szerződést ismételten 2012. év végéig megkötni. A 
Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési rendeletének 6. § (3) bekezdésében rendelkezett arról, 
hogy szükség esetén munkabérhitelt vehet fel az önkormányzat, maximum 25 millió forint összegig, 
mely az önkormányzat személyi jellegű kifizetéseinek egy havi nettó összege.  
 
A Főnix Takarékszövetkezetnél a munkabér hitelkeretre kötött korábbi szerződésünk 2012. április 19-
én lejárt.  A munkabér-hitel keret jelenleg nincs kihasználva, de a gazdálkodás biztonsága érdekében 
feltétlenül szükséges annak rendelkezésre tartása. 
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A szerződést a korábbi évek gyakorlatától eltérően nem egy évre, hanem 2012.12.31-ig kötné meg az 
önkormányzat, mivel Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 1. § c) 
bekezdése alapján a likvid hitel naptári éven belül visszafizetendő hitel.  

 
A likvid hitel után 0,5 % rendelkezésre tartási jutalékot kell fizetni, míg kamatteher az 
igénybevételnek megfelelő arányban keletkezik az önkormányzatnál (mértéke: a mindenkori 
jegybanki alapkamat /jelenleg 7%/, valamint 3 % kamatfelár). A munkabér-hitel keretösszeg egy 
biztonsági összeg, melyet csak abban az esetben veszünk igénybe, ha a likviditásunk ezt megkívánja.  
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi 
pontot és javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

46/2012. (IV.25.) sz. 
                                              H a t á r o  z a t a 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzati feladatok ellátása, a folyamatos likviditás fenntartása 
érdekében a munkabérhitel igénybevételére irányuló kölcsönszerződést köt 
2012. december 31. napjáig úgy, hogy annak keretösszegét 25 millió 
forintban állapítja meg. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy járjon el a számlavezető 
Főnix Takarékszövetkezetnél a munkabér-hitelkeret szerződés megkötésével 
kapcsolatban és felhatalmazza az ehhez szükséges valamennyi nyilatkozat, 
biztosíték megtételére. 
 
A hitel és járulékai visszafizetésének fedezetét az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetése tartalmazza. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
7. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi kintlévőségének helyzetéről és a 
befolyt bevételek alakulásáról szóló beszámoló 
(Írásbeli anyag mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
Az Önkormányzat 2011. év végi kintlévőségeinek helyzetéről és a 2011. évben realizált bevételek 
alakulásáról az alábbiak szerint kívánok beszámolni. 
 
 
 
1. Az Önkormányzat 2011. december 31-én fennálló követelései 
 
a)  Hosszú lejáratú (tartós) éven túli követelések: 0  E Ft 
Hosszú lejáratú, éven túli követelésállománnyal az önkormányzat nem rendelkezik. 
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b)  Rövid lejáratú, éven belüli követelések: 26 564 E Ft 
 
- Vevőkövetelések 1 198 E Ft 
A vevőkövetelések tartalma több jogcímből tevődik össze, melyek az alábbiak: 
 

 A helyi újság értékesítéséből származó – múlt évről áthúzódó - követelésünk 30 E Ft. 
 

 Az oktatási intézményekben nevelt, oktatott gyerekek étkezési térítési díj hátralékaként 164 
E Ft-ot tartunk nyilván a mérleg fordulónapján. Ebből az óvodás gyerekek hátraléka 75 E Ft, 
az iskolásoké 89 E Ft. 

 
 A Szociális Szolgáltató Központ felé fennálló intézményi térítési díj hátralék 2011. 

december 31-én 1 004 E Ft volt. 
 
- Adósok 24 981 E Ft 
A helyi adó beszedéshez kapcsoló követeléseink 2011. december 31-i állománya 32 986 E Ft volt. 
Ezt az összeget csökkenti a helyi adókra elszámolt értékvesztés összege, mely 12 923 E Ft, így a 
helyi adófizetéssel kapcsolatos követeléseink mérlegértéke 20 063 E Ft. 
 
A államháztartási számviteli előírások alapján, év végén a követeléseket értékelni kell és amelyik 
követelésre indokolt, értékvesztést kell elszámolni.  
 
Az állami és helyi adóhatóságoknak 2006. évtől – a számviteli törvény végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet értelmében - lehetősége van az adóbeszedéshez kapcsolódó követeléseire 
egyszerűsített (csoportos) értékelési eljárás keretében elszámolni az értékvesztést, tekintettel arra, 
hogy a nagy volumen miatt az egyedi értékelés szinte lehetetlen. 
Az adósminősítéshez szükséges besorolásokat és csoportképzést az adó nyilvántartásához használt 
kincstári program elvégzi, az elszámolandó értékvesztés összegéről adónemenkénti kimutatást készít. 
Értékvesztést a 365 napon túli követelésekre számolunk el. 
   
Jogosulatlanul felvett szociális ellátások miatti követelésként 3 286 E Ft-ot tartottunk nyilván a 
mérleg fordulónapján. 
 
Számos esetben fordul elő, hogy bizonyos – szociális ellátásra vonatkozó – információkat csak késve 
vagy egyáltalán nem jelentenek be a segélyben részesülők és csak utólag állapítható meg, hogy egy-
egy időszakban kifizetett ellátásra az ügyfél már nem volt jogosult. 
Az egyedileg nyilvántartott követelések összegéről az érintetteket levélben értesítettük, és 
részletfizetési lehetőséget is felkínáltunk, amennyiben a tartozás egyösszegű megfizetését nem tudja 
vállalni.  
 
A szociális bérlakásokkal és egyéb helyiségek bérbeadásával kapcsolatos bérleti díj, lakbér, 
fűtés, vízdíj és közös költség tartozások év végi követelés állománya 1 400 E Ft.  
 
A követelésállomány jelentős része (1 111 E Ft) előző évekről áthúzódó tartozás, mellyel 8 fő 
érintett. A fenti adósok teljes dokumentációját az önkormányzat jogi képviselőjének átadtuk, aki 
közjegyző igénybevételével megindította a fizetési meghagyásos eljárásokat. A jogi úton történő 
igényérvényesítés jelenleg folyamatban van. 
 
A gyámhivatal által megállapított – átmeneti vagy tartós állami nevelésbe vétel miatti - 
gondozási díjakkal kapcsolatos követelések év végi állománya 141 E Ft. Az érintetteknek fizetési 
felszólításokat küldtünk. 
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Az 1998. évi szociális földprogram miatti követelés 91 E Ft. A követelés behajtását megkezdtük, 
melyből eddig 10 E Ft realizálódott.  
 
- Egyéb követelések: 385 E Ft 
 
Egyéb követelésként tartjuk nyilván a közfoglalkoztatottak előző év(ek)i és tárgyévi 
munkabértartozásának összegét, mely 352 E Ft. 
 
Egyéb követelésként tartunk nyilván 1 főre vonatkozóan 33 E Ft első lakáshoz jutók 
támogatását, mely követelés keletkezésének időpontja 2001. év volt. A felszólításaink eddig 
eredménytelenek voltak, azonban az önkormányzat jelzálogjog bejegyzése szerepel az érintett 
ingatlan tulajdoni lapján. 
 
Szeretném felhívni a Képviselő-testület figyelmét, hogy a fent ismertetett követelések a 2011. 
december 31-én fennálló állapotot mutatják, mely követelések egy része pénzügyileg már 
realizálódott.  
 
2. Az Önkormányzat 2011. évi bevételeinek alakulása 
a) Intézményi működési bevételek 
 
2011. évben az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 73 247 E Ft, mely előirányzat év 
közben 95 706 E Ft-ra változott, a teljesítése 94 296 E Ft volt. Intézményi működési bevételek közé 
tartoznak az igazgatási szolgáltatási díjak, áru- és készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások 
ellenértéke, továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke, az intézményi ellátási díjak, 
alkalmazottak térítése, a kiszámlázott termékek és szolgáltatások, illetve az értékesített tárgyi 
eszközök áfája, a felhalmozási célú kamatbevételek.  
 
Az önkormányzat intézményi működési bevételeinek alakulása 2011-ben 

Ezer Ft-ban 

Ssz. Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat  Teljesítés 

1 Igazgatási szolgáltatási díjak 5 150 5 150 6 683 
2 Bírság bevétele     393 

3 
Hatósági jogkörhöz köthető 
működési bevételek (1+2) 5 150 5 150 7 0 76 

4 
Áru-, és készletértékesítés 
bevétele 400 400 424 

5 Szolgáltatások ellenértéke 2 548 3 692 3 094 
6 Egyéb sajátos bevétel     570 

7 

Továbbszámlázott 
(közvetített) szolgáltatások 
értéke 2 062 2 062 3 846 

8 Bérleti és lízingdíj bevételek 5 246 5 246 8 957 
9 Intézményi ellátási díjak 26 659 26 659 29 139 
10 Alkalmazottak térítése   296 
11 Kötbér, kártérítés bevétele     54 

12 
Alkalmazott, tanuló egyéb 
térítése     1 

13 
Egyéb saját bevétel 
(4+..+12) 36 915 38 059 46 381 

14 Kiszámlázott termékek és 3 510  3 796 4 611 
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szolg. ÁFA 

15 
Fordított ÁFA miatti bevétel, 
Beruházások ÁFA  15 812 36 841 25 124 

16 
Értékesített tárgyi eszközök 
ÁFA 1 860 1 860 2 443 

17 ÁFA bevételek (14+15+16) 21 182 42 497 32 178 

18 
Működési célú 
kamatbevételek     17 

19 
Felhalmozási célú 
kamatbevételek 10 000 10 000 8 644 

20 Kamatbevételek (18+19) 10 000 10 000 8 661 
  ÖSSZESEN (3+13+17+20) 73 247 95 706 94 296 

 
b) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 
 
Az önkormányzatok sajátos működési bevételei közé tartoznak a helyi adók, az átengedett központi 
adók, más szerv által átengedett bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek. Ezen a jogcímen 
2011-ben 281 108 E Ft eredeti előirányzattal terveztünk, mely évközben nem változott. A teljesítés 
321 197 E Ft volt.   
 
Az önkormányzat sajátos bevételeinek alakulása 2011-ben 

Ezer Ft-ban 

Ssz. Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

1 Vállalkozók kommunális adója   145 

2 
Magánszemélyek kommunáls 
adója 10 000 10 000 12 920 

3 Iparűzési adó 60 000 60 000 93 896 
4 Helyi adók összesen (1+2+3) 70 000 70 000 106 961 
5 Pótlékok, bírságok 2 000 2 000 1 545 
6 SZJA helyben maradó része 33 422 33 422 33 422 

7 
SZJA Jövedelemkülönbség 
mérséklése 148 686 148 686 148 686 

8 Gépjárműadó 24 000 24 000 28 788 

9 
Átengedett központi adók 
(6+7+8) 206 108 206 108 210 896 

10 Talajterhelési díj    
11 Egyéb sajátos bevételek 3 000 3 000 1 795 
12 ÖSSZESEN (4+5+9+10+11) 281 108 281 108 321 197 

 
c) Önkormányzat költségvetési támogatása 
Önkormányzatok költségvetési támogatásaként kell megtervezni és elszámolni a lakosságszámhoz – 
és feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulásokat, a központosított előirányzatokat, az ÖNHIKI 
pályázatra kapott támogatást és az egyéb központi támogatásokat (hátrányos helyzetű 
önkormányzatok kiegészítő támogatása, rövid lejáratú hiteltörlesztés támogatása, 2011. évi 
bérkompenzáció). 
 
