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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 31. napján 16:30 
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, 
  Lakatos József települési képviselő, 
  Deákné Demjén Ilona települési képviselő, 
  Kosztin Mihály települési képviselő,  
  Csuth Imréné települési képviselő 

 
Távol maradt: --------------------------------- 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző, Dr. Danó János aljegyző 
 
Vendég: Ozsváth Zoltán Vámospércs- Nyíradony Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság parancsnoka 
            
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett  
 
Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 9 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. Ismertettem a napirendi pontokat.  
 
Napirendi pontok: 

 
1. Előterjesztés a Köztestületi Tűzoltóság fenntartása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

2. Előterjesztés a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetőjének állásfoglalásának tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
Kérdezem, van-e valakinek napirendi pontra tett javaslata amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
Fentiekkel kapcsolatban Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatokat. 
 
 
1. napirendi pont: Előterjesztés a Köztestületi Tűzoltóság fenntartása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
2011. év végén megváltozott az Önkéntes köztestületi tűzoltóságok működésére vonatkozó 
jogszabály. A hivatásos tűzoltóságok állami fenntartásba, a köztestületi tűzoltóságok pedig 
önkormányzati, vagy önkormányzati társulások fenntartásába kerülnek.  
 

Az egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további 
törvénymódosításokról szóló 2011. évi CCVII. törvény 33. § (2) bekezdése szerint a tűz elleni 



3 
 

védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény a következő 
46/C. §-sal egészül ki: 
 

46/C. § (1) A 2011. december 31. napján működő önkéntes tűzoltóságok működési feltételeit a 
2011. december 31. napján hatályos szabályok szerint a 34. § (1) bekezdésében foglalt feltételek 
teljesítéséig, de legfeljebb 2012. április 30. napjáig kell biztosítani. 

(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet kialakítása kapcsán 2012. január 1-től az önállóan 
működő hivatásos tűzoltóságok költségvetési előirányzatokkal, kincstári számlával nem rendelkeznek, 
kincstári és elemi költségvetést, továbbá elemi költségvetési beszámolót nem készítenek. A működési 
és fenntartatási előirányzataikat a területileg illetékes megyei hivatásos katasztrófavédelmi szervek 
költségvetése tartalmazza. 
 
Ez azt jelenti, hogy 2012. április 30. napjáig az előző évi feltételek szerint kell fenntartani az 
önkéntes tűzoltóságot, erre a 2011. évi előírások szerint előlegként folyósított normatív támogatás 
részben nyújt fedezetet, azonban jelenleg még tisztázni szükséges, hogy az előlegként folyósított 
normatív támogatás felhasználása során is figyelemmel kell-e lenni arra a szabályra, mely szerint az 
önkormányzati tűzoltóság központi költségvetés által biztosított tárgyévi hozzájárulás összegének 
legfeljebb 70 %-át fordíthatja személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadásokra. 
 
A fentiek figyelembevételével a Képviselő-testületnek – amennyiben meg akar felelni a jogszabályi 
előírásoknak – anyagi kötelezettséget szükséges vállalnia a fenntartáshoz. Tekintettel arra, hogy az 
önkormányzatra vonatkozóan jelenleg az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet van hatályban, a 
2012. évi költségvetésről szóló rendeletet pedig még nem alkotta meg a Képviselő-testület, a 
jogszabályi kötelezettségnek úgy tudunk megfelelni, hogy a Képviselő-testület kötelezettséget vállal 
arra, hogy a tűzoltóság fenntartásához szükséges költségvetési fedezetet beépíti a 2012. évi 
költségvetésébe. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Annyival egészíteném még ki az előterjesztést, hogy ha a Képviselő-testület a költségvetési rendelet 
megalkotásakor úgy gondolja, hogy nem tudja vállalni a Köztestületi Tűzoltóság finanszírozását, 
akkor is 6 hónappal megelőzően kell ezt a döntést meghoznia, ez azt jelenteni, hogy amennyiben a 
2012. évi költségvetésben a Képviselő-testület nem tud fedezetet biztosítani az önkormányzati 
tűzoltóság működtetésére, akkor is fenntartási kötelezettsége van augusztusig. Amennyiben az 
Együttműködési Megállapodást nem írom, alá a január hónapban leutalt normatív támogatást vissza 
kell fizetünk. Kérdezem, van-e kérdés, hozzászólás?  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Egyetértek a polgármester asszony által ismertetettet előterjesztéssel. Jól értelmezem, amennyiben 
úgy dönt februárban a Képviselő-testület, hogy nem tudja a Köztestületi Tűzoltóságot finanszírozni, 
akkor is augusztus hónapig működni fog?  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Igen. A költségvetés elfogadásakor tudjuk felmondani és a felmondási idő alatt, 6 hónapig szükséges 
biztosítani a Köztestületi Tűzoltóság fenntartását.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Azt szeretném megkérdezni, hogy a 2012. januári finanszírozást hogyan kaptuk meg? Vagy már ez is 
többletköltséget jelent az önkormányzat számára?  
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Ménes Andrea polgármester:  
A költségvetéssel egyidejűleg tudom pontosan tájékoztatni a testület tagjait arról, hogy van-e 
tartaléka a Köztestületi Tűzoltóságnak. Kérdezem Ozsváth urat, hogy erről tud-e jelen pillanatban 
tájékoztatást nyújtani?  
 
