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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 07. napján, 
14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Ménes Andrea polgármester, 
     Huszti János alpolgármester,  

  Gálfi József települési képviselő, 
  Lakatos József települési képviselő (zárt ülés tárgyalására érkezett meg) 

                          Polgárné Nagy Elvira települési képviselő 
    Deákné Demjén Ilona települési képviselő, 
    Kosztin Mihály települési képviselő 
                          Rácz Ildikó települési képviselő, 
 
Távol maradt: Csuth Imréné települési képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző; Szabóné Miavecz Ildikó 
Városfejlesztési, építéshatósági és műszaki irodavezető   
 
Vendég: Kocsisné Nagy Enikő (Óvoda) intézményvezető - helyettes, Mészárosné Oláh Róza 
(Iskolaigazgató helyettes), Vinczéné Gáll Anikó Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője 
 
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 a meghívóban szereplő napirendi 
pontok sorrendjében változtatást javaslok. A 3. napirendi pont kerüljön az 1. napirendi pont 
tárgyalására. Az 1. napirendi pont pedig a 3. napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra. Kérdezem, 
hogy van-e valakinek napirendi pontra tett javaslata?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Egyebek napirendi pontjának a felvételét javaslom.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Ismertetem a módosított napirendi pontokat. 
 

Napirendi pont előtti témák: 
 

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Nyílt ülés 
 

1. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (VI.13.) 
számú határozatának visszavonása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
2. Előterjesztés állami tulajdonú Vámospércs 331/2 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba 

vétele tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
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3. Előterjesztés fejlesztési célú kiadás lehívása az óvadéki számláról tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester  
 

4. Előterjesztés a Vámospércsi Humánszolgáltató NKft. 2012. évi támogatási megállapodásának 
módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

5. Előterjesztés a „Pircsike” Vámospércsi Közművelődési Egyesület 2012. évi támogatási 
megállapodásának módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
6. Előterjesztés a Rákóczi Szövetség támogatás iránti kérelme tárgyában  

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

7. Előterjesztés Tanyafejlesztési pályázat tárgyában  
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
8. Előterjesztés tankönyv támogatás tárgyában  

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

9. Előterjesztés a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító 
Okiratának, SzMSZ, Szakmai Programjának és Társulási Megállapodásának, módosítása 
tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
10. Előterjesztés a Vámospércsi Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában az 

iskolai büfé pályázati felhívásának tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
11. Előterjesztés a közterület filmforgatási célú használatának szabályairól szóló rendelet 

tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
12. Előterjesztés a Bocskai Korona- hoz történő csatlakozás tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

13. Beszámoló az Óvoda 2012/2013. nevelési évéről és a 2013/2014. nevelési év előkészítése 
tárgyban 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
14. Beszámoló a Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2012/2013. tanévben 

végzett szakmai munkájának tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
15. Egyebek 

 
Kérem szavazzunk a napirendi pont elfogadásáról.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatokat. 
 



4 
 

Napirendi pont előtti témák: 
1. 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?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
A Vámosvíz Kft. ügyvezetőjét megjutalmazta a Képviselő-testület, azon az ülésen én nem voltam 
jelen. Örülök annak, hogy sikerült erre is fedezetet találni.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Ezt a jutalmat a cég gazdálkodta ki és nem az önkormányzat költségvetéséből került kifizetésre.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Megértem, de az önkormányzat engedélyezte, mint Képviselő-testület. 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Igen. További kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást.   
 
1. napirendi pont: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2013. (VI.13.) 
számú határozatának visszavonása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 99/2013. (VI.13.) számú határozatában 
döntött arról, hogy a 392/2007 (XII.10.) számú határozata alapján forgalomba hozott „Vámospércs 
2027” kötvény – OTP Bank Nyrt-nél óvadéki számlán elhelyezett – bevételéből, az alábbi fejlesztési 
célú kiadások ellenértékét lehívja 43 516 994 Ft összegben. 
 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 113/2012. (VI.25.) számú 
határozatában döntött arról, hogy Vámospércs Városi Önkormányzat és a Regionális 
Fejlesztési Vállalat Kft. (jogutódja: E-Star Alternatív Nyrt.) között 2005. október 03-án 
létrejött hőszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel megszünteti, valamint a cég által 
2005-ben beépített technológiát és hőszolgáltatási eszközöket 20 M Ft + ÁFA összegért, azaz 
25 400 000 Ft-ért megvásárolja.  
A hőszolgáltatási szerződés a tavalyi évben megszüntetésre került, a fizetési kötelezettségnek 
az önkormányzat eleget tett, azonban a felhalmozási célú kiadás fedezete az óvadéki 
számláról még nem került lehívásra. 

 
2. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 75/2013. (V.13.) számú határozata 

alapján – a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050. azonosítószámú Vámospércs és Nyírmártonfalva 
települések szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása című pályázathoz kapcsolódó költség-
haszon elemzés módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a 
meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésre, valamint a vagyonértékelésre épülő 
pótlási terv készítésére – Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási 
Önkormányzati Társulás részére – a társulási megállapodás szerinti arányokat figyelembe 
véve  - 21 148 866 Ft összegű kölcsönt biztosított. 
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A kölcsönszerződés megkötésre került, a beruházáshoz kapcsolódó szolgáltatás ellenértékének 
lehívása szükségessé vált.  

 
Az OTP Bank Nyrt. a lehívást az alábbi okok miatt elutasította: 

- Az E-Star Alternatív Nyrt részére történt 25 400 000 Ft összegű kifizetés nem beruházási célú 
kiadásként került elszámolásra, ezért az óvadéki szerződés alapján nem finanszírozható a 
kötvény terhére. 

 
- A Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás részére 

nyújtandó 21 148 866 Ft összegű kölcsönt nem beruházási kiadásnak minősíti a pénzintézet, 
ezért kötvény terhére nem finanszírozható. 

 
Tekintettel arra, hogy a kötvényből lehívás formai okok miatt nem valósulhatott meg, szükséges 
a Képviselő-testület döntésének visszavonása. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
114/2013. (VIII.07.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzata Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 
99/2013. (VI.13.) számú határozatát visszavonja.  
Határidő: folyamatos 
Felelős:  Ménes Andrea polgármester 

 

2. napirendi pont: Előterjesztés állami tulajdonú Vámospércs 331/2 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati 
tulajdonba vétele tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára – Farkasné Dr. Gasparics Emese – a 
2013. január 8. napján írt levelében tájékoztatott arról, hogy a Kormány döntése értelmében a város 
közigazgatási területén lévő, használaton kívüli, állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes 
önkormányzati tulajdonba adásának lehetőségét vizsgálják. Levelében kérte, hogy az igények 
felméréséhez az önkormányzat jelölje meg az átvenni kívánt ingatlanokat. Ehhez az ebrd42 
elektronikus rendszerbe feltöltötték a közigazgatási területen lévő állami tulajdonú ingatlanok listáját, 
melyben kértük a Vámospércs 331/2 hrsz-ú, 263 m2 nagyságú, kivett saját használatú út művelési 
ágú ingatlannak az állami tulajdonrészét térítés nélkül az önkormányzat tulajdonába venni a 
Képviselő-testület 8/2013. (I.22.) számú határozata alapján. 
 