Az önkormányzat költségvetési támogatásainak alakulása 2011-ben 

Ezer Ft-ban 
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Ssz. Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

1 Normatív hozzájárulás - 
lakosságszámhoz kötött 28 811 28 811 28 811 

2 Normatív hozzájárulás - 
feladatmutatóhoz kötött 288 095 285 145 285 145 

3 Normatív hozzájárulások 
(1+2) 316 906 313 956 313 956 

 
4 Központosított előirányzatok 450 20 621 20 621 
 
5 ÖNHIKI  36 858 36 858 

6 
Hátrányos helyzetű 
önkormányzatok kiegészítő 
támogatása  15 212 15 212 

7 
Helyi önkormányzatok rövid 
lejáratú hiteltörlesztés 
támogatás  7 446 7 446 

 
8 2011. évi bérkompenzáció  4 997 4 997 

9 Egyéb központi támogatások 
(6+7+8)  27 655 27 655 

10 

Egyes szociális feladatok 
támogatása és közoktatási 
kiegészítő támogatás 
(Normatív kötött 
felhasználású támogatás) 155 028 144 502 144 502 

11 ÖSSZESEN (3+4+5+9+10) 472 384 543 592 543 592 
 
d) Támogatások, támogatásértékű bevételek 
 
Támogatásértékű bevételként, átvett pénzeszközként kell megtervezni és elszámolni az 
államháztartáson belülről és kívülről átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközöket. 
 
Az önkormányzat támogatásainak, támogatásértékű bevételeinek alakulása 2011-ben 
 
 

Sorszám Megnevezés  Eredeti 
előirányzat  

Módosított 
előirányzat Teljesítés Teljesítés 

%-a 

I. Pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülről 0 2 053 2 052 99,95 

  Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 0 1 934 1 933 99,95 

  Reál Élelmiszer Kft. 0 19 19 100,00 

  Bella Hungária Kft. 0 70 70 100,00 

  Főnix Takarékszövetkezet 0 30 30 100,00 
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II. Működési célú pénzeszközátvétel 
államháztartáson belülről 166 447 170 984 138 184 80,82 

1. Működési célú pénzeszközátvétel 
többcélú kistérségi társulástól 24 036 17 227 14 861 86,27 

a) Hajdúhadház Többcélú Kistérségi 
Társulástól szociális feladatokra 7 286 9 293 9 293 100,00 

  Házi segítségnyújtás 1 920 2 240 2 240 100,00 
   - Vámospércs 560 640 640 100,00 
    - Fülüp 600 720 720 100,00 
   - Nyírmártonfalva 400 440 440 100,00 
   - Újléta 360 440 440 100,00 
  Családsegítési feladatok 3 660 4 660 4 660 100,00 
   - Vámospércs 1 593 2 028 2 028 100,00 
   - Nyírmártonfalva 589 750 750 100,00 
   - Nyíracsád 1 167 1 486 1 486 100,00 
   - Újléta 311 396 396 100,00 
  Gyermekjóléti feladatokra 1 706 2 393 2 393 100,00 
   - Vámospércs 743 1 042 1 042 100,00 
   - Nyírmártonfalva 253 355 355 100,00 
   - Nyíracsád 544 763 763 100,00 
   - Újléta 166 233 233 100,00 

b) Hajdúhadház Többcélú Kistérségi 
Társulástól oktatási feladatokra 16 750 7 934 5 568 70,18 

   Logopédia feladatokra 7 250 3 470 2 822 81,33 
   - logopédiára Vámospércs 2 050 1 318 1 014 76,93 
   - logopédiára Újléta 1 100 561 398 70,94 
   - logopédiára Nyírábrány 1 100 439 328 74,72 
   - logopédiára Nyíracsád 1 000 420 420 100,00 
   - logopédiára Nyírmártonfalva 1 000 415 368 88,67 
   - logopédiára Fülöp 1 000 317 294 92,74 
   Gyógytestnevelés feladatokra 9 500 4 464 2 746 61,51 
   - gyógytestnevelés Vámospércs 1 600 751 501 66,71 
   - gyógytestnevelés Újléta 1 450 770 477 61,95 
   - gyógytestnevelés Nyírábrány 2 650 1 039 633 60,92 
   - gyógytestnevelés Nyíracsád 1 200 593 346 58,35 
   - gyógytestnevelés Nyírmártonfalva 900 454 289 63,66 
   - gyógytestnevelés Fülöp 1 700 857 500 58,34 

2.  
Működési célú pénzeszközátvétel helyi 

önkormányzatoktól és költségvetési 
szerveiktől 

4 768 4 335 3 557 82,05 

a) 
Nyíracsád Önkormányzattól Mikrotérségi 
Intézményfenntartó Társulás működési 
hiányának hozzájárulásához 

1 465 927 0 0,00 

b) 
Újléta Önkormányzattól Mikrotérségi 
Intézményfenntartó Társulás működési 
hiányának hozzájárulásához 

1 303 715 0 0,00 

c) Nyírmártonfalva Önkormányzattól 1 500 1 111 0 0,00 
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Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás 
működési hiányának hozzájárulásához 

d) 
Vámospércsi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat pénzeszköz átvétele a 
Vámospércsi Önkormányzattól 

500 500 500 100,00 

e) 

Vámospércsi Önkormányzat pénzeszköz 
átvétele a Mikrotérségi 
Intézményfenntartó Társulás 2009-2010. 
évi hiányára 

0 1 082 2 957 273,29 

f) 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
támogatása a Mindenki Karácsonya 
rendezvény lebonyolításához 

0 0 100   

3.  
Működési célú pénzeszközátvétel 

fejezeti kezelésű előirányzatoktól hazai 
programokra 

15 765 24 469 23 157 94,64 

a) Útravaló ösztöndíj program támogatása 3 200 3 200 1 888 59,00 

b) Támogató szolgálat támogatása 9 480 11 100 11 100 100,00 

c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
támogatása 2 635 2 635 2 635 100,00 

d) Népszavazás 2011. támogatása   3 540 3 540 100,00 

e) 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
általános működési és faladatalú 
támogatása 

450 508 508 100,00 

f) Iskolatej program támogatása   1 970 1 970 100,00 

g) Iskolagyümölcs program támogatása   966 966 100,00 

f) Könyvtári könyvbeszerzés Márai-
program   550 550 100,00 

4. 
Működési célú pénzeszközátvétel 
fejezeti kezelésű előirányzatoktól 

Európai Uniós programokra  
61 239 61 749 37 508 60,74 

a) TIOP-1.2.3.08/1-2008-0085-Árvácskák 
program támogatása 4 865 4 865 4 500 92,50 

b) TÁMOP-3.2.3. "Közös jövőnk" program 
támogatása 7 621 7 621 6 949 91,18 

c) TÁMOP 3.2.4. K.A.T.K.A. program 
támogatása  4 019 4 019 670 16,67 

d) TÁMOP 6.1.2.Nyitott kapuk a rendszeres 
testmozgásért Iskola program támogatása 9 960 9 960 6 061 60,85 

e) 
TÁMOP 6.1.2. Nyitott kapuk a 
rendszeres testmozgásért Óvoda program 
támogatása 

9 151 9 151 5 778 63,14 

f) 
TÁMOP 6.1.2. Nyitott kapuk a 
rendszeres testmozgásért Szociális 
szolgáltató Központ program támogatása 

9 191 8 721 5 322 61,03 

g) 
TÁMOP 6.1.2. Nyitott kapuk a 
rendszeres testmozgásért Családsegítő 
program támogatása 

9 961 9 491 5 591 58,91 
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h) 
TÁMOP 6.1.2. Nyitott kapuk a 
rendszeres testmozgásért Polgármesteri 
Hivatal program támogatása 

6 471 6 001 2 130 35,49 

i) 
TIOP-1.1.1 "A tudás reneszánsza" 
digitális táblák és kapcs. szám.tech. 
eszközök 

  1 920 507 26,41 

5. 
Működési célú pénzeszközátvétel 

fejezeti kezelésű előirányzatoktól egyéb 
célra 

15 993 18 558 19 517 105,17 

a) Otthonteremtési támogatás 2 604 4 629 4 629 100,00 
b) Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 8 236 8 236 8 351 101,40 
c) Gyermektartásdíj megelőlegezés 4 200 4 685 5 529 118,01 

d) Mozgáskorlátozottak közlekedési 
támogatása 953 1 008 1 008 100,00 

6. Működési célú pénzeszközátvétel 
elkülönített állami pénzalaptól 44 646 44 646 39 584 88,66 

a) Közhasznú foglalkoztatás támogatása 44 646 44 646 39 584 88,66 

III. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 
államháztartáson belülről 94 286 117 553 73 039 62,13 

1. 
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 

fejezeti kezelésű előirányzatoktól 
Európai Uniós programokra  

91 329 114 296 70 323 61,53 

a) ÉAOP 5.1.1. Városi közösségi terek 
program támogatása 35 579 35 579 23 389 65,74 

b) KEOP-7.1.2. Vámospércs-
Nyírmártonfalva szennyvízberuházás 51 977 51 977 22 832 43,93 

c) TÁMOP-3.2.3. "Közös jövőnk" program 
támogatása 2 106 2 106 343 16,29 

d) TÁMOP 3.2.4. K.A.T.K.A. program 
támogatása  1 667 1 667 792 47,51 

e) TÁMOP 6.1.2. Nyitott kapuk a 
rendszeres testmozgásért Vámospércsen   470 470 100,00 

f) TÁMOP 6.1.2. Nyitott kapuk a 
rendszeres testmozgásért Szoc. Szolg. Kp.   470 470 100,00 

g) TÁMOP 6.1.2. Nyitott kapuk a 
rendszeres testmozgásért Családsegítő   470 470 100,00 

h) 
TIOP-1.1.1 "A tudás reneszánsza" 
digitális táblák és kapcs. szám.tech. 
eszközök 

  21 557 21 557 100,00 

2. 
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 

helyi önkormányzatoktól és 
költségvetési szerveiktől 

2 957 2 957 2 416 81,70 

a) 

Nyírmártonfalva Önkormányzattól 
szennyvízhálózat kiépítsre 
/Nyírmártonfalva költségekhez 
hozzájárulása 31.17%/ 

