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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 13. napján, 15,00 
órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Ménes Andrea polgármester, 
     Huszti János alpolgármester,  

  Gálfi József települési képviselő, 
  Lakatos József települési képviselő  
  Rácz Ildikó települési képviselő, 
  Csuth Imréné települési képviselő, 

                          Polgárné Nagy Elvira települési képviselő, 
  Deákné Demjén Ilona települési képviselő, 
 Kosztin Mihály települési képviselő 

 
Távol maradt: -------- 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Danó János aljegyző, Bökönyi Zsolt Adó és költségvetési 
irodavezető, Szabóné Miavecz Ildikó Városfejlesztési, építéshatósági és műszaki irodavezető   
 
Vendég: --------- 
       
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett 
 

Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 9 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. Napirendi pont ismertetése előtt javaslok új napirendi pont felvételét 
10. napirendi pont: Beszámoló a Vámosgép Kft. taggyűlésének napirendi pontjai és a Társaság 2012. 
évi számviteli törvény szerinti – könyvvizsgáló által záradékolt – beszámolója tárgyában. A 
módosított napirendi pontok ismertetése előtt kérdezem, hogy van-e valakinek napirendi pontra tett 
javaslata?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Egyebek napirendi pont felvételét javaslom.  
 

Tervezett napirendi pontok: 
 

Nyílt ülés 
 

1. Előterjesztés az egyes kitüntető díjak adományozásának tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester  
 

2. Előterjesztés a 2013. évi nyári gyermekétkeztetés támogatása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

3. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
4. Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtárban bérleti díj megállapítása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
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5. Előterjesztés a KEOP szennyvízberuházás –a vagyonértékelés elkészítéséhez fedezet 
biztosítás tárgyában  
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
6. Előterjesztés a Vámospércs Város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer bővítése című 

ÉAOP-5.1.2/D-11-2011-0047 jelű projekt jogi szolgáltatás biztosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
7. Előterjesztés a szociálisan rászorultak részére vetőburgonya juttatás tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

8. Beszámoló a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi szakmai 
tevékenysége tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
9. Előterjesztés a Mátyás Király Általános és AMI intézmény átszervezése és a város 

Közoktatási Esélyegyenlőségi tervének elfogadása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
10. Beszámoló a Vámosgép Kft. taggyűlésének napirendi pontjai és a Társaság 2012. évi 

számviteli törvény szerinti – könyvvizsgáló által záradékolt – beszámolója tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
11. Egyebek 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a 
napirendi pontokra tett javaslatokat. 
 
 
1. napirendi pont: Előterjesztés az egyes kitüntető díjak adományozásának tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete két éve megalkotta a 11/2011. (IV.28.) számú 
önkormányzati rendeletét a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről, valamint a 
12/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendeletét az egyes kitüntető díjak adományozásáról. 
 
A 2011-es évben a rendeletek szabályrendszere alapján a képviselők, továbbá az arra jogosult szervek 
határidőben leadták javaslataikat. A javaslatokat összevetésre kerültek a rendelet szabályaival, a 
beérkezett javaslatok alapján a Képviselő-testület döntött a kitüntető díjak adományozásáról. 
 
Az egyes kitüntető díjak adományozásáról 12/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelet 5.§ (1) 
bekezdése alapján a Képviselő-testület minden évben a költségvetési rendelet elfogadásával a 
jóváhagyott költségvetési előirányzat ismeretében dönt az adott évben adományozható díjak 
számáról.  
 
A rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület fenntartotta magának azt a jogot, hogy 
nem adományoz minden évben kitüntető díjat. A Képviselő-testület 2012. évben nem 
adományozott a városnapon kitüntető díjakat.  
 
A 2013. évre a Képviselő-testület által elfogadott, eredeti költségvetési rendelet nem tartalmazott 
költségvetési forrást a kitüntető címek adományozására.  
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A hivatkozott bekezdésekre tekintettel arról kell döntenie a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy 
adományoz-e az idén kitüntető díjakat, vagy él a testület a rendelet azon bekezdésével, amely alapján 
úgy dönt, hogy az idén nem adományoz kitüntető díjakat.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztés megvitatni és döntést 
meghozni. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és azt javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy 2013. évben ne adományozzon a városnapon kitüntető díjakat.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Posztumusz díj adományozására lenne két személyről is javaslatom. Az egyik személy Deák Gyula 
úr, akinek nagy szerepe volt abban, hogy a településen, mivel vasutas volt, sok embernek tudott 
munkát adni. Én koromnál fogva halványan emlékszem rá, de a fiatal korosztály már biztos, hogy 
nem emlékszik rá. Véleményem szerint sokat tett a vámospércsi lakosokért. A másik személy, akit 
javasolok azt pedig Deák Gyula.ez kétszer van   
 
Ménes Andrea polgármester:  
Tájékoztatom, tisztel képviselő urat, hogy a jelen előterjesztés nem erről szól. A napirend alapján 
arról kell döntenünk, hogy az idén adunk-e bármilyen kitüntető díjat a városnapon vagy nem. 
Amennyiben ma a testület úgy határoz, hogy igen adni fog, abban az esetben a következő körben 
majd lehet javaslatot tenni a személyekre.  
 
Csuth Imréné települési képviselő:  
Nekem az a személyes véleményem, hogy az idén ne adjon a kitüntető díjat a testület. Két éve 
adományoztunk, és akkor is abban egyeztünk meg, hogy majd a ciklus végén legyen legközelebb, 
vagyis jövőre.  

Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
Egyet kell értenem Csuthné képviselő társammal szerintem sem kellene az idén adományoznunk 
kitüntető díjakat.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/2013. (V.13.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
egyes kitüntető díjak adományozásáról szóló 12/2011. (IV.28.) számú 
önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése alapján 2013. évben nem 
adományoz a városnapon kitüntető díjakat.  
HATÁRIDŐ: azonnal 
FELELŐS: Ménes Andrea polgármester 
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2. napirendi pont: Előterjesztés a 2013. évi nyári gyermekétkeztetés támogatása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott 
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és 
ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 30/2013. (IV.30.) EMMI rendelet (továbbiakban: 
rendelet) értelmében a településünk idén is igényelhet – szociálisan rászoruló gyermekek részére 
– támogatást nyári gyermekétkeztetés lebonyolításához. 
 
A támogatás csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 
(továbbiakban: rászorulók) részére nyújtható. 
  
Az étkeztetést az önkormányzatoknak 2013. június 17. napja és 2013. augusztus 30. napja közötti 
időszakban kell biztosítania legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül folyamatosan.  
Az étkeztetés formája napi egyszeri meleg étkeztetés. A támogatás egy gyermekre jutó napi 
összege legfeljebb 440 forint.  
 
2013. évben a támogatás igénylésének feltételei: 
 

1. A leghátrányosabb helyzetűnek minősülő települési önkormányzatok valamennyi rászoruló 
gyermek után – saját forrás nélkül - igényelhetnek támogatást. 

2. A hátrányos helyzetűnek minősülő települési önkormányzatok – mint Vámospércs – a 
rászoruló gyermekek legfeljebb ötven százaléka után önerő nélkül is igényelhetnek 
támogatást, e létszámon felül pedig annyi rászoruló gyermek után igényelhet 
támogatást, ahány rászoruló gyermeknek önerőből történő étkeztetését a pályázatban 
vállalja.  

3. Az előző két kategóriába nem tartozó települési önkormányzat a rászoruló gyermekek 
legfeljebb huszonöt százaléka után igényelhet támogatást, ezen felül pedig annyi rászoruló 
további gyermek után igényelhet támogatást, ahány rászoruló gyermeknek önerőből történő 
étkeztetését a pályázatában vállalja. 

 
A rendelet 2. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerint a támogatás további feltétele, hogy az ételt az 
alapanyag megvásárlására fordított támogatási összeg legalább 30 %-ának megfelelő értékben 
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18. pontja szerinti 
mezőgazdasági őstermelő, a kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás és – értékesítés 
feltételeiről szóló 52/2010. (IV.30.) FVM rendelet 2. § 1. pontja szerinti kistermelő, a 
termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 3. § i) pontja szerinti családi gazdálkodó, vagy a 3. § k) 
pontjában meghatározott mezőgazdasági tevékenységet folytató, a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) 
bekezdése szerinti mikrovállalkozás által megtermelt vagy előállított alapanyagokból biztosítja, 
melyek a települési önkormányzat szerinti megyében vagy szomszédos megyében vagy 
(légvonalban számítva) 40 km-es körzetén belül helyezkednek el. 
 
Fentiek teljesülését az elszámolásnál számlával vagy a kistermelővel, vállalkozóval kötött 
szerződéssel kell igazolni.  
 
Az élelmezésvezető információja alapján településünk a feltételt teljesíteni tudja, így igénylésünk 
során ennek megfelelően járunk el. 
  
Nyári gyermekétkeztetésben városunkban - a pályázat teljes időtartama alatt - az iskolások 
részesülnének valamint az óvodások, az óvodai szünet ideje alatt, tekintettel arra, hogy az óvoda 
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előreláthatóan 2013. augusztus közepéig nyitva lesz, így az óvodáskorú rászorulók – napi háromszori 
- étkeztetése - a szünet kivételével - biztosított.  
 
A nyári gyermekétkeztetést az iskolásoknak 2013. 06. 17 - 2013. 08. 30. közötti 54 munkanapos 
időszakban biztosítanánk a településen. Az óvodásoknak a nyári gyermekétkeztetést – az óvodai 
szünet ideje alatt – 2013. 08. 19 - 2013. 08. 30. közötti 9 munkanapos időszakban biztosítanánk. 
 
A rendelet 7. § (2)-(3) bekezdései szerint a pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot 
a települési önkormányzat pályázatában megjelölt támogatási igény teljes összegének 
igénybevételére. A támogatás pontos összegét a miniszter határozza meg, de a pályázatban megjelölt 
támogatási összeg legalább 24 %-ának megfelelő támogatási összeget biztosít. 
 
Vámospércsen a szociális nyilvántartásunk alapján jelenleg 683 fő rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermek van, melyből – az iskola adatszolgáltatása alapján - 334 fő 
iskolába már beíratott vagy iskolás gyermek. Fenti (683 fő) létszámból 114 fő óvodás gyermek, 
mely létszámot a pályázatban a tervezett étkeztetési napokkal arányosan (9 nap/54 nap) 19 főnek 
lehet figyelembe venni.  
 
Az étkeztetésbe bevonni kívánt gyermeklétszám így 353 fő.  
 
Az összes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő létszám felére, azaz 342 főre a 
költségvetés támogatást nyújt, ezen felül pedig annyi rászoruló gyermek után igényelhetünk 
támogatást, ahány rászoruló gyermeknek önerőből történő étkeztetését a pályázatban vállaljuk. 
 
Fentiek alapján /(353 fő-342 fő)/2/ önkormányzatunknak 6 fő rászoruló gyermek étkeztetését 
kell vállalnia, mely (6 fő*54 nap*440 Ft/adag) 142 560 Ft. 
 
(A korábbi évek tapasztalati adatai alapján a nyári gyermekétkeztetésben átlagosan 300 fő vett részt 
ténylegesen, annak ellenére, hogy a jogosultak száma ezt jóval meghaladta, ezért valószínűsíthető, 
hogy az önerő felhasználására egyáltalán nem kerül sor.) 
 