2013. június 27. napján jelent meg a 108. számú magyar Közlönyben a 2013. CXVIII. Törvény egyes 
állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő 
kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 
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2011. évi CLXX. törvény módosításáról 
 
A törvény értelmében az Országgyűlés úgy rendelkezik, hogy az 1. mellékletben felsorolt, állami 
vagyonba tartozó ingatlanok ingyenesen az ott megjelölt helyi önkormányzatok tulajdonába kerülnek 
a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés 
megkötését követően. (1. számú melléklet) A szerződést az állam nevében az MNV Zrt. köti meg. 
 
A törvény 4. § (1) bekezdése alapján a szerződés csak abban az esetben köthető meg, ha 

a) a helyi önkormányzat a szerződés általa történő aláírásának időpontjában köztartozásmentes 
adózónak minősül és az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással nem rendelkezik, 

b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése határozatot hozott a közigazgatási 
területén fekvő, az 1. melléklet szerinti állami tulajdonú ingatlan igényléséről és azt az MNV Zrt. 
részére - az e törvény hatálybalépését követő hatvan napon belül - megküldte, és 

c) a helyi önkormányzat a közigazgatási területén fekvő, az 1. melléklet szerinti állami 
tulajdonú ingatlanról - a b) pont szerinti határozat elfogadását követő - harminc napon belül a 
helyi önkormányzat jegyzője által kiállított adó- és értékbizonyítványt vagy hatvan napon belül a 
független szakértő által elkészített forgalmi értékbecslést az MNV Zrt. részére megküldte. 

 
A fenti feltételek teljesülése esetén a szerződés 2013. december 31-ig köthető meg. 
 
A Képviselő-testületi határozatnak tartalmaznia kell: 

a) a döntést arról, hogy a helyi önkormányzat a közigazgatási területén fekvő, az 1. melléklet 
szerinti állami tulajdonú ingatlant tulajdonába kívánja venni, és 

b) azon személy vagy szerv részére szóló felhatalmazást, aki vagy amely a szerződést a helyi 
önkormányzat nevében megköti. 

 
Az MNV Zrt. 2013. július 24. érkezett levelében– a törvény 3. § (1) bekezdése alapján - tájékoztatta 
az önkormányzatot az érintett ingatlanra vonatkozó terhekről, mely alapján az ingatlan 3 m2 
nagyságú területét az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. javára bejegyzett vezetékjog, valamint a 
teljes ingatlant Veres János javára bejegyzett tartási jog terheli. (2. számú melléklet) 
 
Az említettek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni 
és elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása, észrevétele van-e valakinek? Amennyiben nincs, 
kérem szavazzunk.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
115/2013. (VIII.07.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzata Képviselő-testület úgy dönt, hogy: 
 

1. a város közigazgatási területén lévő, használaton kívüli, állami tulajdonú ingatlanok közül a 
331/2 hrsz-ú, 263 m2 nagyságú, kivett saját használatú útművelési ágú ingatlan ½-ed részben 
állami tulajdonú részét térítés mentesen a Magyar Államtól átveszi az önkormányzat 
forgalomképtelen vagyontárgyai közé, 
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2. felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott ingatlan állami tulajdonú eszmei 
részének önkormányzati tulajdonba vételével és az önkormányzat vagyonának 
forgalomképtelen vagyontárgyai közé történő bevezetésével kapcsolatos valamennyi 
szükséges intézkedést tegye meg és az erre vonatkozó szerződést kösse meg. 

Határidő: folyamatos 
Felelős:  Ménes Andrea polgármester 
 
 
3. napirendi pont: Előterjesztés fejlesztési célú kiadás lehívása az óvadéki számláról tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 392/2007 (XII.10.) számú határozata 
alapján forgalomba hozott „Vámospércs 2027” kötvény – OTP Bank Nyrt-nél óvadéki számlán 
elhelyezett – bevételéből, az alábbi fejlesztési célú kiadások ellenértékének lehívása és elkülönítése 
szükséges a költségvetési elszámolási számlánkra. 
 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat az ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003. számú „Vámospércs 
kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” megnevezésű pályázatához kapcsolódóan a 
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal részére 265 725 Ft összegű engedélyezési 
díjat fizetett meg (nem támogatott költség). 
 

2. Vámospércs Városi Önkormányzat az ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003. számú „Vámospércs 
kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” megnevezésű pályázatához kapcsolódóan a 
közbeszerzési tanácsadó Captatio Bt. részére 3 429 000 Ft-ot fizetett meg, melynek 
önereje 391 500 Ft. 
 

3. Vámospércs Városi Önkormányzat az ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003. számú „Vámospércs 
kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” megnevezésű pályázatához kapcsolódóan a 
kivitelező Multimax 99 Kft. részére 22 461 368 Ft előleget fizetett meg, melynek önereje 
5 127 158 Ft. 
 

4. Vámospércs Városi Önkormányzat az ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003. számú „Vámospércs 
kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” megnevezésű pályázatához kapcsolódóan a 
kivitelező Multimax 99 Kft. részére 22 461 368 Ft előleget fizetett meg, melyhez 6 065 000 
Ft összegű fordított ÁFA fizetési kötelezettség is kapcsolódott, melyet közvetlenül a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére kellett pénzügyileg rendezni. A megfizetett ÁFA 
önereje 606 500 Ft. 
 

5. A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050. számú „Vámospércs és Nyírmártonfalva települések 
szennyvízelvetése és szennyvíztisztítása” című pályázathoz kapcsolódó költség-haszon 
elemzés módosításának előkészítése, és a projekttel megvalósuló, valamint a 
meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelésre épülő 
Pótlási Terv feladattal a megbízott Opus-Városkapu Konzorcium elkészült, 31 115 000 Ft 
összegben a számlák benyújtásra kerültek. A társult önkormányzatok közötti megállapodás 
alapján Vámospércs és Nyírmártonfalva 67,97 %-32,03 %-ban viselik a beruházás érdekében 
felmerült költségeket, így a Vámospércset terhelő rész 21 148 866 Ft. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti fejlesztési kiadások lehívását 27 539 749  Ft 
összegben elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
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Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
116/2013. (VIII.07.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Vámospércs 2027” 
kötvény – OTP Bank Nyrt-nél óvadéki számlán elhelyezett – bevételéből a költségvetési elszámolási 
számlájára lehívja az alábbi fejlesztési célú kiadásokat 27 539 749 Ft összegben. 
 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat az ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003. számú „Vámospércs 
kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” megnevezésű pályázatához kapcsolódóan a 
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal részére 265 725 Ft összegű engedélyezési 
díjat fizetett meg (nem támogatott költség). 
 

2. Vámospércs Városi Önkormányzat az ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003. számú „Vámospércs 
kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” megnevezésű pályázatához kapcsolódóan a 
közbeszerzési tanácsadó Captatio Bt. részére 3 429 000 Ft-ot fizetett meg, melynek 
önereje 391 500 Ft. 
 

3. Vámospércs Városi Önkormányzat az ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003. számú „Vámospércs 
kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” megnevezésű pályázatához kapcsolódóan a 
kivitelező Multimax 99 Kft. részére 22 461 368 Ft előleget fizetett meg, melynek önereje 
5 127 158 Ft. 
 