2 957 2 957 2 416 81,70 

3. 
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 

fejezeti kezelésű előirányzatoktól hazai 
programokra 

0 300 300 100,00 
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a) Támogató Szolgálat fejlesztési 
támogatása   300 300 100,00 

PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN 260 733 290 590 213 275 73,39 

 
e) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 
Felhalmozási és tőkejellegű bevételként kell megtervezni és elszámolni az önkormányzati vagyon 
bérbeadásából származó bevételeket, a tárgyi eszközök értékesítésének bevételét és a pénzügyi 
befektetések bevételeit.  
Eredeti előirányzatként 11 425 E Ft bevétellel számoltunk, mely előirányzat teljesítése 16 509 E Ft 
volt 2011-ben. A bevételből az önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele 8 946 E 
Ft volt (vízmű telep és egyéb önkormányzati ingatlanok bérbeadása), a pénzügyi befektetések 
bevétele 150 E Ft volt (Vámosgép Kft. 2010. évi osztaléka), 7 413 E Ft pedig a tárgyi eszközök 
értékesítésének és egyéb felhalmozási műveletek bevétele volt. 
 
f) Hitelfelvétel  
Tartós, éven túli hitelfelvétel nem történt 2011-ben, de a folyamatos működés biztosításához, a bérek 
és járulékai valamint a szállítói kötelezettségek kiegyenlítéséhez folyamatosan, szinte egész évben 
maximálisan ki kellett használnunk a számlavezető pénzintézetnél rendelkezésünkre bocsátott 25 000 
E Ft munkabér- és a 75 000 E Ft folyószámlahitel keretet.  
 
2011. december 31-én a 100 000 E Ft hitelkeretből 31 814 E Ft-ot használtunk fel, a támogatás 
megelőlegezés rövid lejáratú hitel állománya 19 551 E Ft volt, így a rövid lejáratú hitelek állománya 
51 365 E Ft volt az év utolsó napján. A tavalyi év záró értéke 71 198 E Ft volt, mely alapján a 
működési hitelünk év végi állománya az előző időszakhoz képest 19 833 E Ft-tal csökkent. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta 
a napirendi pontot és javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.  
 
Csuth Imrén települési képviselő:  
A könyvvizsgálói jelentésben javaslatként hangzik el, hogy a kintlévőségein behajtására oda kell 
figyelnünk. Inkább azzal kapcsolatban lenne kérdésem, itt vannak a jogosulatlanul fel vett szociális 
juttatások. Sajnos tudjuk iskolai gyakorlatból, hogy mit ír alá a szülő „büntető felelősségem 
tudatában kijelentem, hogy”. Tudjuk, hogy nem igaz amit kijelent, de most ezzel nem tudunk mit 
kezdeni, de ha mégis kiderül akkor mi ennek a határideje és egyáltalán mit lehet tenni és hol tart ez 
most per pillanat, mert itt elég régről elhúzódó vissza nem fizetett összegek találhatóak.  
 
Bökönyi Zsolt Adó- és költségvetési irodavezető:  
Ezeknél a követeléseknél azt hozzá kell tennem, hogy ezek java részt az állammal szembeni 
tartozások, mert hiszen a segélyeket is úgy kapjuk, hogy körülbelül 80-90%-át állja az állam, az 
önkormányzat mellé rak olyan 10-20%-ot. Hogy ha megnézzük ezt az összeget, ezt a 3.286 ezer 
forintot, ebből az önkormányzatnak jogosulatlanul kifizetett pénze körülbelül olyan 300-500 ezer 
forint. Ilyenkor mindenféle képen törekedni kell arra, hogy az állam pénzét is behajtsuk.  
 
Csuth Imréné települési képviselő:  
Irritálja az embert, hogy vannak bizonyos emberek, akik jogosulatlanul veszik fel a különböző 
juttatásokat.  
 
Bökönyi Zsolt Adó- és költségvetési irodavezető:  
Amikor napvilágra kerül szociális segély jogtalan felvétele, arról a szociális iroda dogozói hoznak 
egy határozatot, amelyet meg küldenek az érintett részére, illetve a pénzügyi iroda részére. Mi 
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beállítjuk a követeléseink közzé, mi elindítunk azonnal egy levelezést az ügyféllel szemben, hogy 
fizesse be, ez oda visszalevelezéssel szokott történi, mivel az ügyfél részletfizetést kér, mi megadjuk, 
aztán csak nem akar fizetni, aztán újra írunk, ez egy állandó körforgás.    
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Elég nehéz ez a probléma, sajnos mi ezen nem tudunk változtatni. Jogszabályok betartásával kell 
végezni a munkánkat. Az ügyfél, büntető felelősségének tudatában nyilatkozik.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

47/2012. (IV.25.) sz. 
                                              H a t á r o  z a t a 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja az önkormányzat 2011. évi 
kintlévőségeinek helyzetéről és befolyt bevételek alakulásáról szóló 
beszámolót. 
Felelős:   Kanyóné Papp Klára jegyző 
                Bökönyi Zsolt Adó- és Költségvetési Iroda vezetője 
Határidő: folyamatos 

 
 
8. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról 
szóló beszámoló tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az önkormányzati adóhatóság feladatait az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény, a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 
valamint a Képviselő-testület által megalkotott helyi rendeletek alapján látja el. 
 
Az adóhatósági feladatokat az Adó- és Költségvetési Irodán két ügyintéző látja el. A 2011. évi 
adóigazgatási munkáról az alábbiak szerint kívánok számot adni. 
 
1. Az önkormányzatnál bevezetett helyi adók és mértékek 
 

- magánszemélyek kommunális adója /7 000 Ft/év/adótárgy/ 
- iparűzési adó /az adóalap 2%-a/ 
- gépjárműadó (átengedett központi adó)  

 
2. Az adóigazgatás keretében végzett feladatok 
 

- helyi adók kivetése bevallás alapján 
- gépjárműadó kivetése az Okmányirodától kapott adatok alapján 
- a befizetések lekönyvelése  
- értesítő levelek elkészítése 
- törlések, adóátvezetések, túlfizetések rendezése 
- adóigazolások kiadása 
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- adó-és értékbizonyítványok elkészítése /hagyatéki ügyekhez, külső megkereséshez/ 
- adóvégrehajtás 
- egyéb adók módjára behajtandó köztartozások behajtása  
- adó ellenőrzés 
- idegen tartozások behajtása 
- méltányossági kérelmek elbírálása 

 
3. A 2011. évi ügyiratforgalom alakulása 
 
Főszámos ügyiratok                   1 883 db 
Alszámra iktatott ügyiratok:                                                                       5 604 db 
Iktatásra nem került értesítő                                                                       4 820 db 
Összesen:                                    12 307 db 
 
A meghozott határozatok száma:  - magánszemélyek kommunális adó        236 db 
                                 - gépjárműadó                                  1 030 db 
A meghozott végzések száma:                                                                        495 db 
Összesen:                                                                                1 761 db 
 
4. Helyi adók tervezése, a kivetések és a befizetések alakulása 
 
Vámospércs Város Önkormányzat 2011. évi adó- és egyéb sajátos bevételeinek előirányzata és 
teljesítése 

Ezer Ft-ban 
 

Adónem 
 

Eredeti 
előirányzat 

 
Módosított 
előirányzat 

 
Teljesítés 

Magánszemélyek 
kommunális adója 

 
10 000  

 
10 000 

 
12 920 

Vállalkozók kommunális 
adója 

 
 

 
 

 
145 

 
Iparűzési adó 

 
60 000 

 
60 000 

 
93 896 

Gépjárműadó 
(átengedett központi adó) 

 
24 000 

 
24 000 

 
28 788 

 
Pótlék 

 
2 000 

 
2 000 

 
1 395 

 
Bírság 

 
 

  
150 

 
Egyéb bevételek 
(helyszíni – és 

szabálysértési bírságok) 

 
3 000 

 
3 000 

 

 
1 813 

 
Idegen bevételek 

Nem tervezhető, a beszedett bevétel csak költségvetésen kívüli 
átfutó bevételként számolható el. 

 
Illetékek 

Nem tervezhető, a beszedett bevétel csak költségvetésen kívüli 
átfutó bevételként számolható el. 

 
Összesen: 

 
99 000 

 
99 000 

 
139 107 

    
A bevételek 40 107 ezer Ft-tal haladják meg a tervezettet. 
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a) Magánszemélyek kommunális adója 
 
Nyitó hátralék:   2 715 ezer Ft 
Éves kivetés:                       13 782 ezer Ft 
Befizetés                                          12 920 ezer Ft 
Hátralék                                            3 577 ezer Ft 
 
Az adó mértékében változás nem történt az előző évihez képest.  
 
b) Vállalkozók kommunális adója 
Nyitó hátralék:      332 ezer Ft 
Befizetés:    145 ezer Ft 
Hátralék:                  187 ezer Ft 
 
A vállalkozók kommunális adója 2010.12.31-i hatállyal megszűnt. 
 
c) Iparűzési adó 
 
Az iparűzési adó területén 2011. évben nem történt változás.  
Fizetési meghagyást az adóelőleg megállapítására nem küldünk az adózóknak. Minden adóalany 
önadózás keretében állapítja meg, és vallja be az adót és az adóelőleget a jogszabálynak megfelelően.   
 
Nyitó hátralék:  16 812 ezer Ft 
Éves kivetés                 83 345 ezer Ft 
Befizetés                      93 896 ezer Ft 
Hátralék                          6 261 ezer Ft 
 
d) Gépjárműadó 
 
2011. január 1-jétől a gépjárműadóban adómérték változás nem történt. Az Elektronikus 
Közszolgáltató Hivatal által leválogatott adatokkal dolgozunk. A nyitó adatokat, és a havi 
változásokat is az okmányirodán keresztül kapjuk.     
 
Nyitó hátralék     11 776 ezer Ft 
Éves kivetés        28 091 ezer Ft 
Befizetés:            28 788 ezer Ft 
Hátralék:           11 079 ezer Ft 
 
e) Egyéb bevételek 
 
Ehhez az adónemhez tartozik az a szabálysértési bírság, helyszíni bírság, melyet a rendőrség adók 
módjára átad behajtásra a helyi adóhatóságoknak. 
2011-ben 1813 ezer Ft behajtása történt meg. A fennálló hátralék: 3 692 ezer Ft. A szabálysértési 
bírság közmunkával ledolgozható, de a helyszíni bírságot 2008. évtől már nem lehet ledolgozni. A 
szabálysértési és helyszíni bírságok behajtásából befolyt bevétel teljes egészében az önkormányzatnál 
marad.  
 
 
f) Idegen bevételek 
Ehhez az adónemhez tartoznak a más hatóságok által megküldött, adók módjára behajtható 
köztartozások. (Pl.: Munkaügyi Felügyelőség, AKSD, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, 
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Rendőrhatóság által kiszabott közigazgatási bírság, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Állategészségügyi 
Hatóság, parkolási díj hátralékok, Víziközmű Társulatok által átadott hátralékok) 
Az idegen bevételekből a közigazgatási bírság 30 %-a az önkormányzatnál marad. 2011-ben az 
önkormányzatunk ebből származó bevétele 267 ezer forint volt. A behajtást kérő szerveknek 3 750 
ezer forint került behajtásra és átutalásra. 
 