A 2013. évi nyári étkeztetés iránti igényfelmérés és nyilatkozat – a létszám további pontosítása 
érdekében - az általános iskolában és óvodában egységes formában kiosztásra fog kerülni.  
 
A pályázatot 2013. május 16-áig kell elkészíteni, illetve benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. 
  
Az egyes önkormányzatokat megillető támogatás összegéről a miniszter 2013. június 6-áig dönt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben 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 határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2013. (V.13.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 
2013. évben nyújtott támogatás igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes 
szabályairól szóló 30/2013. (IV.30.) EMMI rendeletben foglaltaknak 
megfelelően nyári étkeztetést biztosít – a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő - általános iskolába már beíratott és általános 
iskolás gyermekek számára, illetve az óvodai szünet ideje alatt az óvodás 
gyermekek részére napi egyszeri meleg étkeztetés formájában a helyi 
általános iskola konyháján. 
 
Az étkeztetésbe bevonni kívánt gyermeklétszám 353 fő, melyből 342 főre a 
költségvetés támogatást nyújt. 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 fő rászoruló 
gyermek étkeztetését – szükség esetén - önerőből vállalja 142 560 Ft 
összegben, melynek fedezetét a 2013. évi költségvetés általános tartaléka 
terhére biztosítja. 
    
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladat lebonyolításával 
kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést tegye meg, és a támogatási 
igény benyújtásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: 2013. május 16. 
Felelős:  Ménes Andrea polgármester 

 
 
3. napirendi pont: Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. igazgatóságának az elnöke, Tóth Attila Úr levélben 
megküldte a 2013. május 2. napján tartott rendkívüli közgyűlésről készített jegyzőkönyvet. 
Levelében arról tájékoztatott, hogy a rendkívüli közgyűlésen a 2. napirendi ponton belül tájékoztatás 
hangzott el a Vízmű Zrt. tulajdonosainak részére az Alföldvíz Zrt.-ben tulajdonszerzés céljából a 
törzsrészvény vásárlás lehetőségéről arra az estre, ha a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 
nem kapja meg a működési engedélyt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól. 
 
A tulajdonosok az Alföldvíz Zrt. részvény vásárlása révén történő vízi közművek üzemeltetésre 
vonatkozó csatlakozás lehetőségét megtárgyalták, és határozatban elfogadták a felajánlást (a 
melléklet jegyzőkönyvben szereplő 13/2013. (V.2.) Zrt. határozat). 
 
A Vízmű Zrt. Igazgatóságának az a javaslata Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
felé, hogy hozza meg a testület az alábbi határozati javaslatot. A legkisebb részvénycsomag, amit 
meg lehet vásárolni, az 10 darab 14.000 Ft névértékű. A testületi határozatot legkésőbb 2013. május 
15-én 16,00 óráig el kell juttatni az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. (5600 
Békéscsaba, Dobozi u. 5.) részére. 
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Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján szíveskedjen az alábbi határozati javaslatot 
elfogadni. 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 határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére, azzal, hogy a minimum összegű, vagyis 10 darab névértékű 
egyenként 14 ezer forint általános jogokat biztosító törzsrészvényt vásároljon az önkormányzat 
összesen 140 ezer forint értékben.  
 

(15:45 perckor Polgárné Nagy Elvira települési képviselő elhagyja a tanácstermet) 

Deákné Demjén Ilona települési képviselő:  
A jegyzőkönyv elolvasását követően aggodalmaim támadtak. Még pedig azért, mert a jegyzőkönyv 
tartalmazza a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. igazgatójának tájékoztatóját is, amelyben 
úgy nyilatkozik, hogy „a műszaki üzemeltetés, adminisztráció és ügyfélszolgálat kialakítása terén 
vannak hiányosságaink.” Nyilván azért kell ez a bebiztosítás, mivel kiderül a jegyzőkönyvből az is, 
hogy idézem „minden ponthoz tudunk legalább 50%-os készséget produkálni”. Ezáltal nekem most 
úgy tűnik, hogy nem biztos, hogy az engedélyt meg fogják kapni, vagy nem, úgy ahogy szeretnék.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Nyílván ez az oka, tehát nagyon jól értelmezted, és egyértelmű, hogy azért döntött úgy a taggyűlés, 
hogy vásároljunk törzsrészvényt. Ezzel teljes mértékben egyetértek, hogy valami miatt 
aggodalmaskodnak. Én erre konkrétan rákérdeztem, hogy miért van erre szükség és azt mondták, 
hogy biztonsági okból, mivel az integrációnak egy nagyobb fokát kívánják megvalósítani. A 
megyében jelenleg 3 szolgáltató cég működik, és ezt egyre kívánják a jogszabályok alapján 
lecsökkenteni.  
 
Csuth Imrénté település képviselő:  
A jegyzőkönyv áttekintését követően nekem is aggályaim támadtak, mégpedig azért, mert az ott jelen 
lévő Dr. Kocsis Zoltán ügyvéd sem tudta megmondani, hogy a megvásárolt részvényeket, ha mégis 
bebukna az egész és nem lenne belőle semmi, akkor az árát vissza kapjuk-e. Mivel nem 
kötelezettségről van szó, a részvényeket visszavásárolhatja, de mi van, hogyha nem él a jogával és 
nem vásárolja vissza.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kockázatról van szó, 140 ezer forint tekintetében. Erről kell jelenleg döntenünk. További kérdésetek, 
hozzászólásotok van-e még? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.  
 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

73/2013. (V.13.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon 
szándékát, hogy az Alföldvíz Zrt-ben (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) 
tulajdonossá kíván válni, és ennek érdekében 10 db, egyenként 14.000 Ft 



9 
 

névértékű általános jogokat biztosító törzsrészvény – összesen 140 000 Ft 
értékű részvénycsomag – vásárlását határozza el. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Alföldvíz Zrt. 
felé az önkormányzat részvényvásárlási szándékát jelezze, és jelen 
határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket 
tegye meg.  
 