4. Vámospércs Városi Önkormányzat az ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003. számú „Vámospércs 
kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” megnevezésű pályázatához kapcsolódóan a 
kivitelező Multimax 99 Kft. részére 22 461 368 Ft előleget fizetett meg, melyhez 6 065 000 
Ft összegű fordított ÁFA fizetési kötelezettség is kapcsolódott, melyet közvetlenül a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére kellett pénzügyileg rendezni. A megfizetett ÁFA 
önereje 606 500 Ft.  
 

5. A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050. számú „Vámospércs és Nyírmártonfalva települések 
szennyvízelvetése és szennyvíztisztítása” című pályázathoz kapcsolódó költség-haszon 
elemzés módosításának előkészítése, és a projekttel megvalósuló, valamint a 
meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelése, valamint a vagyonértékelésre épülő 
Pótlási Terv feladattal a megbízott Opus-Városkapu Konzorcium elkészült, 31 115 000 Ft 
összegben a számlák benyújtásra kerültek. A társult önkormányzatok közötti megállapodás 
alapján Vámospércs és Nyírmártonfalva 67,97 %-32,03 %-ban viselik a beruházás érdekében 
felmerült költségeket, így a Vámospércset terhelő rész 21 148 866 Ft. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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4. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércsi Humánszolgáltató NKft. 2012. évi támogatási 
megállapodásának módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat a 250/2012. (XII.20.) számú határozatával a Vámospércsi 
Humánszolgáltató NKft. részére 136 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított a 
dolgozók béren kívüli juttatására és annak közterheire. 
 
A társaság ügyvezetője kezdeményezte a 2012. évi támogatási megállapodás módosítását úgy, hogy 
támogatás 2013.06.30-ig felhasználható legyen, tekintettel arra, hogy a támogatási összeget a 
szerződésben meghatározott 2013.02.28-i időpontig - technikai problémák miatt – nem tudták 
felhasználni.    
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben és a határozati javaslatban 
foglaltakat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
117/2013. (VIII.07.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Vámospércsi Humánszolgáltató NKft. 2012. évre érvényes támogatási 
megállapodásának 4. b) pontját az alábbiak szerint módosítja. 
 
„Ezen megállapodás 2013.06. hóig érvényes. A 2013. június 30-ig bármilyen 
ok miatt fel nem használt támogatásra a későbbiekben a Támogatott nem 
tarthat igényt. Amennyiben a Támogató – likviditási helyzete miatt – a 
támogatást nem tudja az 1. c.) pontban megjelölt határidőre kiutalni, emiatt a 
Támogatott nem jogosult késedelmi kamatot követelni.” 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási megállapodás módosításáról 
gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

5. napirendi pont: Előterjesztés a „Pircsike” Vámospércsi Közművelődési Egyesület 2012. évi 
támogatási megállapodásának módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat a 205/2012. (X.30.) számú határozatával a Pircsike Vámospércsi 
Közművelődési Egyesület részére 200 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított. 
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A szervezet vezetője kezdeményezte a 2012. évi támogatási megállapodás módosítását úgy, hogy 
támogatás 2013.01.31-ig felhasználható legyen, tekintettel arra, hogy a támogatási összeget a 
szerződésben meghatározott 2012.12.31-i időpontig nem tudták felhasználni.    
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben és a határozati javaslatban 
foglaltakat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

118/2013. (VIII.07.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület 2012. évre érvényes 
támogatási megállapodásának 4. b) pontját az alábbiak szerint módosítja. 
 
„Ezen megállapodás 2013.01. hóig érvényes. A 2013. január 31-ig bármilyen 
ok miatt fel nem használt támogatásra a későbbiekben a Támogatott nem 
tarthat igényt. Amennyiben a Támogató – likviditási helyzete miatt – a 
támogatást nem tudja az 1. c.) pontban megjelölt határidőre kiutalni, emiatt a 
Támogatott nem jogosult késedelmi kamatot követelni.” 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási megállapodás módosításáról 
gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
6. napirendi pont: Előterjesztés a Rákóczi Szövetség támogatás iránti kérelme tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly u. 1. IV. em. 1.) elnöke, Dr. Halzl József elnök 
Úr levélben keresett meg, melyben tájékoztatott a Rákóczi Szövetség 1989-es megalakulása óta 
végzett munkájukról. A fő tevékenységük a szomszédos országokban – főleg a Felvidéken – 
támogatni a magyar közösségeket, a magyar iskolába történő beiratkozását a diákoknak. A Szövetség 
létrehozta a „Beiratkozási ösztöndíj programot”, amelynek értelmében a magyar iskolába beíratott 
gyermekek egyszeri alkalommal 10 ezer Ft támogatásban részesülnek. A különböző szervezetek, 
alapítványok, önkormányzatok és magánszemélyek adományai lehetővé tették, hogy 2005. évtől 
kezdődően minden évben mintegy 2000 gyermek kapta meg ezt a beiratkozási ösztöndíjat.  
 
Az önkormányzatunknak is van lehetősége arra, hogy a beiratkozási programot bármekkora 
összeggel támogassa. 
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt években már többször támogatta a 
Rákóczi Szövetség 50.000 Ft összeggel.   
 
A Rákóczi Szövetség megkereső levelét az előterjesztéshez mellékleten csatolom. Felhívom a 
Képviselő-testület figyelmét, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetése eredeti előirányzatként 
nem tartalmaz támogatások nyújtására fedezetet. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat 
megtárgyalni és az alábbi – alternatívát tartalmazó - határozati javaslatok szerint a döntést meghozni 
szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
119/2013. (VIII.07.)  
számú határozata 

 
                Vámospércs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a Rákóczi Szövetség által meghirdetett (1027 Budapest, Szász Károly u. 1. 
IV. em. 1.) „Felvidéki Beiratkozási Ösztöndíj Program”- hoz csatlakozik, 
és a programot az önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános 
tartaléka terhére 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint összeggel támogatja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről 
értesítse a Rákóczi Szövetség Elnökét, Dr. Halzl József urat, a Támogatási 
Megállapodást írja alá, és intézkedjen a támogatott összeg átutalásáról az 
OTP Bank Zrt.-nél vezetett „Felvidéki Oktatási Támogatás” nevű 
11705008-20488172 bankszámlaszámra. 

     
HATÁRIDŐ: a döntésről az értesítés azonnal 

      FELELŐS: Ménes Andrea polgármester, 
  Bökönyi Zsolt Adó- és Költségvetési Irodavezető  

 
 
7. napirendi pont: Előterjesztés Tanyafejlesztési pályázat tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Vidékfejlesztési Minisztérium „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és 
fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” címmel pályázatot írt ki.  
 