5. Adótartozások összesen 
 

 
Adónem 

 

 
Hátralék összege 

 (ezer Ft) 
 
Magánszemélyek kommunális adója 

 
3 577 

 
Vállalkozó kommunális adója  

 
187 

 
Iparűzési adó 

 
6 261 

 
Gépjárműadó 

 
11 079 

 
Pótlék   

 
6 957 

 
Bírság 

 
1 215 

 
Egyéb bevételek 

 
3 692 

 
Idegen bevételek tartozás 

 
12 016 

 
Illeték   

 
18 

 
Összesen 

 
45 001 

 
 
A 12 016 ezer Ft összegű idegen bevételek tartozás nem az önkormányzat követelése, azt a behajtást 
kérő szerepelteti könyveiben. Az önkormányzat 2011. december 31-i követelésállománya (45 001 
ezer Ft – 12 016 ezer Ft) 32 986 ezer Ft. 
 
Az idegen bevételek számlán kimutatott tartozások 2010. évhez képest jelentősen, 3 700 ezer Ft-tal 
növekedtek, melynek oka, hogy a közigazgatási bírságok jelentős mértékben megemelkedtek, 
darabszámukban és összegükben egyaránt. 
 
A fenti táblázat alapján kimutatott hátralék a fennálló túlfizetések miatt nem azonos az adónemenként 
kimutatott záró hátralékkal. Amint a fenti kimutatás is mutatja a hátralék igen magas, de az előző 
évihez képest (2010. évi hátralék: 44 023 ezer Ft) a hátralékok összege több mint 11 M Ft-ot 
csökkent. A hátralék csökkentése érdekében minden évben két alkalommal fizetési felszólítást 
küldünk ki az adósoknak. 
 
Problémát jelent, hogy sok esetben a hátralékkal rendelkező adózónak nincs pénzintézetnél 
megnyitott bankszámlája és bejelentett munkahelye, így ez a végrehajtási eljárások eredményességét 
rontja. A hátralékosok munkahelyének adatait több alkalommal is megkérjük a területileg illetékes 
Egészségbiztosítási Pénztártól. A kötelezettek munkahelyére a letiltásokat folyamatosan küldjük. 
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Letiltást 334 esetben küldtünk 2011-ben, az ebből befolyt bevétel 6 201 ezer Ft volt. A letiltás sok 
esetben nem jár eredménnyel, mert az Egészségbiztosítási Pénztár által megküldött munkahelyen már 
az adózó munkaviszonya megszűnt, vagy több esetben az is előfordul, hogy a megadott munkahely 
nem lelhető fel.  
 
A gépjárművel rendelkező adósok esetén, amennyiben tartozásuk az 1 évi adótételt meghaladja, 
kezdeményezzük a gépjármű forgalomból történő kivonását, amennyiben más adónemben is 
tartozása van, a gépjárművet lefoglaljuk. A bankszámlával rendelkező adósoknak havi 
rendszerességgel inkasszót nyújtunk be a számlavezető pénzintézetéhez. Havonta az ebből befolyt 
bevétel 110-120 ezer Ft között volt 2011-ben. 
 
A vállalkozások a bejelentési és bevallási kötelezettségüknek általában időben eleget tesznek. A 
mulasztókat felszólítjuk, és ha a bevallását nem pótolják, bírság kerül kiszabásra. 
 
Az állami adóhatóság felé folyamatosan átadjuk a hátralékosok állományát, így a magánszemélyek és 
a vállalkozások a kiutalandó adójukat (SZJA, ÁFA, stb.) az általunk lejelentett hátralék levonása 
alapján kapják csak meg.    
Az állami adóhatóság összesen 2 210 ezer forintot vezetett át az önkormányzatunk számlájára, 
melyet a kiutalásokból visszatartott. 
 
Az önkormányzat 2011. évi adóbevételeinek alakulásáról, és az adóhatósági munkáról a fentiek 
alapján kívántam beszámolni. Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést szíveskedjen 
elfogadni. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Az előző évekhez viszonyítva rendkívülien jó fejlődési irány, ezt kell megtartani.  
 
Ménes Andrea polgármester: 
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és javasolja elfogadásra a 
Képviselő-testületnek.  
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

48/2012. (IV.25.) sz. 
                                              H a t á r o  z a t a 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 
önkormányzat 2011. évi adóbevételeinek alakulásáról szóló beszámolót. 
Felhívja a Hivatal vezetőit, hogy gondoskodjanak az adóhátralékok minél 
nagyobb arányú behajtásáról. 
Felelősök: Kanyóné Papp Klára Jegyző 
                  Bökönyi Zsolt Adó-és Költségvetési irodavezető 
Határidő: folyamatos 

9. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi vagyonának alakulásáról szóló 
beszámoló tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
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Ménes Andrea polgármester:  
Az Önkormányzat vagyonának 2011. évi alakulásáról az alábbiak szerint kívánok beszámolni. 
 
Az önkormányzat befektetett eszközei (kivéve részesedések): 
 

1. Immateriális javak (szellemi termékek, vagyoni értékű jogok) 

2. Ingatlanok (föld, telek, épületek, építmények) 

3. Gépek, berendezések, felszerelések 

4. Járművek 

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 

1. Immateriális javak 

Az immateriális javak nyitó könyv szerinti értéke 21 566 E Ft volt, mely év közben 3 424 E Ft-tal 
növekedett  a beszerzések eredményeként.  
 
2011. évben az alábbi immateriális javak beszerzésére került sor 
 
Vagyoni értékű jogok: 
- Microsoft Office 3 felhasználós operációs rendszer 42 E Ft 
- Microsoft Windows 7 operációs rendszer 2 db 61 E Ft 
- SW-Jadox könyvtári rendszer 792 E Ft 
- Szerverszoftver 54 E Ft 
- Telefonhálózat (40 érpár) 100 E Ft 
 
Szellemi termékek: 
- Helyi fenntartható fejlődés terve 1 688 E Ft 
- Környezetvédelmi terv 687 E Ft 
 
Immateriális javakra 2011-ben összesen 9 716 E Ft terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el, mely 
alapján a záró könyv szerinti érték 15 274 E Ft lett. A teljesen (0-ra) leírt immateriális javak 
állománya 27 546 E Ft. Az immateriális javak könyv szerinti értéke 6 292 E Ft-tal csökkent az előző 
évhez képest.  
 
2. Ingatlanok (föld, telek, épületek, építmények) 

Az ingatlanok nyitó könyv szerinti értéke 1 618 716 E Ft volt, mely év közben 187 286 E Ft-tal 
növekedett a beszerzések, beruházások és az előző évi befejezetlen beruházások állományából 
aktivált összeggel. Ezt az összeget csökkenteni kellett a tárgyévi folyamatban lévő, nem aktiválható 
beruházások értével, mely 137 213 E Ft. Az ingatlanok bruttó értékének változása így 50 073 E Ft 
volt az alábbiak szerint. 
 
Telkek: 
Vámospércs, Malom u. 9. (Sütőüzem) telek 9 375 E Ft 
 
Épületek: 
Vámospércs, Malom u. 9. (Sütőüzem) épület 9 398 E Ft 
 
Építmények: 
Vámospércs, Művelődési Ház mögötti parkolók 22 161 E Ft 
Vámospércs, Nagy u. párhuzamos parkolók 9 139 E Ft 
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Az ingatlanokra 2011-ben összesen 42 901 E Ft terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el, mely 
alapján a záró könyv szerinti érték 1 625 888 E Ft lett.  
 
A teljesen (0-ra) leírt ingatlanok állománya 188 E Ft. Az ingatlanok könyv szerinti értéke 7 172 E Ft-
tal növekedett az előző évhez képest. 
 

3. Gépek, berendezések, felszerelések, képzőművészeti alkotások 
 
A gépek, berendezések nyitó könyv szerinti értéke 26 372 E Ft volt, mely év közben 30 344 E Ft-tal 
növekedett a beszerzések összegével.  
 

a) 2011. évi gép és berendezés beszerzések 

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök  
(a beszerzés teljes összegében hazai és uniós pályázati forrásból valósult meg) 
- Acer projektor 182 E Ft 
- Alkalmazásszerver (Fujitsu-Siemens) 344 E Ft 
- ASUS asztali számítógép 2 db 200 E Ft 
- Asztali számítógép (TIOP 1.1.1.) 45 db 7 425 E Ft 
- BENQ projektor 4 db 600 E Ft 
- BENQ projektor (MX761) 3 db 871 E Ft 
- DELL notebook 6 db 960 E Ft 
- Fénymásológép (Canon) 349 E Ft 
- HP Color LaserJet színes multifunkciós készülék 161 E Ft 
- Samsung notebook 3 db 539 E Ft 
- SNI V. csomag (digitális tábla használatához) 375 E Ft 
- Tantermi csomag (TIOP 1.1.1) (tábla, projektor, notebook) 13 db 13 325 E Ft 
- WI-FI csomag 2 db 34 E Ft 
 
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 
- GLF-301. típusú gázüzemű főzőüst 2 db 4 098 E Ft 
- Telefon alközpont (Panasonic) 881 E Ft 
A gépek, berendezések bruttó értékét csökkentette a tárgyévi értékesítések összege 3 884 E Ft-tal. 
 
b) 2011. évi gép, berendezés értékesítések 
 
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 
- GLF 200. típusú gázüzemű főzőüst 2 db 3 884 E Ft 
 
A gépekre, berendezésekre 2011-ben összesen 6 929 E Ft terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el, 
mely alapján záró a könyv szerinti érték 45 903 E Ft lett. A teljesen (0-ra) leírt gépek, berendezések 
állománya 64 369 E Ft. 
 
A gépek berendezések, felszerelések könyv szerinti értéke 19 531 E Ft-tal nőtt az előző évhez képest. 
 
 
4. Járművek 
 
A járművek nyitó könyv szerinti értéke 998 E Ft volt, mely összeg év közben nem növekedett. A 
járművekre 2011-ben összesen 599 E Ft terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el, mely alapján a 
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záró könyv szerinti érték 399 E Ft lett. Járműértékesítés a használhatatlan 0-ra leírt eszközökből 
történt az alábbiak szerint. 
 