A Képviselő-testület a részvényvásárlás fedezetét az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésében az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány terhére 
biztosítja.  
Határidő: azonnal 
Felelős:  Ménes Andrea polgármester 

 
(15:50 perckor visszaérkezik az ülésre Polgárné Nagy Elvira települési képviselő) 
 
4. napirendi pont: Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtárban bérleti díj megállapítása 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A.) 
ügyvezetője, Hajnal János Úr méltányossági kérelemmel fordult az önkormányzathoz. 
 
A Debrecen TISZK a TÁMOP 2.1.2 Idegen nyelvi és Informatikai kompetenciák fejlesztése projekt 
keretében bérleti szerződést szeretne kötni a Művelődési Ház és Könyvtár oktatótermében tartandó 
tanfolyami képzés megtartásához. 
 
2013. május hó 18-án induló angol nyelv 90 órás tanfolyamot kihelyezett képzés keretében szervezi 
meg a Debrecen TISZK, ezzel elősegítik a vámospércsi lakosok tanfolyami képzéséhez történő 
kedvező hozzájutásához, valamint a kihelyezett tanfolyammal a helyi lakosokat nem terheli utazási 
költség sem. 
 
A tanfolyamok időtartama alkalmanként 45 perces órákkal heti 1*6 óra esetén 5 óra, összesen 15 
alkalom, ami 75 óra.  A tanfolyamok a nyári időszakban, 2013. június 21. és szeptember 01. között 
szünetelnek. 
 
Fentiekre tekintettel, a Debreceni TISZK kéri, hogy a bérleti díjat a testület méltányosságból 2.000 
Ft/óra óradíjjal állapítsa meg.  A Képviselő-testület a 135/2011. (V.31.) számú határozatával 
állapította meg az önkormányzati intézményekben lévő helyiségek, közösségi terek és 
önkormányzaton kívüli intézmények és egyéb szervezetek részére történő bérbeadásnak díjtáblázatát, 
amelyben a Művelődési Ház és Könyvtár bérleti díjait a következőképpen állapította meg: 
 
Művelődési Ház irodája:       7.500 Ft/ alkalom 

Művelődési Ház mozi terem: 

a, munkaidőben (6-18 óra között)      3.000 Ft/óra 

b, munkaidőn kívül       5.000 Ft/óra 

c, bevételt képező rendezvény szervezése esetén    30.000 Ft/alkalom 
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 d, kiállító terem (kicsi) munkaidőben    2500 Ft/óra 

 e, kiállító terem (kicsi) munkaidőn kívül    3500 Ft/óra 

 f, kiállító terem (nagy) munkaidőben     3500 Ft/óra 

 g, kiállító terem (nagy) munkaidőn kívül    5000 Ft/óra 

 

Javaslom, hogy a Képviselő-testület támogassa a Debrecen TISZK kérelmét, méltányosságból 
állapítsa meg a Művelődési ház és Könyvtárban a bérleti díjat 2.000 Ft/óra összegben. Kérem a 
tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 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 határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére, azzal, hogy a bérleti díj összege 2000 Ft/ óra díjban legyen 
megállapítva méltányosságból.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

74/2013. (V.13.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
135/2011. (V.31.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A határozat szövege kiegészül az alábbi rendelkezéssel: 
 
A Képviselő-testület helyt ad a  Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképző 
Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A.) kérelmének, és 
a TÁMOP 2.1.2 Idegen nyelvi és Informatikai kompetenciák fejlesztése 
projekt keretében – a projekt időtartamára – a bérleti díjat 2.000 Ft/óra 
összegben állapítja meg.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a 
Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjét, valamint felkéri az 
intézmény vezetőjét, hogy a Bérleti Szerződés megkötéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
              Diósné Kozma Erzsébet Művelődési Ház és Könyvtár 
intézményvezetője 
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5. napirendi pont: Előterjesztés a KEOP szennyvízberuházás –a vagyonértékelés elkészítéséhez 
fedezet biztosítás tárgyában  
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050 azonosítószámú szennyvízprojekt Támogatási szerződése 2012. 
november 28. napján került megkötésre, 85 %-os támogatási intenzitással és 15 % saját forrás 
biztosításával. A saját forrás biztosítása érdekében a Társulás 2012. december 17. napján pályázatot 
nyújtott be az EU önerőalaphoz. A benyújtott kérelmünk a teljes önerő 100 %-os támogatására 
vonatkozott, azonban a támogató jelenleg kizárólag a már kifizetett számlákhoz biztosítja a 
támogatást.  
 
Az önerő biztosításáról szóló kormányrendelet nem minden kérdést szabályoz egyértelműen, a 
végrehajtással kapcsolatos jogi problémáinkat írásban jeleztük a Közreműködő Szervezet felé. Azt a 
választ kaptuk, hogy kezdeményezésünk alapján módosítják az igénylés benyújtására szolgáló EMIR 
elektronikus rendszert, és kezdeményezik a kormányrendelet módosítását is. Ez azonban hosszú ideig 
elhúzódhat. 
 
A beruházást 2015. június 30. napjáig be kell fejezni, a támogatással el kell számolni, ezért a KSZ 
írásban felszólította a Társulást a projekt megvalósításának felgyorsítására. Az önerő biztosításának 
elhúzódása miatt valamennyi közbeszerzési eljárást feltételesen indítottuk el, amely azt jelenti, hogy 
az eljárás eredményeként megkötött szerződések – a Kbt. 40. § (3) bekezdése alapján – az EU önerő 
támogatás biztosításával lépnek hatályba.  
 