1.) A pályázat célja: 

1.) a tanyai termékek nagyobb arányú piacra jutásának elősegítése (maximális támogatás 
200.000 euro) 

2.) a tanyai termékek piacra jutásának elősegítése fővárosi piacokon tanyás térségek megyei 
jogú városainak fejlesztése (maximális támogatása 200.000 euro) 
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3.) a külterületi föld- és dűlőutak karbantartásának gép- és eszköztámogatása (maximális 
támogatás 10.000.000 Ft) 

4.) a villany nélküli tanyák energiaellátásának javítása (maximális támogatás 40.000.000 
Ft) 

5.) a falu- és tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése (maximális támogatás 2-4.000.000 Ft) 
6.) valamint megyei tanyafelmérések elvégzése. (maximális támogatás 10.000.000 Ft) 

 
Az 1.), 3.) 4.) cél esetében Vámospércs Városi Önkormányzat jogosult pályázatot benyújtani, a 2.) 
cél esetében azok a megyei jogú városok, amelyek lélekszáma 100 ezer főnél kisebb, illetve 
megyeszékhelyi funkciót töltenek be, az utolsó két cél esetén pedig a tanyás térségek adott 
megyéjében székhellyel vagy telephellyel rendelkező agrár- és vidékfejlesztési felsőoktatási 
intézmények, mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézetek, kutatóintézetek pályázhatnak.  
 
2.) A támogatás általános feltételei, szabályai  
1) Pályázatot csak a tanyás települések nyújthatnak be.  
2) Egy pályázó több támogatási célra is pályázhat - külön pályázati adatlapon.  
3) Egy pályázati célra egy pályázat nyújtható be.  
4) A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie.  
5) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.  
6) A támogatás utófinanszírozás formájában valósul meg  
 
3.) A megítélhető támogatás és a saját forrás mértéke  
 
A támogatás mértéke az összes elszámolható költség legfeljebb 90%-a. 
 Elszámolható költségek: 

-  pályázat összeállításával, megvalósításával kapcsolódó költségek 
- a fejlesztés előkészítésében és megvalósításában résztvevők, kizárólag fejlesztési 

előkészítési és megvalósítási feladatait ELLÁTÓK munkabére és járulék, utazási 
költség, valamint anyagköltség (munka, vagy megbízási szerződés, munkaköri leírás, 
munkaidő nyilvántartás, bérkarton szükséges és számviteli bizonylattal alátámasztva 
és igazolva) 

- tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító 
vontatott munkagépek, eszközök beszerzése 

- energiaellátással kapcsolatos beruházási költségek 
 
4.)  A pályázat benyújtása, befogadása  
 
A pályázatokat legkésőbb 2013. augusztus 07-ig lehet benyújtani.  
 
A fentiek alapján javaslatunk az, hogy a pályázati célok közül az önkormányzat a 3. és a 4. célra 
pályázzon, a külterületi föld- és dűlőutak karbantartásának gép- és eszköz beszerzésének 
támogatására, valamint a villany nélküli tanyák energiaellátásnak javítására.   
 
Mindkét pályázati célra a költségek alátámasztása érdekében árajánlatokat kértünk be.  
 
A villany nélküli tanyák (Zudor, Sándor, Villás tanya) energia ellátásának javítása esetében a 
következő árajánlatok érkeztek: 
 

1. EH-SZER Kft. 45. 162. 292 Ft+Áfa  B° 57. 356. 110 Ft. 
2. Tajtavill Kft.  46. 445. 000 Ft+Áfa  B° 58. 985. 150 Ft 
3. Villjav Kft.  55. 841. 588 F t+Áfa  B° 70. 918. 817 Ft 
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A villamosítás esetén a támogatás maximális értéke: 40. 000. 000 Ft, melyből a 10%-os önrész 
összegét - 4.000. 000 Ft – valamint a legalacsonyabb árajánlatnak a maximálisan támogatható 
mértéket meghaladó összeget - 17. 356. 110 Ft – mindösszesen bruttó 21. 356. 110 Ft-ot az 
önkormányzatnak kellene biztosítania.  
 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésben erre a célra nem áll rendelkezésre 
az önrész fedezete, javaslom, hogy az idén ebben a programban az önkormányzat ne nyújtson be 
pályázatot.   
 
Az E-on szolgáltató tájékoztatása alapján költséghatékonyabb az a megoldás, ha a tanyatulajdonosok 
külön-külön igénybejelentéssel élnek a szolgáltató felé. Az így kapott árajánlattal 
(költségnyilatkozattal) keresik meg az önkormányzatot és ezek után kerül benyújtásra a pályázat, 
mert így az áramszolgáltató az egyének részére a kedvezményeket tudja biztosítani, míg az 
önkormányzat számára nem. 
 
Javaslom, hogy a Startmunka-program keretében beszerzésre került MTZ 820 típusú traktorhoz 
földutak karbantartási munkálatainak elvégzéséhez kiegészítő eszközöket /H225 ESP függesztett 
gréder, LC3 típusú homlokrakodó gép/ szerezzünk be a jelen pályázat keretében. 
 
A külterületi föld- és dűlőutak karbantartásának gép- és eszköztámogatására a következő árajánlatok 
érkeztek: 
 

1. INTER-PLANT Kft.  PÖMA H225 ESPfüggesztett gréder   B° 8. 162. 417 Ft 
LC3 homlokrakodó     B° 1. 813. 560 Ft 

     Összesen:      B° 9. 975. 977 Ft 
 

2. UMWELT Kft.  PÖMA H225 ESPfüggesztett gréder   B° 7. 776. 210 Ft 
LC3 homlokrakodó     B° 2. 514. 600 Ft 
Összesen:      B° 10. 290. 810 Ft 

 
 

3. PROMACH Bt.  PÖMA H225 ESPfüggesztett gréder   B° 8. 497. 570 Ft 
LC3 homlokrakodó     B° 2. 692. 400 Ft 
Összesen:      B° 11. 189. 970 Ft 

 
A maximális támogatási összeg: 10. 000.000 Ft, melyből 10%-os önrész 1.000. 000 Ft. A beérkezett 
legkedvezőbb árajánlat  B° 9. 975. 977 Ft, ennek 10%-os önrésze: 997. 598 Ft. 
 
A fentiekben említettek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot 
szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Azt szeretném megkérdezni, hogy mi a helyzet a Vénkerttel, tudomásom szerint ott is élnek villany 
nélkül?  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az önkormányzatot a Csillagos dűlő lakosai keresték meg ezzel a problémával. Jelenleg nem tudjuk 
pontosan, hogy hány olyan tanya van a város külterületén, ahol nincs áramellátás, ezt kellene 
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felmérnünk. Ezért javaslom azt, hogy most erre ne nyújtsuk be a pályázatot, mert pontos 
kimutatásunk nincs róla. Javaslom, hogy a Vámospércsi Hírekben erre vonatkozóan jelenjen meg egy 
cikk. Amennyiben a Képviselő-testület tagjainak tudomása van arról, hogy XY részen nincs 
áramellátás, és ott életvitel szerűen élnek, akkor kérlek, jelezzétek felénk.  
 