- MTZ 80 traktor (bruttó értéke 304 E Ft) 
- Zetor traktor (bruttó értéke 333 E Ft) 
- Ikarusz busz (bruttó értéke 450 E Ft) 
- DEKT 205 tartálykocsi (bruttó értéke 206 E Ft) 
- DEKT 5 tartálykocsi (bruttó értéke 0 E Ft) 
 
A teljesen (0-ra) leírt járművek állománya 42 541 E Ft. A járművek könyv szerinti értéke 599 E Ft-tal 
csökkent az előző évhez képest. 
 

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 

Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök nyitó könyv szerinti értéke 126 562 E Ft volt. Az 
eszközökre 2011-ben összesen 6 110 E Ft terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el, mely alapján a 
záró könyv szerinti érték 120 452 E Ft lett. A teljesen (0-ra) leírt üzemeltetésre, kezelésre átadott 
eszközök állománya 745 E Ft. 
Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök könyv szerinti értéke 6 110 E Ft-tal csökkent az előző 
évhez képest. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat vagyonának alakulásáról szóló 2011. 
évi beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottakhoz kérdése, hozzászólása, 
észrevétele van-e képviselő-társaimnak? 
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és javasolja elfogadásra a 
Képviselő-testületnek.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

49/2012. (IV.25.) sz. 
                                              H a t á r o  z a t a 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltak alapján elfogadja az önkormányzat vagyonának 2011. évi 
alakulásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:    Kanyóné Papp Klára jegyző 
                 Bökönyi Zsolt Adó- és Költségvetési Iroda vezetője 
Határidő: folyamatos 

 
 
 
 
 
 
10. napirendi pont: Előterjesztés a Roma Nemzetiségű Önkormányzat 2012. évi támogatásának 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
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Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat mellett a településen egy nemzetiségi önkormányzat működik, a 
Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 
 
Önkormányzatunk évek óta támogatja a nemzetiségi önkormányzat tevékenységét, hiszen a külön 
kormányrendeletben szabályozott állami (általános működési és feladatalapú) támogatás éves összege 
évente alig 500 E Ft, mely jelentősen behatárolja a nemzetiségi önkormányzat mozgásterét. 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésében nem került tervezésre 
támogatásértékű működési kiadás a nemzetiségi önkormányzat részére, ezért erről külön határozatban 
szükséges dönteni. 
 
Javaslatunk az, hogy az előző évek támogatási összegének megfelelően 500 E Ft-tal támogassuk 
Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi tevékenységét, azzal a feltétellel, 
hogy a támogatás összege kizárólag a nemzetiségi önkormányzat által szervezett és megvalósított 
közművelődési, kulturális, nemzetiségi hagyományőrző rendezvényei megszervezéséhez, illetve a 
hátrányos helyzetben lévők részére nem pénzben nyújtott támogatások nyújtására használható fel.      
 
Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Kérdése, 
hozzászólása van-e valakinek?  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és javasolja elfogadásra a 
Képviselő-testületnek.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

50/2012. (IV.25.) sz. 
                                              H a t á r o  z a t a 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az önkormányzat 
2012. évi költségvetésében az általános tartalék terhére - 500 E Ft-tal 
támogatja Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi 
tevékenységét. 
 
A támogatás összege kizárólag a nemzetiségi önkormányzat által szervezett 
és megvalósított közművelődési, kulturális, nemzetiségi hagyományőrző 
rendezvényei megszervezéséhez, illetve a hátrányos helyzetben lévők részére 
nem pénzben nyújtott támogatások nyújtására használható fel.      
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási megállapodás 
megkötéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
                  Bökönyi Zsolt Adó-és Költségvetési irodavezető 
 
Határidő: folyamatos 

11. napirendi pont: Előterjesztés az 5/2012. BM rendeletben szereplő pályázat benyújtásáról 
szóló tájékoztató 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
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Ménes Andrea polgármester:  
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. számú 
melléklet 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Belügyminiszter kiadta az önkormányzati 
felzárkózatási támogatás igénybevételének részletes feltételiről szóló 5/2012. (III.1) BM rendeletet 
(továbbiakban: rendelet), mely alapján az önkormányzatunknak támogatási igény benyújtására van 
lehetősége. 
 
A rendelet alapján támogatás vehető igénybe a település önfenntartó képességének javítására (I 
célterület) az alábbiak szerint: 
 

1. Önfenntartó képességet segítő, önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására, átalakítására, 
bővítésére – kivéve az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 
támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló BM rendeletben nevesített 
fejlesztéseket, 

2. Önfenntartást segítő gépek, kisgépek, eszközök felújítására, beszerzésesére 
3. Közfoglalkoztatás megvalósítását szolgáló mezőgazdasági célú beszerzésére 

Vámospércs Városi Önkormányzat önállóan működő intézményének – a Mikrotérségi Családsegítő – 
és Gyermekjóléti Szolgálatnak – az elhelyezésével kapcsolatban – a feladatellátásra alkalmas 
egységes épület és helyiségek hiánya miatt - mindig is gondjai voltak a településnek.  

Jelenleg a családsegítés és gyermekjóléti feladatokat a Vámospércs, Béke u. 3. szám alatt lévő 
önkormányzati tulajdonú épület I. emeletén lévő irodáiban látja el az intézmény, a házi 
segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatok céljára a helyi Művelődési Házban 
van kialakítva egy kisebb iroda. 

Az elmúlt évek szakmai ellenőrzései (NRSZH) is rámutattak arra, hogy a működési engedély 
szerinti telephelyek nem felelnek meg az előírásoknak, nem akadálymentesek, nehezen 
megközelíthetők. 

Az intézmény részére nem tudunk egységes és a jogszabályi feltételeknek megfelelő telephelyet 
biztosítani, hiszen az önkormányzati tulajdonú épületek az intézmény elhelyezésére nem alkalmasak. 
(Jelenleg a polgármesteri hivatal is három különböző helyen van elhelyezve, mivel városháza 
funkciójú épület sincs a településen.) 

A másik fontos érv az intézmény székhelyének áthelyezésére az, hogy a Vámospércs, Béke u. 3. 
szám alatti épületből – az egyes központi közigazgatási feladatok átszervezése és 
önkormányzati feladatok átadása miatt – egyébként is ki kellene költöznie az intézménynek.  

Önkormányzatunk a probléma megoldását önerőből nem tudja rendezni, így a rendeletben foglalt 
támogatás elnyerése esetén a Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat – 
jogszabályoknak megfelelő és ügyfélközpontú -  elhelyezését oldanánk meg. 
A szakmai egyeztetések, igényfelmérések lefolytatását követően, valamint az önkormányzati 
fejlesztések és feladatok prioritásának sorrendjét figyelembe véve javaslom, hogy támogatási igény 
kerüljön benyújtásra az I. célterület 1.) pontjára, melynek keretében lehetőségünk nyílna arra, 
hogy a Vámospércs, Béke u. 2. szám alatt lévő – volt szolgálati lakás – ingatlan teljes körű 
felújítását követően a Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatnak új és a 
jogszabályoknak is megfelelő székhelyet biztosítsunk. 
 
A támogatás odaítélése differenciált, a település - külön kormányrendeletekben meghatározott - 
társadalmi-gazdasági pozíciójától, az infrastrukturális és foglalkoztatási adataitól, valamint a 
kistérség helyzetétől is függ.  
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Tekintettel arra, hogy a pályázat benyújtásához szükséges az épület meglévő állapotát és a felújítási 
munkákat felmérni, továbbá a megvalósításhoz a terveket és a költségvetést elkészíteni, az ehhez 
szükséges forrást az önkormányzatnak szükséges biztosítani.  
 
Vámospércs város esetében az elnyerhető támogatás maximális összege 12 M Ft. A pályázat 
beadásának határideje: 2012. május 02. 
 
Az említettek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtására vonatkozó 
határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. A határozat 2. pontjában elvégzésre 
került az előzetes tervezési feladatok, melynek összege bruttó 180 ezer forint.  Kérdése, hozzászólása 
van-e valakinek?  
 
Csuth Imréné települési képviselő:  
Ezt az összeget akkor is ki kell fizetni, hogy ha a pályázat nem nyer?  
 
Ménes Andrea polgármester:  
A pályázat benyújtásához szükséges a tervezési feladatok elvégeztetése, amennyiben a pályázat nyer 
akkor elszámolható költség, amennyiben nem nyer, akkor az önkormányzatnak ki kell fizetnie.  
 
Csuth Imréné települési képviselő:  
Ha jól értelmezem a pályázati pénzből az okmányiroda külső burkolását is megoldjuk.  
Ménes Andrea polgármester:  
Egységes tető, egységes külső burkolat, illetve az épület belsejében másként lesznek a terek 
kialakítva. Valamint a tervező a Családsegítő Szolgálat bejáratát az okmány iroda háta mögötti 
parkoló felől tervezte meg. A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és 
javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

51/2012. (IV.25.) sz. 
                                              H a t á r o  z a t a 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. támogatási igényt nyújt be az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének 
részletes feltételeiről szóló 5/2012 (III.1) BM rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja alapján az 
alábbiak szerint: 

a) A támogatási igény célja: az önfenntartó képességet segítő, önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok felújítása, átalakítása, bővítése, az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 
BM rendeletben nevesített fejlesztések kivételével. 

b) A pályázat tartalma: Vámospércs, Béke u. 2. szám alatti ingatlan felújítása, a 
Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat új székhelyének kialakítása. 

c) Az igényelt támogatás összege: 12 000 000 Ft 
 

2. a pályázathoz kapcsolódó előzetes tervezési feladatok fedezetére bruttó 180.000 Ft összeget 
biztosít az önkormányzat 2012. évi költségvetésében az általános tatalék terhére. 
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3. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott pályázat benyújtásáról 
gondoskodjon, és ezzel összefüggésben szükséges valamennyi intézkedést tegye meg. Felkéri 
továbbá a polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott tervezési feladatok ellátása 
érdekében – a tervező kiválasztásánál – járjon el a versenyszabályok szerint és a 
legalacsonyabb összegű árajánlatot benyújtó tervezővel a tervezési szerződést kösse meg.   

 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
              Szabóné Miavecz Ildikó Városfejlesztési-, Építéshatósági- és Műszaki Irodavezető  
              Bökönyi Zsolt Adó- és Költségvetési Irodavezető 
 
Határidő: 2012. május 2.  
 
 
12. napirendi pont: Előterjesztés könyvvizsgálói szerződés megkötése tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A § - a alapján Vámospércs Városi 
Önkormányzat köteles könyvvizsgálót megbízni az önkormányzat és intézményei adatait összevontan 
tartalmazó éves pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg továbbá pénzmaradvány- és eredmény-
kimutatás felülvizsgálatára.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2009.(II.16.) számú határozatával 
döntött arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat könyvvizsgálatát 2009. év február hó 16. napjától, 
határozott időre, 2011. május 31. napjáig az IKSZ 98 Kft. lássa el. A szerződés lejáratát követően a 
megbízás a 2011. évi beszámoló könyvvizsgálatának elvégzéséig – 2012.04.30-ig – 
meghosszabbításra került.  
 