A támogatási szerződést követően az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet tájékoztatta a 
Társulást, hogy lehetőség van a 85 %-os támogatási mértéket 95 %-ra emelni. Ehhez azonban 
szükséges benyújtani a pályázathoz kapcsolódó költség-haszon elemzés módosítását, melyhez a 
létrejövő és a meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelését, továbbá a 
vagyonértékelésre épülő Pótlási Tervet kell elkészíttetni .  
 
A vagyonértékelés és a Pótlási terv készítése a támogatási szerződésben nem szerepel, ezért 
állásfoglalást kértünk a Közreműködő Szervezettől arra vonatkozóan, hogy erre a feladatra a 
rendelkezésre álló támogatásból milyen módon biztosítható fedezet. A KSZ válaszában azt javasolta, 
hogy a támogatási szerződés módosítását kezdeményezzük oly módon, hogy a tartalék keret terhére 
kérjük átcsoportosítani a szükséges összeget. Az állásfoglalásban arról is tájékoztattak, hogy nem kell 
megvárni az erre irányuló döntést, a kérelem benyújtását követően a közbeszerzési eljárást 
elindíthatjuk. Az állásfoglalásnak megfelelően 2013. április 3. napján benyújtottuk kérelmünket a 
támogatási szerződés módosítására, melyet követően a KSZ azt kérte, hogy ne a szerződés 
módosítását kérjük, hanem az átcsoportosítási kérelmünket változás-bejelentéssel tegyük meg. A 
változás bejelentést 2013. április 17. napján beküldtük, kérelmünkre válasz még nem érkezett.   
 
A Társulási Tanács a vagyonértékelésre vonatkozó közbeszerzési eljárását lefolytatta, amely 
eredményes volt. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlati ár 24.500.000 Ft +ÁFA.  
 
Tekintettel arra, hogy a vagyonértékelést és a Pótlási Tervet el kell készíttetni ahhoz, hogy a költség-
haszonelemzés elkészülhessen és ezt követően a jelenleg hatályos támogatási szerződésben szereplő 
támogatási intenzitás megemelése érdekében az módosítható legyen, ezért a probléma megoldása és a 
projekt biztonságos megvalósítása érdekében a következőt javasoljuk: 
 
A Társulást alkotó Önkormányzatok gondoskodjanak a vagyonértékelés elkészítéséhez szükséges 
költség megelőlegezéséről annak érdekében, hogy a megkötendő vállalkozási szerződés azonnal 
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hatályba léphessen. A Vállalkozónak 60 nap áll rendelkezésre az anyag elkészítésére, a Társulás 
előteljesítést elfogad.  
A vagyonértékelés és Pótlási terv benyújtását követően a Társulás kezdeményezi a KSZ-nél a 
költség-haszon elemzés elkészítését, melyet követően lehet kezdeményezni a támogatás mértékének 
95 %-ra történő megemelését. Így a jelenlegi 472 millió Ft saját forrás helyett 152 millió Ft önerő 
biztosításáról kell majd gondoskodni, amelyre vonatkozóan igényelni fogjuk az EU önerőalap 
támogatását.   
  
A fenti javaslat elfogadása esetén a Képviselő-testületeknek arról kell döntenie, hogy megelőlegezik 
a 24.500.000 Ft + ÁFA, mindösszesen: 31.115.000 Ft összegű költséget.  
  
Javaslom, hogy ezt a költséget a két település a társulási megállapodásban rögzített arányoknak 
(Vámospércs: 67,97%=16.652.650Ft+ÁFA, Nyírmártonfalva 32,03%=7.847.350Ft+ÁFA) 
megfelelően viseljék. 
   
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjen! 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 határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére.  
 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

75/2013. (V.13.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050 
azonosítószámú szennyvízprojekt végrehajtására vonatkozóan - úgy dönt, hogy: 
 

1. „a Megbízási szerződés a 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 a 
kapcsolódó feladatokkal” tárgyú közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő - Opus-
Városkapu Konzorcium (Konzorciumvezető: Opus Team Kft. 4028 Debrecen Nyíl u. 6., 
Konzorciumi tag: Városkapu Kft. 1033 Budapest Reviczky ezredes u. 2.d. ép. 2/4) – 
24.500.000 Ft + ÁFA ajánlati árának megfelelően a Vámospércs és Nyírmártonfalva 
Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás részére – a társulási megállapodás szerint – 
bruttó 21.148.866 Ft összeget biztosít fedezetként.  

 
2. az 1. pontban meghatározott összeget kölcsönként előlegezi meg a Társulás részére azzal, 

hogy a benyújtott változás bejelentés és az EU önerő támogatás iránti kérelem pozitív 
elbírálása, valamint a támogatás, valamint az EU önerő folyósítását követően a Társulás ezt az 
összeget az önkormányzat számlájára visszafizeti. 
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3. az 1. pontban szereplő összeg fedezetét az önkormányzat költségvetésében a kötvény terhére 
biztosítja.    

 
4. felkéri az alpolgármestert, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos valamennyi 

szükséges intézkedést tegye meg, és gondoskodjon a kölcsönszerződés aláírásáról és az 1. 
pontban szereplő összeg kötvényből történő lehívásáról és annak a Társulás részére történő 
átutalásáról.  
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Huszti János alpolgármester 

 
6. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércs Város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer 
bővítése című ÉAOP-5.1.2/D-11-2011-0047 jelű projekt jogi szolgáltatás biztosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat 2011. év novemberében pályázatot nyújtott be ”Vámospércs 
város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer bővítése” címmel. A pályázatban bruttó 
313.693.959 Ft elszámolható költség mellett bruttó 298.009.262 Ft támogatást igényeltünk. 
 
A Támogatói döntést 2012. november 12. napján kaptuk meg, mely alapján pályázatunkat az NFÜ 
Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságágának vezetője bruttó 237.682.934 Ft összegű 
támogatásra érdemesnek ítélte, bruttó 250.192.563 Ft elszámolható összköltség mellett 
 
2012. november 22. napján kifogást nyújtottunk be a támogató levélben szereplő megvalósítási 
költségcsökkentés miatt, melyre a mai napig választ nem kaptunk. 
 