Huszti János alpolgármester:  
Annyit kívánok a napirendi ponthoz hozzászólni, hogy az egyik része nagyon jó dolog, de a másik 
része már kevésbé, én tudok olyan tanyákról, ahol kb. 3 éve villanyosítottak, de a karbantartási 
munkálatokkal – gondolok itt a gallyazásra – senki sem foglalkozik. Kérem, egyeztetés során ezt 
jelezzük már problémaként. Köszönöm. A Csillagos d. lakosai az áramellátást a saját pénzükön vitték 
el, körülbelül a Csillagos d. közepéig a villamos energia ellátás kiépítésre került. Ezen a részen az 
emberek összefogásával valósult meg.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Annyit kívánok hozzászólni, hogy a gallyazás az minden szolgáltató saját kötelezettsége, azért, mert 
néhol hiányosságot tapasztalunk, azért nem mondhatunk le fejlesztésről. Ahol problémaként merül fel 
a fa lombkoronája azt a lakosság is jelezheti a szolgáltató felé.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
További kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
120/2013. (VIII.07.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  
 

1. A Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt, „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek 
megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” 
című pályázati felhívásban szereplő: 
a.) 3. pályázati célra - a külterületi föld- és dűlőutak karbantartásának gép- és 

eszköztámogatása - támogatási igényt nyújt be, a pályázható maximális bruttó 
10.000.000 Ft összegben.  

b.) 4. pályázati célra - a villany nélküli tanyák energiaellátásának javítása – támogatási 
igényt nem nyújt be. 

2. Az 1./ pontban meghatározott pályázati összeg 10% -os önrészét – 997. 598 Ft összegben - 
az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a kötvény terhére biztosítja 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott pályázat benyújtásával 
kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést tegye meg, és a pályázat határidőben történő 
benyújtásáról gondoskodjon. 

Határidő: 2013. augusztus 07. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
8. napirendi pont: Előterjesztés tankönyv támogatás tárgyában  
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Minden évben jelentős költségtételt jelent a gyermekes családok számára az iskolakezdés. A 
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beiskolázással összefüggésben az iskolás gyermekek egy része (674 fő) részesül rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben, melyre tekintettel 5.800 Ft/ fő egyszeri állami támogatásra 
jogosultak a tanévkezdés előtt, melyet gyermekvédelmi Erzsébet utalvány formájában kell nyújtani.  
 
Az Önkormányzat – a pénzügyi lehetőségeihez mérten – folyamatosan törekszik arra, hogy azon – 
gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő – családok számára is segítséget tudjon nyújtani, 
akik a jogszabályi feltételeknek nem felelnek meg ugyan, de jövedelmi helyzetük indokolttá teszik a 
jelentős összegű tanévkezdéssel kapcsolatban felmerült kiadásaik enyhítését.  
 
Fentiek alapján javaslom, hogy az alábbi feltételeknek megfelelőem családok számára – egyedi 
kérelem alapján – az Önkormányzat egyszeri – 5.000 Ft összegű iskolakezdési támogatást nyújtson, 
gyermekvédelmi Erzsébet utalvány formájában:  
 
Egyszeri iskolakezdési támogatás vehet igénybe az a Vámospércsen állandó lakcímmel rendelkező 
általános iskolás, vagy 19. életévét még be nem töltött nappali tagozatos középiskolás gyermek 
szülője, vagy törvényes képviselője, amennyiben a gyermek neveléséről saját háztartásban 
gondoskodik, valamint a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 
összegének kétszeresét. (57.000 Ft-ot).  
 
A támogatás értéke gyermekenként 5.000 Ft, mely összeg gyermekvédelmi Erzsébet utalvány 
formájában kerül kifizetésre.  
 
A támogatás igénybevételéhez csatolni szükséges:  

- 2013/2014. tanévre vonatkozó érvényes iskolalátogatási igazolást,  
- családi pótlék folyósítását igazoló dokumentumot,  
- saját háztartásban történő nevelést igazoló lakcímkártyát,  
- a hozzátartozói (törvényes képviselői) jogviszony igazoló okiratot.  

Mint az a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismeretes az önkormányzat 2013. évi költségvetése e 
kiadásra tekintettel nem tartalmaz előirányzatot, azonban a tárgyévi takarékos és eredményes 
gazdálkodás lehetővé teszi, hogy a dologi kiadások előirányzatából történő átcsoportosítással meg 
tudjuk teremteni a támogatás fedezetét. Előzetes számításaink szerint ez a kiadás egyszeri 1.000.000 
Ft közeli összeget jelent (200 gyermek). A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az 
alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.  Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
121/2013. (VIII.07.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyszeri iskolakezdési 
támogatást nyújt a gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő Vámospércsen állandó 
lakcímmel, vagy 2013. augusztus 7. napja előtt létesített tartózkodási hellyel rendelkező általános 
iskolás, vagy 19. életévét még be nem töltött nappali tagozatos középiskolás gyermek szülője, vagy 
törvényes képviselője részére, amennyiben a gyermek neveléséről saját háztartásában gondoskodik, 
valamint a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének 
kétszeresét (57.000 Ft-ot). 
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A támogatás mértéke gyermekenként 5.000 Ft, mely összeg gyermekvédelmi Erzsébet utalvány 
formájában kerül kifizetésre.  
 
A támogatás igénybevételéhez csatolni szükséges: 
 

- 2013/2014. tanévre vonatkozó érvényes iskolalátogatási igazolást, 
- a családi pótlék folyósítását igazoló dokumentumot, 
- a saját háztartásban történő nevelést igazoló lakcímkártyát, 
- a hozzátartozói (törvényes képviselői) jogviszonyt igazoló okiratot.  

 
A kérelem benyújtásának határideje: 2013. október 31. napja.  
 
A Képviselő-testület a támogatás fedezetére az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a dologi 
kiadások terhére történő átcsoportosítással 1.000.000 Ft összegű fedezetet biztosít.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási igények felmérésével, 
megállapításával és folyósításával kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést megtegye.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
9. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti 
Szolgálat Alapító Okiratának, SzMSZ, Szakmai Programjának és Társulási Megállapodásának, 
módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
A Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a 6/2013. (III.27.) 
számú határozatában az alábbiakról döntött. 
 

- Nyíracsád településen a Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által 
fenntartott Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat által ellátott 
családsegítő- és gyermekjóléti feladatokat átadja a Nyíradonyi Mikrotérségi 
Intézményfenntartó Társulásnak 2013.06.30. napjával. 

 
- Fülöp településen a Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által fenntartott 

Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat által ellátott házi 
segítségnyújtás feladatot átadja a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulásnak 
2013.06.30. napjával. 

 
Fenti döntések alapján a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító 
Okiratának, Társulási Megállapodásának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai 
Programjának módosítása szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény alapító okiratát módosító és az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a Társulási Megállapodás, a Szervezeti és Működési 
Szabályzat, valamint a Szakmai Program módosítását az alábbi határozati javaslatok alapján 
elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
122/2013. (VIII.07.)  
számú határozata 

 
A Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 
Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, Szakmai 
Programjának módosítása vonatkozó javaslatát és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1. A Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 

Alapító Okiratának módosítását a határozat 1. számú melléklete, a 
módosítással egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. számú 
melléklete szerint jóváhagyja. 

2. A Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 
Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 3. sz. melléklete 
szerint, Szakmai Programját az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint 
elfogadja. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntést a 
Társulási Tanács ülésén képviselje.      