A könyvvizsgáló céggel nagyon jó szakmai kapcsolatot sikerült kialakítani. AZ IKSZ 98 Kft. a 
szerződés lejártát megelőzően azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy amennyiben lehetőség van rá, a 
Képviselő-testület új szerződés megkötését támogassa a szolgáltatás elvégzésére.  
 
A fentiek, illetve a mellékelt szerződés tervezet alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 
alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és javasolja elfogadásra a 
Képviselő-testületnek.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

52/2012. (IV.25.) sz. 
                                              H a t á r o  z a t a 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
IKSZ 98 Kft-vel – az önkormányzat kötelező könyvvizsgálati feladatainak 
ellátására 2014. december 31.-ig az előterjesztéshez mellékelt szerződés 
tervezet alapján megbízási szerződést köt.    
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása 
érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg, és a könyvvizsgálatra 
irányuló szerződés megkötéséről gondoskodjon.  
 
A Képviselő-testület a szerződés időtartalmára a fedezetet tárgyévi 
költségvetésében biztosítja.  
 
Határidő: 2012. május 2. 
Felelős:  Ménes Andrea polgármester 

 
 
13. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása 
tárgyában  
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
A Képviselő-testület 2009. június 18. napján tartott ülésén a 152/2009. (VI.18.) számú határozattal 
fogadta el az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát. A Képviselő-testület a Szabályzatot 
195/2011. (VII.14.) számú határozatával módosította.  
2012. január 01. napjával a közbeszerzésekről új jogszabály – a 2011. évi CVIII. Törvény – 
rendelkezik.  
A közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. Törvény 22.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles 
meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének 
felelősségi rendjét, a nevemben eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek 
felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó 
jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határoznia az eljárás során hozott döntésekért 
felelős személyt, személyeket, vagy testületeket.  
 
A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése 
során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont 
személyeknek és szervezeteknek megfelelő – a közbeszerzési tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és 
pénzügyi – szakértelemmel kell rendelkezniük.  
 
Tekintettel arra, hogy az új jogszabály alapvetően újraszabályozza a közbeszerzések eljárási rendjét, 
a Szabályzat gyakorlati alkalmazása tekintetében az a legcélszerűbb, ha a korábbi szabályzatot és 
annak módosítását hatályon kívül helyezi a képviselő-testület.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és javasolja elfogadásra a 
Képviselő-testületnek.  
 
Csuth Imréné települési képviselő:  
A harmadik fejezetben a Közbeszerzési bizottság tagjait módosítani szükséges, mivel már nincs 
település fejlesztési bizottságunk.  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Elnézést kérünk elírás történt a hiba korrigálásra kerül.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

53/2012. (IV.25.) sz. 
                                              H a t á r o  z a t a 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  
 

1. a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény 22.§-a alapján az 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja.  

2. A Szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg Vámospércs Városi Önkormányzat 
– 152/2009. (VI.18.) számú határozattal elfogadott és a 195/2011. (VII.14.) 
számú határozatával módosított- Közbeszerzési Szabályzatát hatályon kívül 
helyezi.  

3. Az elfogadott Közbeszerzési Szabályzat 2012. április 25. napján lép hatályba, 
rendelkezéseit a Szabályzat hatályba lépésekor folyamatban lévő közbeszerzési 
eljárásokra is alkalmazni kell.  

 
Határidő: 2012. április 25. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
14. Előterjesztés az önkormányzati Tűzoltóság megalapítása tárgyában  
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
A Vámospércs-Nyíradony Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság működtetése a 2012. május 01-jétől 
jelentősen megváltozik.  
1./ A hivatásos tűzoltóságok állami fenntartás alá kerülnek, a köztestületi tűzoltóságok 
önkormányzati vagy önkormányzati társulások fenntartása alá kerülnek. Az önkormányzati 
tűzoltóságok működéséről szóló törvényről és további ágazati jogszabályokról, melyek 2012. január 
01.-jétől léptek hatályba, a következőkben adok rövid tájékoztatást. 
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény: 
101. § (1) p) önkormányzati tűzoltóság: tűzoltási és műszaki mentési feladatok elvégzésére 
létrehozott, önálló működési területtel nem rendelkező önkéntes tűzoltóság; 
115. § A Tvt. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„28. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete 
a) hozzájárulhat a hivatásos tűzoltóság, valamint hozzájárul – amennyiben területén működik – az 
önkormányzati tűzoltóság és az önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához, 
b) önkormányzati tűzoltóság, önkéntes tűzoltó egyesület alapításában vehet részt, 
c) gondoskodik az önkormányzati tűzoltóság fenntartásáról, működtetéséről és fejlesztéséről, 
d) közreműködik a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában közreműködő önkéntes tűzoltó 
egyesület fenntartásában, működtetésében és fejlesztésében, 
e) hozzájárulhat más tűzoltóság létesítéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez. 
(2) Az önkormányzati tűzoltósággal rendelkező települési önkormányzat képviselő-testülete 
a) elrendelheti az irányítása alá tartozó tűzoltóság rendkívüli készenléti szolgálatát, 
b) beszámoltatja az önkormányzati tűzoltóparancsnokot. 
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(3) Az önkormányzati tűzoltósággal rendelkező települési önkormányzat képviselő-testülete a 
katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter tájékoztatása mellett megszüntetheti az 
önkormányzati tűzoltóságot. A minisztert a döntésről legalább fél évvel a megszüntetés tervezett 
időpontja előtt kell értesíteni.” 
120. § A Tvt. 34. §-a helyébe a következő rendelkezés és a megelőző alcím lép: 
 
„Az önkormányzati tűzoltóság 
34. § (1) Az önkormányzati tűzoltóság a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás és 
az önkéntes tűzoltó egyesület által közösen vagy a települési önkormányzat vagy az önkormányzati 
társulás által önállóan alapított köztestület, amely a települési önkormányzat vagy az önkormányzati 
társulás közigazgatási területén, a hivatásos tűzoltósággal kötött együttműködési megállapodás 
alapján és annak szakmai iránymutatása alapján tűzoltási és műszaki mentési célokra folyamatosan 
igénybe vehető készenléti szolgálatot lát el és közreműködik közvetlen tűz- és robbanásveszély 
esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában. Az önkormányzati tűzoltóság kérheti 
közhasznúsági nyilvántartásba vételét. 
(2) Az önkormányzati tűzoltóság parancsnokát a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve 
vezetője egyetértésével a köztestület nevezi ki. 
(3) Az önkormányzati tűzoltóság székhelye szerinti települési önkormányzat részére a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv központi szerve költségvetéséből erre a célra biztosított költségkeret 
mértékéig az általuk végzett feladattal arányos költségfedezetet biztosítja.” 
 
- Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, 
önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra 
vonatkozó szabályokról 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet: 
32. § (1) Önkormányzati tűzoltóság fenntartása esetén a települési önkormányzat hozzájárulását az 
önkormányzati tűzoltóság, valamint a székhelye szerinti és az általa védett települések 
önkormányzatai között létrejött megállapodás rögzíti. 
A megállapodásban rögzített hozzájárulások mértékének megállapításánál kiemelt szempontnak 
tekintendő a települések lakosságszáma, valamint területének nagysága. 
(2) A székhely szerinti települési önkormányzat, valamint az önkormányzati tűzoltóság által védett 
települések önkormányzatai éves hozzájárulásának mértékét legalább oly módon szükséges 
megállapítani, hogy a központi költségvetési hozzájárulással együttesen fedezetet biztosítsanak az 
önkormányzati tűzoltóság éves fejlesztési, fenntartási és működési kiadásaira. 
(3) Az éves fenntartáshoz szükséges fedezetet az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, 
létesítményei és felszerelései minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról szóló 
jogszabály alapján kell megállapítani. 
 
2./ A fenti jogszabályok értelmében a Vámospércs-Nyíradony Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság 
tagjai az alapító önkormányzatoknak (Vámospércs Városi Önkormányzat, Nyíradony Város 
Önkormányzat) és az ellátási területen lévő önkormányzatoknak (Fülöp Község Önkormányzata, 
Nyíracsád Község Önkormányzata, Nyírábrány Község Önkormányzata, Nyírlugos Község 
Önkormányzata, Nyírmártonfalva Község Önkormányzata) döntést kell hozniuk abban a kérdésben, 
hogy létrehozzák-e a Vámosprécs-Nyíradony Önkormányzati Tűzoltóságot, és vállalják-e a 
tűzoltóság fenntartásainak költségeit a jogszabályoknak megfelelően. 
Az érintett települések polgármestereit arra kértem, hogy döntsön a Képviselő-testületük ezekben a 
kérdésekben. Az előterjesztés napjáig a következő települések döntöttek: 

- Fülöp Község Önkormányzata a 53/2012. (IV.24.) Kt. számú határozatával úgy döntött, hogy 
csatlakozik az önkormányzati tűzoltósághoz, a település lakosságszámának arányában 2012. 
II. negyedévre hozzájárul, amennyiben a köztestület finanszírozása ezt követően sem oldódik 
meg az önkormányzat támogatása nélkül, akkor 2012. június 30. napjával kilép, és ezt 
követően a településen a tűzoltást a hivatásos tűzoltóság és a helyi ÖTE látja el. 
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- Nyíracsád Községi Önkormányzata a 30/2012. (IV.16.) sz. önkormányzati Képviselő-
testületi határozattal úgy döntött, hogy csatlakozik az önkormányzati tűzoltósághoz, a 
fenntartáshoz a település lakosságszámának arányában egy negyedévre eső összeggel 
hozzájárul, a továbbiakra vonatkozóan a törvényi változás függvényében hozza meg a 
döntését.  

- Nyírmártonfalva Községi Önkormányzata a 35/2012. (IV.16.) Kt. önkormányzati 
határozatával úgy döntött, hogy csatlakozik az önkormányzati tűzoltósághoz, a fenntartáshoz 
a 2012. II. negyedévre szükséges finanszírozást, 180.000 Ft-ot biztosít. 

- Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a 49/2012. (IV.12.) sz. önkormányzati 
határozatával úgy döntött, hogy csatlakozik az önkormányzati tűzoltósághoz, a fenntartáshoz 
a település lakosságszámának arányában  (50Ft/lakos) hozzájárul. 

-  Vámospércs Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 13.) számú 
önkormányzati rendeletében biztosította az önkormányzati tűzoltóság 2012. évi működéséhez 
szükséges anyagi fedezetét. 

 
3./ A Vámospércs-Nyíradony Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság elnökeként az Alapszabálynak 
megfelelően 2012. április hó 26. napjára Közgyűlést hívtam össze, amelyen döntés születik az 
Önkormányzati Tűzoltóság megalakulásáról. Ennek keretében sor fog kerülni többek között az új, 
módosított és a hatályos jogszabályoknak megfelelő Alapszabály módosítására és a köztestület 
2012. évi költségvetésének elfogadására is. 
 