A Támogatási szerződés megkötésének egyik feltétele az, hogy a projektben érintett magántulajdonú 
ingatlanok tulajdonosai írásban hozzájáruljanak a beruházás megvalósításához és annak 5 éves 
fenntartásához. A 471/8/2013 számon kiadott vízjogi létesítési engedélyben előírták továbbá azt, 
hogy ezekre az ingatlanokra vízvezetési szolgalmi jog alapítása szükséges.  
 
A fentiek alapján a megállapodások megkötéséhez jogi szolgáltatást szükséges igénybe venni, 
melynek fedezeteként a pályázatban bruttó 1.250.000 Ft szerepel, a Támogatói okirat alapján bruttó 
1.220.000 Ft összeg áll rendelkezésre. (a korábban említett pályázattal kapcsolatos kifogásunk 
elfogadása esetén a pályázatban szereplő összeg fog rendelkezésre állni) 
 
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.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére.  
 

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

76/2013. (V.13.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselőt-testülete úgy dönt, hogy a 
„Vámospércs város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer bővítése” 
című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0047 jelű projekt megvalósítása érdekében 
felhatalmazza a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a jogi szolgáltatás 
biztosítására vonatkozóan a versenyszabályok szerint járjon el, és felkéri a 
polgármestert, hogy a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevővel 
a szerződést kösse meg.  
 
A Jogi szolgáltatás fedezetét a projekt elszámolható költségei valamint az 
önkormányzat által biztosított saját forrás terhére biztosítja.  
Határidő: 2013. május 30. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
7. napirendi pont: Előterjesztés a szociálisan rászorultak részére vetőburgonya juttatás 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Vidékfejlesztési Minisztérium programja által Vámospércs Város 2013. május 8. napján 83 zsák (2 
raklap) Axon vetőburgonyát kapott, mely a szociálisan rászorultak körében osztható ki. A csírázott 
vetőburgonya átválogatásra került, így 70 családnak elegendő mennyiség maradt, mely 25 kg-os 
zsákokba van csomagolva.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy vetőburgonya juttatás tárgyában szíveskedjen az 
alábbi határozati javaslatot elfogadni. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs 
kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

77/2013. (V.13.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő Testülete úgy dönt, hogy a 
Vidékfejlesztési Minisztérium által biztosított Axon vetőburgonyát 70 
szociálisan rászorult vámospércsi család részére osztja ki az alábbi feltételek 
alapján:  
 
Vetőburgonyára jogosult az a vámospércsi lakos, aki nagycsaládos és kerttel 
rendelkezik, vállalja, hogy a vetőburgonyát a saját kertjében elülteti, és 
emellett akinek (akiknek) az egy főre jutó jövedelme a nyugdíjminimum 
összegét (28.500 Ft) nem haladja meg. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Humánpolitikai Bizottságot, hogy a 
jogosultakról döntsön.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Humánpolitikai Bizottság elnöke 

 
 
8. napirendi pont:Beszámoló a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi 
szakmai tevékenysége tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról évente az intézmény vezetője 
beszámolót készít a Képviselő-testület számára, melyben bemutatja az előző évben végzett szakmai 
munkát. 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 
bekezdése a következőkről rendelkezik:  „96. § (6) A települési önkormányzat és az állam fenntartói 
feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott 
tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-
testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az 
értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, 
illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely 
hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, 
intézkedéséről tájékoztatja.” 
 
Fentieknek megfelelően Vinczéné Gáll Anikó intézményvezető asszony elkészítette a 2012. évről 
szóló szakmai tevékenység bemutatását a beszámolójában. Ebben külön beszámol a családsegítő 
szolgálat tevékenységéről (célok, feladatok, szakmai munka), a gyermekjóléti szolgálat 
tevékenységéről (statisztikai adatok, szakmai munka), a házi segítségnyújtásról és a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtásról (célok, feladatok, szolgáltatás ellátása, felmerülő problémák). 2012. évben 
hatósági ellenőrzés is volt az intézményben, az ellenőrzés összefoglalóit külön fejezetben mutatja be 
az intézményvezető asszony. A „Beszámoló”-t az előterjesztés mellékleteként csatolom.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Kérdése, 
hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs kérem szavazzunk.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

78/2013. (V.13.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § 
(6) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Mikrotérségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat Vámospércs (4287 Vámospércs, Béke u. 1.) 2012. 
évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény 
vezetőjét értesítse, valamint felkéri a Vinczéné Gáll Anikó intézményvezetőt, 
hogy a testületi döntésről értesítse a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatalát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
               Vinczéné Gáll Anikó intézményvezető  
 

 
9. napirendi pont: Előterjesztés a Mátyás Király Általános és AMI intézmény átszervezése és a 
város Közoktatási Esélyegyenlőségi tervének elfogadása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
 
A Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, Sarudiné Oláh 
Enikő igazgató asszony 2013. május hó 08. napján levelében a következőkről tájékoztatott: 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának a hatályban lévő szakszolgálati intézmények működéséről 
szóló 15/2013 (II.26.) EMMI rendeletének való megfelelés céljából az Nkt.83.§. (2) bek. a) pontja 
alapján: a Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (4287 Vámospércs, Iskola u. 
1.sz) átszervezésre kerül a következők miatt: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) és a pedagógiai 
szakszolgálatok működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet rendelkezései szerint 2013. 
évben szükséges a pedagógiai szakszolgálatok teljes átszervezését végrehajtani. 