 
Határidő: 2013.07.31. 
Felelős: polgármester 

 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
123/2013. (VIII.07.)  
számú határozata 

 
A Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás 
módosítása vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete 

szerint elfogadja.  
2. A Társulási Tanács felkéri az Elnököt, hogy a Társulási Megállapodás 

módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.     
 
Határidő: 2013.07.31. 
Felelős: polgármester 
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10. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércsi Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskolában az iskolai büfé pályázati felhívásának tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékleve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
A Vámospércsi Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában található iskolai büfé 
üzemeltetésével kapcsolatban a Képviselő-testület a 2012. augusztus 30-i ülésén úgy döntött, hogy 
megköti a „Bérleti szerződés”-t az iskolai büfé üzemeltetésével kapcsolatban az érvényes pályázatot 
benyújtott Metaguru Kft.-vel. A bérleti szerződés 10./ pontja alapján a bérleti jogviszony határozott 
időtartamra jött létre, amely 2013. június 15. napjával megszűnt. 
Ezért azt javaslom, hogy az iskolai büfékövetkező tanévben történő működésére irányuló 
pályázatot írjon ki a Képviselő-testület. 
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 130. § (5) bekezdése alapján az intézményben üzemelő 
élelmiszer-elárusító üzlet nyitva tartási rendjének és az áruautomata működtetési időszakának a 
megállapodásban történő meghatározásához a nevelési-oktatási intézmény vezetője beszerzi a 
fenntartó, az iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség és iskolai, kollégiumi diákönkormányzat 
egyetértését. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztéshez melléklet határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Azt szeretném kérni azoktól a Képviselő-testületi tagoktól, akik pedagógusok, hogy gondolják át, 
hogy mi lehet annak az oka, hogy a büfét ilyen rövid ideig üzemeltetik. Mivel tudnánk mi esetleg 
segíteni, vagy esetleg abszolút nem tőlünk függ, vagy az iskola rendjétől függ az, hogy nem igazán 
használják a büfét? Az üzemeltetők tájékoztatása alapján hallottunk ilyen-olyan indokokat, hogy 
miért nem kívánják tovább üzemeltetni az iskolabüfét. Azt is tudom, hogy a büfé a második 
emeleten került elhelyezésre, amely véleményem szerint nem túl célszerű, de ezt örököltük. Nem 
tudom, hogy mi az oka annak, hogy évről évre új bérlővel kötünk szerződést. Kérlek benneteket 
gondolkodjatok azon, hogy mivel lehetne változtatni azon, hogy a büfé kellő képen kihasznált 
lehesse.  Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Mészárosné Oláh Róza igazgató- helyettes:  
Az iskola, a büfé üzemeltetését azzal próbálta segíteni, hogy a reggeli becsengetést későbbre tette, 
hogy reggel hosszabb ideig tudjanak vásárolni. Az első két szünetben 2x20 perces szüneteket tartunk. 
A büfé részére asztalok és székek kerültek elhelyezésre, ezáltal azok a gyerekek, akik a büfében 
vásárolták meg a reggelijüket nyugodtan el tudták fogyasztani.   
 
Ménes Andrea polgármester:  
Köszönöm a hozzászólást. További kérdése, észrevétele van-e valakinek? Amennyiben nincs 
szavaztatok.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
    
  Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

124/2013. (VIII.07.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
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1. a Vámospércsi Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában az iskolai büfé 

üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívást az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja, 

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

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester  
 
 
1. sz. melléklet 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Iskolai büfé üzemeltetésére 

 
A Vámospércs Városi Önkormányzat pályázatot hirdet a Vámospércsi Mátyás Király Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola (4287 Vámospércs, Iskola u. 1.) iskolai büféjének üzemeltetésére a 
2013/2014. tanévre. 
 
A pályázat benyújtásának feltételei: 
- A tevékenység végzésére feljogosító vállalkozói igazolvány, illetve jogi személy esetén társasági 
szerződés megléte, 
- Az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak megfelelő árukínálat kialakítására vonatkozó 
kötelezettségvállalás. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- A pályázó adatait (név, székhely, adószám, jogi személy esetén a képviselő neve, valamint 
cégjegyzékszám), 
- A tevékenység végzésére jogosító vállalkozói igazolvány, illetve jogi személy esetén a társasági 
szerződés másolatát, 
- Az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak megfelelő árukínálat kialakítására vonatkozó 
elképzeléseit, árlistát, 
- A büfé berendezésének kialakítására vonatkozó kötelezettségvállalást, 
- Az üzlethelyiség bérleti díjára tett ajánlatot. 
 
Az üzemeltetéshez szükséges engedélyek, szakhatósági hozzájárulások beszerzésére a pályázó 
feladata és az ezzel járó költség a pályázót terheli. 
 
A büfé alapterülete 24 négyzetméter, a helyiség megtekinthető az iskola titkárságával a 06-20/559-
29-96 telefonszámon előre egyeztetett időpontban, ahol további felvilágosítás is kérhető az 
intézmény vezetőjétől. 
 
A pályázatokat 2013. augusztus 23. napjáig lehet benyújtani Vámospércs Városi Önkormányzat 
Polgármesteréhez, Ménes Andreához írásban vagy személyesen (4287 Vámospércs, Béke u. 1.). 
 
Az iskolabüfé üzemeltetésére az önkormányzat az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó 
pályázóval köt megállapodást. 
 
A pályázatokról Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 01. napjáig 
dönt. 
 
Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
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11. napirendi pont: Előterjesztés a közterület filmforgatási célú használatának szabályairól szóló 
rendelet tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékleve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
2013. június 14-én a 97. számú Magyar Közlönyben került kihirdetésre az egyes törvényeknek a 
közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.). 
 
A Tv-ben egyebek között módosításra került a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény (a 
továbbiakban: Mgtv.) is. 
A módosítás révén az Mgtv. új, 2013. július 1-jén hatályban lépő 34. § (5) bekezdése értelmében a 
települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatával 
kapcsolatos egyes feltételeket az Mgtv. IV. fejezetében rögzítettek szerint a települési 
önkormányzat Képviselő-testülete rendeletben szabályozza. 
A Tv. 98. § -a szerint a települési önkormányzat az Mgtv. 34. § (5) bekezdése szerint rendeletet a 
törvény kihirdetését követő 30 napon belül köteles megalkotni. 
Vámospércs városában nem gyakori a játékfilmek forgatása (hírműsorok nem tartoznak az Mgtv. 
hatálya alá), a törvény előírásainak azonban eleget kell tenni. 
Az Mgtv. végrehajtási rendelete szintén a Magyar Közlöny 97. számában jelent meg. A települési 
önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes 
szabályairól szóló 205/2013. (VI.14.) Korm. rendelet meghatározza a filmforgatási célú közterület-
használatra vonatkozó kérelem formáját, tartalmát, a kérelemhez csatolandó mellékleteket, a kérelem 
elbírálásának eljárásrendjét. 
A közterület-használat díját a filmforgatási célú használat esetében az Mgtv. 3. melléklete 
szabályozza, tehát az önkormányzatnak a díjak önálló megállapítására hatásköre nincs, azonban 
a bevétel a tulajdonos önkormányzatot illeti. 
A filmforgatási célú közterület-használat iránti kérelmet a fővárosi és a megyei kormányhivataloknál 
kell előterjeszteni. A filmforgatási célú közterület-használatról a fővárosi és megyei kormányhivatal 
hatósági szerződésben állapodik meg a kérelmezővel. A hatósági szerződés a települési képviselő-
testület jóváhagyásával válik érvényessé, azonban célszerű ezen hatáskört a polgármesterre 
átruházni.  
A hatáskör átruházása azért lehet fontos, mert a kormányhivatalt annak megkeresésére 3 napon belül 
kell tájékoztatni a közterület-használat helyi rendeletben meghatározott egyedi feltételeiről. Kérem a 
Tisztelt Képviselő—testületet az előterjesztést megvitatni és a rendeletet elfogadni. Kérdése, 
hozzászólása van-e valakinek?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:  
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2013. (VIII.07.) számú önkormányzati rendelete 