Fentiek alapján a Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének döntést kell hozni 
abban a kérdésben, hogy létrehozza a Vámospércs-Nyíradony Önkormányzati Tűzoltóságot 2012. 
május 01.-jével, és felhatalmaz a testület, hogy a Közgyűlésen képviseljem a döntést. Ennek a 
döntésnek azért van súlya, mert május 01-ig a cégbíróságon be kell nyújtani az Önkormányzati 
Tűzoltósággá való átalakulásnak az alapszabályát, amennyiben ez nem történik meg, nem kap a 
tűzoltóság állami normatívát. Amennyiben a későbbikben úgy döntünk, hogy nem tudjuk tovább 
finanszírozni a tűzoltóság működését abban az esetben is még 6 hónapig működtetnünk kell a 
Köztestületei tűzoltóságot. Én azt javaslom, hogy a testület támogassa az Önkormányzati 
Tűzoltóság létrehozását, és hamarosan újból tárgyalni fogja a testület a Tűzoltósággal kapcsolatos 
kérdéseket.  
Tájékoztatom a testület tagjait, hogy 2012. április 26. napján a Tűzoltóság Közgyűlését 
összehívtam, ott fogunk arról dönteni, hogy 2012. május 01. napja után milyen formában 
működjön tovább a köztestületi tűzoltóság.  
 

Kérdezem, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan van- e valakinek kérdése hozzászólása? 
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

54/2012. (IV.25.) sz. 
                                              H a t á r o  z a t a 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
létrehozza a Vámospércs- Nyíradony Önkormányzati Tűzoltóságot 
2012. május 01-jével. Az önkormányzati tűzoltóság 2012. évi 
működéséhez az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. 
(II.13.) számú önkormányzati rendeletében meghatározott összeggel 



58 
 

járul hozzá.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy Vámospércs-
Nyíradony Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság Közgyűlésén a döntésnek 
megfelelően járjon el.  
 
Határidő: a következő közgyűlés időpontja 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
(Polgárné Nagy Elvira elhagyja a tanácstermet) 
 
 
15. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércsi Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Vámospércsi Óvoda Alapító Okiratát módosítani szükséges, erről Németh Jánosné, az intézmény 
vezetője levélben tájékoztatott.  
  
Az Óvoda jelenleg hatályos Alapító Okiratában nem szerepel a 851012-es szakfeladat alatt 
megnevezett tevékenysége között az autista gyerekek nevelése. 
A 2011/2012-es nevelési évben és a következő nevelési években a Szakértői Bizottság 
szakvéleménye alapján igény van az óvodában az autista gyerekek ellátására és nevelésére. 
 
A kiegészítést Alapító Okiratban a következő helyen kell beilleszteni:  
 
„851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, tanulók ellátása, SNI/A, SNI/B 

 integráltan oktatható testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 
halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók ellátása.” 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat 
szíveskedjen elfogadni. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

55/2012. (IV.25.) sz. 
                                              H a t á r o  z a t a 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Vámospércsi Óvoda Alapító Okiratában az Intézmény alaptevékenységét az 
alábbiak szerint egészíti ki: 
- „851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, tanulók ellátása, 

SNI/A, SNI/B 
integráltan oktatható testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi    fogyatékos, 
autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók 
ellátása.” 

 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításával kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
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Határidő: azonnal 

        Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

56/2012. (IV.25.) sz. 
                                              H a t á r o  z a t a 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Vámospércsi Óvoda egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a 
mellékletben szereplő tartalommal elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
16. napirendi pont: Előterjesztés Együttműködési szándéknyilatkozat megkötése a 
Munkanélkülieket Segítő Szervezetek Szövetségével 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége (4025 Debrecen, 
Vásáry I. u. 7. 2/3.) (a továbbiakban: MSKSZMSZ) nevében Bögös Gábor alelnök úr kereste meg az 
önkormányzatunkat azzal a céllal, hogy együttműködési szándéknyilatkozat megkötését ajánlja fel. 
 
Az MSKSZMSZ pályázatot kíván benyújtani a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
felhívására, mely a Hajdú-Bihar Megyei Civil Ionformációs Centrum cím elnyerésére szolgál. A 
projekt keretében a szervezet 2012. 07.01. – 2014. 12. 31-ig, 30 hónapon keresztül kívánja a 
pályázati felhívásban elvárt eszközök és szolgáltatások által segíteni a Hajdú-Bihar megye területén 
működő civil szervezeteket. 
 
Az együttműködési szándéknyilatkozat megkötése a szervezet és az önkormányzatunk között a 
pályázat beadásának a feltétele, az önkormányzatra nézve semmiféle (anyagi) kötelezettséggel nem 
jár. 
 
Vámospércs városának előnyös az együttműködési szándéknyilatkozat megkötése, mivel az 
önkormányzat illetékességi területéhez kapcsolódó kistérségben tevékenykedő civil szervezetek 
társadalmi szerepvállalásának elősegítését szolgálja, illetve a Civil Információs Centrum működtetése 
is a munkanélkülieknek tud segítséget nyújtani.  
 
Az előterjesztéshez csatolom az Együttműködési Szándéknyilatkozat tervezetét, illetve az 
MSKSZMSZ működésével kapcsolatban a www.euhalo.hu internetes oldalon további információk 
találhatóak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot 
szíveskedjen elfogadni. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

57/2012. (IV.25.) sz. 
                                              H a t á r o  z a t a 
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Együttműködési szándéknyilatkozatot köt a Munkanélkülieket Segítő 
Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetségével (4025 Debrecen, 
Vásáry I. u. 7. 2/3.). 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Együttműködési 
Szándéknyilatkozat megkötésével kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket 
tegye meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
17. napirendi pont: Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2007. 
(I.4.) számú határozatának módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (I. 4). számú határozata, az 
önkormányzat alaptevékenységét kiegészítő tevékenységek térítési díjait négy szolgáltatás 
tekintetében határozza meg. 
 
1.) Vámospércsi Hírek helyi újság eladási ára 
2.) Hirdetési díjak a Vámospércsi Hírekben 
3.) Az autóbusszal történő szemétszállításért (helyesen: személyszállításért) fizetendő díj mértéke 
4.) Földhaszonbérleti díj mértéke naptári évenként 
 
A határozatban foglalt szolgáltatásokat és a megállapított térítési díjakat felülvizsgálni szükséges, 
tekintettel arra, hogy egyrészt olyan szolgáltatások térítési díját szabályozza, melyeket időközben már 
ingyenesen nyújt az önkormányzat vagy a szolgáltatás nyújtása megszüntetésre került, másrészt a 
jelenleg nyújtott szolgáltatások esetében a térítési díjakat aktualizálni szükséges. 
 
A Vámospércsi Hírek helyi újság eladási ára a határozatban bruttó 100 Ft-ban van megállapítva. A 
helyi újságot a lakosság ingyenesen kapja, ezért javasoljuk a határozat 1.) pontját hatályon kívül 
helyezni. 
 
A Vámospércsi Hírek hirdetési díjainak felülvizsgálata tekintetében több helyi önkormányzati, 
illetve megyei napi-, hetilap hirdetési díjait tekintettük át és megállapítható, hogy a határozatban 
szereplő árak jelenleg reálisak, az árak változtatását nem javasoljuk.    
 
Az autóbusszal történő szemétszállítás (helyesen: személyszállítás) szolgáltatás megszűnt, ezért 
javasoljuk a határozat 3.) pontját hatályon kívül helyezni. 
 
A földhaszonbérleti díjak éves díjára vonatkozóan – szakmai konzultációkat követő – javaslatunk 
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az alábbi: 
 
Szántó éves bérleti díját a jelenlegi 10 600 Ft/kh mértékről javasoljuk 20 000 Ft/kh mértékre emelni. 
Legelő éves bérleti díját a jelenlegi 8 300 Ft/kh mértékről javasoljuk 15 000 Ft/kh mértékre emelni. 
Zártkert éves bérleti díját a jelenlegi 8 300 Ft/kh mértékről javasoljuk 15 000 Ft/kh mértékre emelni. 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a 
határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és javasolja elfogadásra a 
Képviselő-testületnek.  
 
Huszti János alpolgármester:  
Ezzel kapcsolatosan annyit tudok mondani, hogy még mindig lojálisak vagyunk a bérleti díjjal 
kapcsolatosan.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az a gond, hogy az önkormányzat tulajdonában nincsenek jó termőföldek. A bérlők nagy része 
kaszálóként használja a bérlendő területeket.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Visszamenőleges hatállyal 2012. január 01. napjától léptetjük érvénybe?  
Ménes Andrea polgármester:  
Igen, ez idáig nem kötöttünk senkivel sem szerződést, de a területet használják.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Mi most hozzuk meg a testületi döntést visszamenő hatállyal, akkor mi nem tudjuk ezt kérni, mi nem 
a parlament vagyunk.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Erre azt mondom, hogy az az ember, aki szerződés nélkül bevetette, az fizesse meg a bérleti díjat 
visszamenőlegesen.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Az megint más dolog, mivel akkor ő a területet jogtalanul használja. Javaslom, hogy legyen a 
módosított díj bevezetése május 01. napjától, január 01. napjától pedig az eddig hatályos díj alapján 
kössünk szerződést.  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Dönthet úgy is a testület, hogy csak 2012. május 01. napjától vezeti be az új díjakat, addig a régi 
díjjal köti meg a szerződéseket. 
 
Ménes Andrea polgármester:  
További kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

58/2012. (IV.25.) sz. 
                                              H a t á r o  z a t a 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2007. (I. 4) határozatát az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
A Képviselő-testület: 
 
1.) A 9/2007. (I. 4) határozatának 1.) pontját 2012.01.01-jétől hatályon kívül helyezi. 
 
2.) A 9/2007. (I. 4) határozatának 3.) pontját 2012.01.01-jétől hatályon kívül helyezi. 
 
3.) A 9/2007. (I. 4) határozat 4.) pontja 2012 05.01-jétől az alábbiak szerint módosul: 
 
A Fölhaszonbérleti díj mértékét naptári évenként: 

a) szántó 20 000 Ft/kh 
b) legelő 15 000 Ft/kh 
c) zártkert 15 000 Ft/kh 

 
összegben állapítja meg. 
 