A pedagógiai szakszolgálatokat az Nkt 18. § (2.) bekezdésében foglaltakra, valamennyi 
szakszolgálati feladatra kiterjedően az állami köznevelési közfeladat- ellátás keretében megyénként 
egy, a Központ által fenntartott pedagógiai szakszolgálati intézmény látja el. 

A pedagógiai szakszolgálati intézmény a feladatait a megyében, a székhelyintézményben, valamint a 
tankerület illetékességi területén lévő tagintézményi, illetve tagintézményi telephelyen látja el. 

Megyénként egy székhelyintézmény működik, amely a megyei szakértői bizottsági, a továbbtanulási- 
és pályaválasztási feladatokat látja el. A pedagógiai szakszolgálati intézmény szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározottak szerint szakmai irányítási, koordinálási feladatot lát el.  

A tervezett székhelyintézmény Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (4024 Debrecen, 
Monti Ezredes utca 7.) 

Tankerületenként- ideértve a székhelyintézmény szerinti tankerületet is- tankerületi illetékességű 
tagintézmények működnek: amely olyan tankerületi illetékességű intézményegység, amely az adott 
tankerület vonatkozásában az Nkt. 18. § (2) bekezdésében felsorolt összes pedagógiai szakszolgálati 
feladat közül az alábbi feladatokat látja el:  

 gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,  

 fejlesztő nevelés,  

 tankerületi szakértői bizottsági tevékenység,  

 nevelési tanácsadás,  
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 logopédiai ellátás,  

 konduktív pedagógiai ellátás,  

 gyógytestnevelés,  

 iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,  

 a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.  

A pedagógiai szakszolgálati tagintézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak 
szerint tagintézményi szinten irányítási, képviseleti, szakmai feladatokat lát el.  

Ezeket az alapfeladatokat a továbbiakban, a hatályban lévő rendelet értelmében a Hajdú- Bihar 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézményeként fogja biztosítani, így feladatköre részben 
módosul, másrészt névváltozás következik be.   

Az Nkt. 84.§ (3)-(5) bekezdése alapján:  
„A fenntartó tanítási évben, továbbá - a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési évben iskolát 
nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, szüntethet meg, fenntartói jogát 
nem adhatja át. 
Az Nkt. 84.§ (7)-(9) bekezdése alapján:  
„A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig 
hozhat döntést  
a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával,  
b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet:  
ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás,  
bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás,  
c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével,  
d) az alapfokú művészeti iskolában a tanszak indításával és megszüntetésével kapcsolatban. 
 
Az Nkt. 83.§.(3)-(6) bekezdése értelmében a fenntartónak  az átszervezéssel összefüggő döntése, 
véleményének kialakítása előtt beszerzi a:  
a) az intézmény alkalmazotti közössége,  
b) az óvodaszék, az iskolaszék,  
c) a szülői szervezet,  
d) az iskolai diákönkormányzat,  
e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési 
joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi 
önkormányzat,  
f) szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara,  
g) az állami fenntartású szakképző iskola esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter,  
h) a működtető önkormányzat  véleményét. 
A 83.§. (3)-(4) A vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva 
- legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére. 

A fent felsoroltak alapján a Képviselő-testületnek egyetértési joga van az iskola átszervezésével 
kapcsolatban, javaslom, hogy az alapító okirat módosításához egyetértést adjon a testület. 
 

1. Elkészült Vámospércs Város Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése 
2013 valamint Vámospércs Városi Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Terve 2013 
is, melynek összeállítását Erdőháti Irméné közoktatási és esélyegyenlőségi szakértő végezte. 

 



18 
 

A Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv Vámospércs Városi Önkormányzat – eleget téve az Egyenlő 
bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény előírásának – 
esélyegyenlőségi programot készített a település közoktatási szolgáltatásaiban az alábbi fő törekvések 
érvényesítésére: 

o a diszkriminációmentesség biztosítása  
o a szegregációmentesség biztosítása 
o a minőségi oktatáshoz történő egyenlő hozzáférés biztosítása 
o az integráció biztosítása. 

Ezt a programot a megújult jogszabályok és az intézményrendszerben történő változásoknak 
megfelelően módosítani, aktualizálni szükséges. A módosítás az alapvető célkitűzéseket nem érinti. 
Jelen módosítás az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. tv. 2011. december 23-án történt változtatása és ez alapján kiadott Kormány rendelet 
(321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet), valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
2012.02.28-án kiadott Közlemény figyelembe vételével történt. 
 Az esélyegyenlőségi terv alapvető célja, hogy járuljon hozzá a közoktatási /az óvodai, iskolai/ 
ellátást kísérő egészségügyi, szociális, korosztályi közművelődési szolgáltatások tudatos tervezésével 
és követésével a szegregációs és szelekciós hatások kiiktatásához, ezáltal a társadalmi különbségek 
mélyülésének megakadályozásához. 

Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalmi elvárásokat 
tükröző CXXV. törvényt „Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról”. A fenti 
törvény szellemében és előírásai alapján a 2007. évi LXXXVII. törvény által módosított 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 132.§ (6) bekezdése alapján a települési 
önkormányzatok megalkotják az intézményei Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervét a közoktatási 
szolgáltatást igénybevevő halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatása sikeressége érdekében. 
  
Az  esélyegyenlőségi terv az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében vizsgálja: 
Az óvodai, iskolai alapellátásban, a kapcsolódó szakellátásban érvényesülő egyenlő bánásmód és 
szegregációmentesség kritériumait, állapotát és a kritikus helyzetek hatékony korrekcióit. 
Az esélyegyenlőségi terv kiemelt szempontja, hogy a következő időszakban a város és közoktatási 
intézményei feleljenek meg az Európai Regionális Fejlesztési Alap az Európai Szociális, a Kohéziós 
Alap pályázati kritériumainak.  
A fejlesztést elősegítő pályázati alapok által preferált két horizontális elvárás: 

o az esélyegyenlőség 
o a fenntartható fejlődés. 