a közterület filmforgatás célú használatának szabályairól 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a 
mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 37. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Mktv. 34. § (5) bekezdésében és az egyes törvényeknek a közigazgatási 
hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb 
törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében 
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eljárva, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 54. § (1) bekezdésében foglaltakra az alábbiakat rendeli el: 
 

Általános rendelkezések 
1. § 

A rendelet célja 
 

A rendelet célja, hogy Vámospércs Városi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület filmforgatás 
célú használatának feltételeit, szabályait meghatározza, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági 
igényekre, a műemlék védelemre és a közlekedésbiztonsági szempontokra. 

 
2. § 

A rendelet hatálya 
 

(1)      E rendelet hatálya kiterjed Vámospércs Város közigazgatási területén belül az önkormányzat 
tulajdonában, kezelésében levő, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. közút, járda, 
tér) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá a belterületi földrészletek közhasználatra 
átadott részére (a továbbiakban együtt: közterület). 

 
(2)       E rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község 
közigazgatási területén tartózkodnak, tevékenykednek, és közterületet használnak. 

 
A közterület filmforgatási célú használata 

3. § 
 

(1) Az Mktv. szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: 
filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában e rendelet szabályait kell alkalmazni. 

(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv-ben meghatározott képviselő-
testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. 

 
4. § 

 
(1) A közterület használati díj felső határa az Mktv. 3. melléklet 7. pontjában meghatározott 

összeg. 
(2) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. 

Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő 
témájú filmalkotások. 

(3) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet. 
 

5. § 
 

(1) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot. 
 

(2) Filmforgatás nem engedélyezhető az Önkormányzat, vagy megbízása alapján közterületre 
szervezett önkormányzati rendezvények időtartamára, illetve területére. A közterület-
használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat. 
 

(3) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti 
események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell 
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meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás 
akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után 
azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra 
biztosítani kell. 
 

(4) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb 
feltételeket köteles betartani: 

a) a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterület tisztán és rendben tartásáról 
folyamatosan gondoskodni, 

b) zöldterületet köteles kíméletesen használni, 

c) a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával legalább egyenértékűen 
helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszüntetni, a területet az 
önkormányzat részére visszaadni. 

 
(5) Kizárólag stáb-parkolás, vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület-használathoz 

az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges. 
 

(6) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során stáb parkolására díszburkolattal 
ellátott közterület nem használható. 
 

(7) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos, vagy gépkocsival történő 
megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem 
tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. 
 

(8) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre 
vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat 
jóváhagyását meg kell tagadni. 
 

(9) A filmforgatás céljából történő közterület-használat csak a díjnak egy összegben az 
önkormányzat számlájára történő megfizetését követően kezdhető meg. 

 
6. § 

Záró rendelkezés 
 

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
Vámospércs, 2013. augusztus 07.  
 
                      Ménes Andrea     Kanyóné Papp Klára 
                        polgármester      jegyző  
 
A rendeletet a mai napon kihirdetem: 
 
Vámospércs, 2013. augusztus 07. 
                                                         

    Kanyóné Papp Klára  
                            jegyző 



23 
 

12. napirendi pont: Előterjesztés a Bocskai Korona- hoz történő csatlakozás tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékleve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Szólláth Tibor Hajdúnánás Város Polgármestere a 
mellékletben szereplő csatlakozási lehetőséget ajánlotta fel Önkormányzatunknak a Bocskai Korona 
bevezetése tárgyában.  
 
2011. évben született meg az az elhatározás, hogy Hajdúnánás Magyarországon harmadikként 
bevezeti saját „helyi pénzét”, a Bocskai Koronát. 2012. július 22-én Hajdúnánás helyi pénzét, az első 
elfogadóhelyi szerződések megkötésével és jegyzéssel vezették be. 
 
A pozitív tapasztalatok alapján, a Bocskai Korona elfogadottságának köszönhetően a tőke helyben 
tartásával lehetőség nyílik a helyi gazdaság dinamizálására, és a foglalkoztatottság mértéke is 
javítható.    
 
Javaslom, hogy Vámospércs Városi Önkormányzat is fejezze ki csatlakozási szándékát. Kérem a 
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Kérdése, 
hozzászólása van-e valakinek?  
 
(Polgárné Nagy Elvira települési képviselő 14:46 perckor elhagyja a tanácstermet) 
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Annyi hozzászólásom lenne, hogy alapvetően jó a kezdeményezés, viszont nem tudom, hogy 
Vámospércs ezt mennyire tudná hasznosítani városhatáron belül. Igaz, hogy a többi hajdú településen 
is lehetne ezzel a fizető eszközzel vásárolni. Milyen jogcímen vagy hogyan juttatnák a lakosság egy 
bizonyos tagjait ehhez a fizetési eszközhöz? Valamint milyen szinten próbálnánk városon belül 
tartani ezt a pénzt? Ahol az idegenforgalom nagyobb, ott lényegesen reális ennek a pénzeszköznek az 
esélye. Mennyire tudjuk mi majd ezt hasznosítani?  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Képviselő úr nem tudom, próbáljuk ki.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Teljes mértékben egyet értek ezzel a kezdeményezéssel.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
További kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
125/2013. (VIII.07.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
csatlakozik Hajdúnánás Város által bevezetett Bocskai Koronához, és 
ennek megfelelően elfogadja az Együttműködési Szándéknyilatkozatot a 
határozat melléklete szerint.  
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A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről 
Hajdúnánás Város Polgármesterét értesítse, és felhatalmazza az 
Együttműködési Szándéknyilatkozat aláírására és a további szükséges 
intézkedések megtételére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester  

 
 
(Polgárné Nagy Elvira települési képviselő 14:51 perckor visszaérkezik a tanácsterembe) 
 
13. napirendi pont: Beszámoló az Óvoda 2012/2013. nevelési évéről és a 2013/2014. nevelési év 
előkészítése tárgyban 
(Írásos előterjesztés mellékleve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testületi ülésen Kocsisné Nagy Enikőt, aki Németh Jánosné 
Intézményvezető Asszony helyettesítését látja el.  
A vámospércsi Óvoda munkájáról évente az intézmény vezetője beszámolót készít a Képviselő-
testület számára, melyben bemutatja az előző tanévben végzett szakmai munkát. 
 