Ozsváth Zoltán Vámospércs- Nyíradony Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság parancsnoka:  
Igen. Tavalyi évről 2012. januári nyitóegyenlegként 6.428 ezer forint maradvány összeggel 
rendelkezünk. Ebből január 05-én fizettük ki a decemberi bért, így maradt 3.279 ezer forint. 2012. 
januárban kapott normatívánk 3.229 ezer forint. 2012. január hónapjára a bérjellegű kiadásunk 2.898 
ezer forint. A jelenleg meglévő pénzösszeg fedezni a bérjellegű juttatást. Ezen felül természetesen 
dologi kiadásokra is kell még fedezetett biztosítani üzemanyag stb.. 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Van-e további kérdés-hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

10/2012. (I.31.) számú 
           HATÁROZATA 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
határozat mellékletét képező – önkéntes tűzoltóság átmeneti működésére 
vonatkozó - Együttműködési megállapodást tudomásul veszi, és 
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. 
 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az egyes 
rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő 
további törvénymódosításokról szóló 2011. évi CCVII. törvény 33. § (2) 
bekezdése alapján – mely szerint a 2011. december 31. napján működő 
önkéntes tűzoltóságok működési feltételeit a 2011. december 31. napján 
hatályos szabályok szerint a 34. § (1) bekezdésében foglalt feltételek 
teljesítéséig, de legfeljebb 2012. április 30. napjáig kell biztosítani – az 
önkéntes köztestületi tűzoltóság működési költségeihez 2012. április 30. 
napjáig - a 2011. évi előírások szerint előlegként folyósított normatív 
támogatáson felül – szükséges költségvetési fedezetet az Önkormányzat 
2012. évi költségvetésében biztosítja.  
 
A Képviselő-testület a megállapodásban megjelölt időszak (2012. április 30.) 
után a Képviselő-testület a költségvetési lehetőségei függvényében biztosítja 
a testület szervezetének működési kiadásait.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról, 
valamint a költségvetési fedezet 2012. évi költségvetésben történő 
biztosításáról gondoskodjon.     
 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: azonnal 
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2. napirendi pont: Előterjesztés a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetőjének állásfoglalásának 
tárgyában 
 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságtól 2012. január 23-án levélben megkeresett Dr. Fekete 
Csaba r. dandártábornok, megyei főkapitány Úr. 
 
A levelében arról tájékoztatott, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, Hajdúhadház 
Rendőrkapitányság vezetésével 2011. május 5.-i hatállyal Dr. Vincze István r. alezredes Urat bízta 
meg. A megbízása óta a munkaköre ellátásával kapcsolatos szakmai és közéleti feladatokat az 
elvárásoknak megfelelően látja el, személyét és munkáját pozitívan értékeli a megyei főkapitányság 
vezetője. Fentiek alapján Dr. Vincze István r. alezredes Úr kinevezését tervezi a főkapitány Úr.  
 
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a rendőrkapitányság a 
helyi rendőri szerv vezetőjének kinevezését megelőzően a kinevezési jogkör gyakorlója kikéri az 
illetékességi területen működő települési önkormányzatok képviselő-testületének a véleményét. 
A jogszabályhely alapján a Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a véleményét 
kell határozatban elfogadni, amelyben támogatja a testület Dr. Vincze István r. alezredes úr 
kinevezését a Hajdúhadház Rendőrkapitányság vezetőjévé. 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

11/2012. (I.31.) számú 
           HATÁROZATA 

 
Vámospércs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján 
támogatja Dr. Vincze István r. alezredes Úr kinevezését a Hajdú-Bihar Megyei 
Rendőr-főkapitányság, Hajdúhadház Rendőrkapitányság vezetőjévé. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse 
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon Dr. Fekete Csaba r. 
dandártábornokot, megyei főkapitány Urat. 

 
      HATÁRIDŐ: azonnal 
      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 