A határozat módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályba maradnak.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Huszti János alpolgármester:  
Annyit kívánok még hozzászólni, hogy tudok olyan esetről, hogy az önkormányzati területet 
használták hónapokon keresztül, és majd csak azt követően kérelmezték.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Had kérjem már azt, hogy akivel egy éves földhasznon bérleti szerződést kötünk, azt kövessük már, 
hogy lejárt-e vagy a következő évtől kívánja-e újra bérelni. Ne legyen már ez a hanyagság.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Ha már itt tartunk, hogy van olyan,  hogy jogosulatlanul használják, bérleti szerződés nélkül a földet 
arra be lehetne vezetni egy pluszt tételt jogosulatlan földhasználati díj az éves földhaszon bérleti 
díjnak a kétszerese. Amennyiben van erre lehetőség.  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Ennek a határozatnak a keretében nem.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Tudom, mivel már ezt elfogadtuk az előbb.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Hogy gondolod, állítsuk erre egy embert, hogy járja körbe az önkormányzati tulajdonú területeket,  
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hogy van-e kaszálva vagy stb. Az önkormányzati területek nem egy helyben vannak, hanem 
szerteágazóan, vannak belterületen, illetve külterületen.  
 
Deákné Demjén Ilona települési képviselő:  
A falugazdász tudja ezt, mivel neki ott vannak a térképei és ő látja, hogy melyik területet művelik és 
melyik területet nem.   
 
Ménes Andrea polgármester:  
Javaslom, hogy képviselő indítványként nyújtsd be.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
A falugazdász rendelkezik műholdas felvételekkel is és azon is meg tudja nézni, hogy használják 
vagy nem az adott területet.  
 
Csuth Imréné települési képviselő:  
Benne az is felmerült, hogy nem tudjuk, hogy kik használják a területet nem-e áll fent az elbirtoklás 
veszélye?  
 
Huszti János alpolgármester:  
10 év szükséges.  
 
Csuth Imréné települési képviselő:  
Ki tudja, hogy milyen ideje használják esetlegesen a területünket - területeinket.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Utána fogunk nézni, a kataszter adatai tartalmazzák. Alpolgármester urat majd megbízzuk e hálás 
feladattal, hogy ingyen nézzen szét az önkormányzati területeken.  
 
Huszti János alpolgármester:  
Építéshatósági ügyintézővel együtt természetesen, mivel ő van tisztába a területekkel illetve a 
helyrajzi számokkal.  
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18. napirendi pont: Előterjesztés AKSD Kft-nek fizetendő díjkompenzáció tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő 2011. évi CCI. törvény a hulladékgazdálkodásról 
szóló 2000. évi XLIII. törvényt egy új 57. §-sal egészítette ki, mely alapján a hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a települési 
önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben 2011. évre megállapított hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét. 
Ez lényegében azt jelentette, hogy a település hulladékszállításával megbízott AKSD Kft. annak 
ellenére sem emelhette meg 2012.01.01-jétől a díjait, hogy a közgyűlésük elfogadott 2011 
decemberében egy 2,74 %-os mértékű díjemelést, valamint önkormányzatunk is ezzel a mértékkel 
történő díjemelésről döntött a 26/2011. (XII.15.) számú rendeletében. 
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 
szóló 64/2008. (III.28.) Korm.rendelet 3. § (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy ha a 
közszolgáltatási díjat az önkormányzat az (1)-(4) bekezdés alapján számított díjnál alacsonyabb 
mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a közszolgáltatónak 
megtéríteni. 
 
Az állam a feladatellátásról szóló törvényben korlátozta a szolgáltatók 2012. évre vonatkozó 
díjemelését, azonban a hulladékkezelési közszolgáltatási díjakat szabályozó kormányrendelet szerint 
(ezt kihasználva) a szolgáltatók az önkormányzatra továbbháríthatják a díjkülönbözetet. 
 
A probléma feloldása érdekében 2012.03.28-án hatályba lépett a települési hulladékkezelési 
közszolgáltatási díja megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm-
rendelet módosításáról szóló 48/2012. Korm.rendelet, valamint 2012.04.07-én szintén hatályba lépett 
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi XXVIII. 
törvény.  
 
Fenti jogszabályi változások alapján a tényállás a következő: 
 
1. Az AKSD Kft. köteles a lakosság felé 2012.01.01-2012.03.27. közötti időszakban a 2011. évi 
szolgáltatási díj mértékének megfelelően számlázni, míg a különbözetet az önkormányzat felé 
díjkompenzáció formájában érvényesíti. 
 
2. Az AKSD Kft. köteles a lakosság felé 2012.03.28-2012.04.15. közötti időszakban a 2011. évi 
szolgáltatási díj mértékének megfelelően számlázni, azonban a különbözetet az önkormányzat felé 
nem érvényesítheti. 
 
3. Az AKSD Kft. 2012.04.15-ét követően az emelt összegű szolgáltatási díjnak megfelelően 
számlázhat a lakosság felé. 
 
A szolgáltató számítása alapján Vámospércs Városi Önkormányzatnak a 2012.01.01-2012.03.27. 
közötti időszakra 165 897 Ft + ÁFA összegű díjkompenzációt kell fizetnie. 
    
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a 
határozati javaslat szerint elfogadni szíveskedjen. 
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és javasolja elfogadásra a 
Képviselő-testületnek.  
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Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
A lakosságra semmilyen képen ne hárítsuk rá a díj kifizetését.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Azzal, hogy ne hárítsuk a lakosságra azzal teljes mértékben egyet értek, de az AKSD nagyon jó 
pozícióban van és tudja, hogy nincs „riválisa”. Én nem tartom azt kizártnak, hogy a későbbiekben az 
AKSD-nek fel kellene vetni a lakosság nem heti hanem kéthetes ürítését. Folyamatos ürítési 
problémákkal keresnek meg a lakosok, a folyamatos áremelésről nem is beszélve. A lakosság terheit 
csökkenteni szükséges.  
 
Huszti János alpolgármester:  
Valamit majd próbálni kell változatni minden féle képen, mert engem az bosszant a legjobban, 
amikor vettem a fáradtságot és a saját autóban beülve végig jártam jó pár utcát a kukás autó mögött, 
hogy meggyőzzem a saját lelkiismeretemet arról, hogy hány kukát ürít ki. Sajnos azt tapasztaltam, 
hogy itt sem volt kirakva kuka, meg ott sem volt kirakva kuka, nem azért mert nem laknak éppen ott, 
hanem ténylegesen nem gyűlik hétről hétre annyi szemete össze az érintett lakosnak. Valamilyen 
megoldást erre ki kell találni, ha kiürítik, akkor fizessen érte, de ha nem akkor ne kelljen fizetni érte. 
Azt már most megmondom, hogy én ennél az asztalnál soha nem fogok megszavazni olyat, hogy el 
nem végzett munkáért bért adok oda. Tűrhetetlen ez az állapot. Ha egy egyedül álló özvegyasszonyt 
nézünk, neki hétről hétre nem gyűlik össze egy kuka szemét.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Sajnos a területen ez az egy szolgáltató cég van, monopolhelyzetben van, valamint anno olyan 
szerződés került aláírásra, ami ellen nem sok mindent tudunk tenni.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Ha jól tudom 2015-ben ez a szerződés lejár.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Igen, de kötelező közszolgáltatási feladatról van szó, és mivel mi telephelyet nem tudunk kialakítani, 
ezért szükséges majd a szerződés megkötése.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

59/2012. (IV.25.) sz. 
                                              H a t á r o  z a t a 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 2012. évet érintő 
módosításai miatt Vámospércs Városi Önkormányzatnak a 2012.01.01-
2012.03.27. közötti időszakban 165 897 Ft + ÁFA összegű díjkompenzáció 
fizetési kötelezettségét az AKSD Kft. felé elismeri. 
 
Az időszakot terhelő díjkompenzáció összegét a szolgáltató részére – a 2012. 
évi költségvetés dologi kiadások előirányzat terhére – megfizeti.     
 
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon. 
Határidő:  2012. április 30. 
Felelős:  polgármester 
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19. napirendi pont: Vámospércs, Malom u. 9. szám alatti Sütőüzem bérleti szerződés, 
valamint a 23/2012. (II.13.) számú határozat módosítása tárgyában 
(Írásbeli anyag mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Képviselő-testület 23/2012.(II.13) sz. határozatában úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában 
álló Vámospércs 1048/11 hrsz-ú, 1099 m2 területű, valamint a 1048/14 hrsz-ú 1364 m2 területű 
beépítetlen terület, a valóságban Vámospércs, Malom u. 9. szám alatti Sütőüzem hasznosítására, 
bérbeadására a Metaguru Kft. – 4030 Debrecen, Óvoda u. 28., Cg.: 09-09-022469 - pályázatát 
elfogadja, és a céggel bérleti szerződést köt. 
 
A határozat c) pontjában az szerepelt, hogy „a bérleti szerződés megkötésétől számított 20. naptári 
napig a Bérlőnek tesztüzemelést biztosít azzal, hogy ezen időszak alatt bérleti díjat nem kell fizetnie, 
de valamennyi közüzemi díjakat köteles viselni”. A bérleti szerződés megkötésére 2012. március 5. 
napján került sor. 
 
Az épület átadását követően a vállalkozó elkezdte a helyiségek felújítását, mely során kiderült, hogy 
az épület víztelenítése a korábbi években nem történt meg, ezért sem használati, sem fűtési vizet nem 
lehet biztosítani a rendszer szétfagyása miatt. A probléma megoldása érdekében burkolatokat, 
aljzatbetont kellett bontani és a javítási munkák után helyreállítani. 
 
Ezek a munkálatok nem voltak előre láthatók, ugyanakkor az üzem beüzemeléséhez, rendeltetésszerű 
használatához és a működési engedély kiadásához elengedhetetlenül szükségesek voltak. A javítások 
összköltsége bruttó 512.000 Ft volt, melyet az Önkormányzat saját költségvetéséből biztosított, 
tekintettel arra, hogy ezek a javítások nem a beüzemeléshez, hanem az épület alapvető funkciójához 
voltak szükségesek. 
 
A fentiekben leírt körülmények miatt a bérlő csak a javítások elvégzését követően tudta a tesztüzemet 
indítani, így annak időtartama - a tervezet időponttól eltérően - 2012. április 16. napjáig tartott.  
 
A bérlő 2012. április 24. napján írásban beadott kérelmében azzal fordult az Önkormányzathoz, hogy 
az első hónap bérleti díja 50 %-ban kerüljön csökkentésre a tesztüzem – fagykárok miatti –
időtartamának elhúzódás miatt.  
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjen. 
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a határozati 
javaslatról.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

60/2012. (IV.25.) sz. 
                                              H a t á r o  z a t a 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
23/2012. (II.13.) számú határozat 1.c) pontját az alábbiak szerint módosítja:  
 
„c) a Bérlőnek 2012. április 16. napjáig tesztüzemelést biztosít azzal, hogy 
ezen időszak alatt bérleti díjat nem kell fizetnie, de valamennyi közüzemi 
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díjat köteles viselni.” 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződés módosításról gondoskodjon.  
 
A határozat módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 
maradnak.  
 
Határidő: 2012. április 27.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

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

Kmf. 
 
 
 

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