Fentieknek megfelelően Németh Jánosné intézményvezető asszony elkészítette a 2012/2013. nevelési 
évről szóló szakmai tevékenység bemutatását a beszámolójában.  
 
Ebben külön bemutatja az óvoda elmúlt nevelési évében végzett szakmai tevékenységét, a személyi- 
és tárgyi feltételeket, a gyereklétszámot, a munkaközösségek működését, a programokat és 
eseményeket, a minőségirányítási rendszer működését, a gyermekvédelmet, az óvodáztatási 
támogatás alakulását, az óvoda ellenőrzési tervének megvalósítását, a pályázatokat, a nevelési év 
zárását és a 2013/2014-as előkészítését, valamint a logopédiai beszámolót.  
 
A „Beszámoló”-t az előterjesztés részeként mellékletben csatolásra került.   
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Kérdése, 
hozzászólása van-e valakinek?  
 
Kiegészítésképen annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon alapos beszámolót kaptunk az 
intézménytől, de nem csak az óvodától, hanem az iskolától is. Bennem az fogalmazódott meg, hogy 
öröm az, hogy ilyen intézményeink vannak, és ilyen munka folyik a városunkban, mert látszik, hogy 
minden a gyermekek érdekében történik. A magam részéről az intézményvezetőknek sok sikert 
kívánok a további munkáikhoz. Annyit szeretnék mondani az Óvoda és az Iskola 
intézményvezetőinek, hogy a karbantartási igényüket az intézményekre vonatkozóan a június 
hónapban legyenek szívesek megtenni és ne augusztusban. A későbbiekben csak akkor tudjuk a 
karbantartási igényeket kielégíteni, hogy ha a két intézmény figyelembe veszi az önkormányzat azon 
kérését, mind a pénzek utalása és rendelkezésre állása tekintetében, mind a szakemberek biztosítása 
érdekében, hogy időben jelzéssel élnek a fenntartó önkormányzat felé. Kérdése, hozzászólása van-e 
valakinek?  

Kosztin Mihály települési képviselő:  
A két beszámolóval abszolút részletes, köszönjük szépen.  
 
 
 



25 
 

Ménes Andrea polgármester:  
Kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
126/2013. (VIII.07.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az Óvoda Vámospércs 2012/2013. nevelési évéről szóló 
beszámolóját elfogadja, valamint a 2013/2014. nevelési évben 
tervezett csoportlétszámokat a beszámolóban szereplő táblázat 
alapján jóváhagyja.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az 
intézmény vezetőjét értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester  

 
 
14. napirendi pont: Beszámoló a Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
2012/2013. tanévben végzett szakmai munkájának tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékleve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
A Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (4287 Vámospércs, Iskola u. 1.) munkájáról 
évente az intézmény vezetője beszámolót készít a Képviselő-testület számára, melyben bemutatja az 
előző tanévben végzett szakmai munkát. 
Fentieknek megfelelően Sarudiné Oláh Enikő intézményvezető asszony elkészítette a 2012/2013. 
tanévről szóló szakmai tevékenység bemutatását a beszámolójában. A „Beszámoló”-t az előterjesztés 
részeként mellékletben csatolásra került.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Kérdése, 
hozzászólása van-e valakinek?  
 
Mészárosné Oláh Róza igazgatóhelyettes:  
A karbantartási munkálatokra vonatkozóan kívánok reagálni. A most jelzett ajtó probléma még a 
tanévzáró végén jó volt, a napokban derült ki, hogy elromlott, mivel esküvőt fognak tartani és 
átnézésre kerültek az ajtók a zárhatóság szempontjából. Számomra se a takarító néni nem jelezte, se 
más, ezért jeleztem csak most ezt az igényt és nem a tanévvégén.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Rendben, de még egyszer felhívom az intézmények figyelmét, hogy karbantartási munkálatok 
igényének leadása június 20-ig esedékes minden tanévvégén.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Köszönjük beszámolójukat, és további sok sikert kívánunk munkájukhoz.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
További kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
127/2013. (VIII.07.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2012/2013. 
tanévről szóló szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az 
intézményvezetőt értesítse.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester  

 
 
Egyebek:  
 
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
A kerékpárfejlesztéssel kapcsolatosan szeretnék felvetést tenni, amennyiben lehetséges. A 
munkálatokkal elég szépen haladnak. Viszont a debreceni úti részen van kialakítva nagy részben a 
nyomvonal, amely helyenként elég magasra sikerült. Nem tudom, hogy figyelte-e valaki?  
 
Ménes Andrea polgármester:  
A kapubeállókhoz viszonyítva?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Igen.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Még nincs kész.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Nagyon úgy néz ki, hogy kész van, mivel a beton réteg kiépítésre került, az aszfaltréteg hiányzik az 
útról, és némely helyen 30-40 cm a szintkülönbség van a kapuhoz, de van ahol közel 1 méter az 
utolsó ingatlannál. Ami érdekes az utolsó előtti ingatlannál viszont van egy lejt rész. Nem tudom, 
hogy otthon volt a tulajdonos és addig verte az aszfalt mellett a port, hogy sikerült elérni a célját. Én 
úgy gondolom, hogy figyelembe kellene venni a helyi viszonyokat is és annak megfelelően 
alakítani.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Köszönjük a jelzést, én úgy gondolom, hogy ennek a beruházásnak van műszaki ellenőre. A 
beruházás megtervezésre került, és azt is tudom, hogy ez a probléma már felvetődött és van rá 
megoldás. Írásban erre vonatkozóan szakmai választ nyújtunk képviselő úr részére. 
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
Ezzel kapcsolatosan szeretnék felszólalni, de én ezt már Szabóné Miavecz Ildikó Irodavezetőnek 
jeleztem, hogy az Orgona utca elején óriási víz szokott összegyűlni. Két lefolyó volt elhelyezve az 
egyik az én árkomba a másik pedig a szomszédom (Sándorék) árkába vezette a csapadékvizet. Az 
most az építkezéssel beásásra került. Erre lesz-e valamilyen megoldás a jövőt illetően?  
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Ménes Andrea polgármester:  
A koordinációs egyeztetésen rákérdezünk, de véleményem szerint megoldásra kerül.  
 
Huszti János alpolgármester:  
Én teljes mértékben meg vagyok a munkájukkal elégedve, én konkrétan megdicsérni szeretném 
őket, mivel az utcában voltak olyan csatornák, amelyek az utcára folytak ki, és megoldást találtak 
rá. A szintezéssel kapcsolatosan nekem is vannak némi kételyeim, de úgy gondolom, hogy a 
beruházásnak van műszaki vezetője, és amikor átadásra kerül, akkor oda kell figyelni.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Köszönöm a jelzéseket. Minden héten, szerdán reggel 9 órától koordinációs értekezlet megtartására 
kerül sor, bárki részt vehet rajta, és tehet fel kérdéseket a beruházással kapcsolatban. További 
kérdés, hozzászólás?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Szociális Szolgáltató Központ melletti gyalogos átkelőnél kiégett a lámpatest, tudjuk-e jelezni ezt 
az E-ON felé.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az E-ON felé bárki élhet bejelentéssel.  
 
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 15:10 perckor Ménes Andrea polgármester az 
ülést bezárta. 
   
 

Kmf. 
 
 
 

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