A dokumentum alapja a helyzetelemzés, amelyben a település közoktatási intézményeiben működő 
esélyegyenlőségi intézkedések bemutatása, az esélykompenzáció érvényesítésére vonatkozó adatok, 
jellemzők, a fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók ellátásának elemzése történik. 
A helyzetelemzésben feltárt és súlyozott problémák alapján akciótervként azokat az intézkedéseket, 
tevékenységeket célozza meg, amelyekkel az esélykompenzáció növelhető, időben behatároltan, 
sikerkritériumaiban a település lehetőségeire alapozva közelít az esélyegyenlőség és 
hátránykompenzáció érvényesítéséhez, a hiányosságként jelentkező tevékenységek és területek 
optimalizálásához. 
Az esélyegyenlőségi terv konkrét célkitűzésein túl Vámospércs Város Önkormányzatának alapvető 
szándéka, hogy a közoktatás és a kapcsolódó közszolgáltatások területén növekedjen az 
intézménymenedzsment és az ott dolgozók esélyegyenlőségi kultúrája, s akár aktuális, akár 
stratégiai vonatkozásban objektív értékelésre alapozott, a helyi problémákhoz illeszkedő 
esélyegyenlőségi megoldások szülessenek. 
A Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv tartalmazza különösen a helyi 
közügyekkel és a városi önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat, megvalósításuk 
forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését. 
Ennek érdekében kellett Vámospércs Városi Önkormányzatának megtervezni és végrehajtani a 
Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét. 
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Fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület fogadja el a Vámospércs Város Települési 
Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése 2013 valamint Vámospércs Városi Települési 
Közoktatási Esélyegyenlőségi Terve 2013 dokumentumokat. 
 
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs kérem szavazzunk.  
 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

79/2013. (V.13.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésében 
biztosított véleményalkotási joga alapján egyetért a Mátyás Király Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésével, ezzel együtt az Alapító Okirat 
módosításával is.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse az 
Intézmény vezetőjét. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

80/2013. (V.13.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
megismerte és elfogadja a Vámospércs Város Települési Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Terv 2013 és a hozzá kapcsolódó Vámospércs Város 
Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése 2013 
dokumentumokat az előterjesztés melléklete szerint. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a 
Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és az Óvoda 
Vámospércs intézményvezetőjét. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
10. napirendi pont: Beszámoló a Vámosgép Kft. taggyűlésének napirendi pontjai és a Társaság 
2012. évi számviteli törvény szerinti – könyvvizsgáló által záradékolt – beszámolója tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
 



20 
 

Ménes Andrea polgármester:  
A Vámosgép Kft. ügyvezetője megküldte a Társaság 2012. évi számviteli törvény szerinti 
beszámolóját, valamint 2013. évi üzleti tervét, valamint a taggyűlés napirendi pontjait az alábbiak 
szerint: 
 

1. Üzletrész tulajdonos változások (1. sz. melléklet) 
2. 2012. évi üzleti jelentés megtárgyalása (2. sz. melléklet)  
3. Vámosgép Kft. 2012. évi beszámolójának megtárgyalása (3. sz. melléklet) 
4. A Társaság 2013. évi üzleti terve (4. sz. melléklet) 
5. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai javadalmazásának megállapítása (szóbeli előterjesztés) 
6. A társaság ügyvezető igazgató javadalmazásának megállapítása (szóbeli előterjesztés) 

 
Az Ügyvezető által megküldött anyagokat az előterjesztés részeként mellékletben csatolom. Kérem a 
tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. 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 határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére.  
 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

81/2013. (V.13.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. A Vámosgép Kft. üzletrész tulajdonosváltozásról szóló beszámolóját az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerint jóváhagyja. 

2. A Vámosgép Kft. 2012. évi üzleti jelentését az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint elfogadja. 
3. A Vámosgép Kft. 2012. évi számviteli törvény szerinti – könyvvizsgáló által záradékolt – 

beszámolóját – az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint - jóváhagyja. A Társaság 2012. évi 
eredményének terhére a törzstőke 40 %-ának megfelelő, azaz 30.880 E FT osztalék kifizetését 
jóváhagyja, egyidejűleg elfogadja a 326.190 E Ft - 2012. évi - mérleg szerinti eredmény 
eredménytartalékba helyezését. 

4. A Vámosgép Kft. 2013. évre vonatkozó üzleti tervét – az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint 
- jóváhagyja. 

5. A cég taggyűlésén a Vámosgép Kft. Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak 
javadalmazásának és a társaság ügyvezető igazgatójának javadalmazásának kérdésében a 
szóbeli előterjesztést követően az önkormányzat érdekeit képviselve adja le a szavazatát. 

6. Felkéri Huszti János Alpolgármester Urat, hogy a Vámosgép Kft. Taggyűlésén a Képviselő-
testület döntését képviselje.  
 
Határidő: 2013. május 16. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester, Huszti János alpolgármester 
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11. napirendi pont: Egyebek 
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Annyiról kívánom az egyebekben tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy a 2013. május hónapra 
járó tiszteletdíjamról lemondok és 100%-ban felajánlom a Vámospércsi Polgárőr Egyesület számára.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

82/2013. (V.13.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kosztin 
Mihály települési képviselő úr tiszteletdíjáról való lemondásának írásbeli 
bejelentését, - amely alapján a 2013. évi május havi tiszteletdíjának 100%-át a 
Vámospércs Polgárőr Egyesület részére ajánlja fel - tudomásul veszi.   
 
HATÁRIDŐ: Azonnal 
FELELŐS: Ménes Andrea polgármester 
                    Bökönyi Zoslt Adó- és Költségvetési iroda vezetője  

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

Kmf. 
 

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 
 


