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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29. napján, 14,00 
órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Ménes Andrea polgármester, 
     Huszti János alpolgármester, , 
    Kosztin Mihály települési képviselő, 
                          Rácz Ildikó települési képviselő, 

  Gálfi József települési képviselő 
                          Lakatos József települési képviselő,  
                          Polgárné Nagy Elvira települési képviselő 
 
Távol maradt:  Csuth Imréné települési képviselő, Deákné Demjén Ilona települési képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző; Dr. Danó János aljegyző, Bökönyi 
Zsolt Adó és költségvetési irodavezető, Szabóné Miavecz Ildikó Városfejlesztési és műszaki 
irodavezető   
 
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett 
 

Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 7 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. Napirendi pont ismertetése előtt javaslom, hogy napirendi pont előtti 
téma tárgyában vegyük fel 1. napirendi pontként: Polgármesteri tájékoztató tárgyában, 2. napirendi 
pontként: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 8. napirendi pontként: 
Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása tárgyában. Ismertettem a módosított napirendi pontokat. Kérdezem, hogy van-e valakinek 
napirendi pontra tett javaslata? Amennyiben nincs ismertettem a módosított napirendi pontokat.  
 

Napirendi pont előtti témák: 
 

1. Polgármesteri tájékoztató 
 

2. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Nyílt ülés 
 

1. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. 
(II.14.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 

      Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

2. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedévi 
teljesítése tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

3. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 
tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester  
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4. Előterjesztés a Vámospércs Nagy u. 7. sz. alatti Egészségügyi Központ felújítására vonatkozó 
projekt megvalósításáról  
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
5. Előterjesztés kerékpárút pályázat tárgyban (az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra) 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

6. Előterjesztés a települési szilárd hulladék közszolgáltatására vonatkozó 166/2013. (X.09.) 
számú határozat módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
7. Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet megalkotása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

8. Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
Kérem szavazzunk a napirendi pont elfogadásáról.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatokat. 
 
Napirendi pont előtti témák: 
 
1.  Polgármesteri tájékoztató  
(Írásos tájékoztató mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Polgármesteri tájékoztatómban az utolsó soros testületi ülés óta eltelt időszak legfontosabb 
történéseiről kívánok beszámolni. 
 

- október 10. napján a helyi jelzőrendszer tagjainak részvétele mellett a tanév elején az 
iskolában felmerült fegyelmezési problémák tárgyában az érintett szülőkkel egyeztető 
megbeszélést tartottunk.  
 

- október 11. napján került megrendezésre – a kerékpárút projekthez kapcsolódóan - a 
kerékpározást népszerűsítő program, a Bringázz a munkába! Ezzel egyidejűleg az Általános 
Iskolában egész napos közlekedési napot tartottunk.  

 
- október 13. napján a helyi református egyház Szilágynagyfalu testvérgyülekezetét fogadta, 

ahol Huszti János alpolgármester úrral vettünk részt. 
 

- október 14. A START közmunka program fásítási munkáival kapcsolatosan felmerült 
tulajdonviszonyok rendezése közben kiderült, hogy az érintett önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlanon meglévő fenyves az önkormányzat tulajdonát képezi, arra a Vadásztársaság 
nem tart igényt. Felmerült az az ötlet, hogy a lakosság téli tűzifa támogatása érdekében 
beszerezzük a szükséges engedélyeket a fakivágáshoz, ezért kérelemmel fordultunk az 
Erdészeti Hivatalhoz a terület művelési ágának átminősítése érdekében. Ez a feltétele a 
fakivágási engedély megkérésének. Közben a Halápi Erdészettől ajánlatot kértünk arról, hogy 
milyen módon és milyen költséggel lehet a területen lévő fát hasznosítani. Tekintettel arra, 
hogy csak gyérítés jöhet szóba, ezért időközben utánanéztünk annak, hogy amennyiben az 
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önkormányzat 2013. évi költségvetésében lenne fedezetünk, akkor a tavalyi igények 
figyelembe vétele mellet a még hiányzó mennyiséget honnan tudjuk beszerezni. Ezért a 
környéken lévő erdőgazdálkodókat is megkeresve megbizonyosodtunk arról, hogy magán 
erdőgazdálkodóktól beszerezhető a szükséges tűzifa mennyiség. A tárgyban a következő 
testületi ülésre előterjesztés készül.  
 

- október 15. napján részt vettem Bocskaikert önállóvá válásának 20. évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepségen.  

 
- október 16. napján a Hajdú-Bihari Vízmű Zrt. menedzsmentjével folytattam tárgyalásokat az 

integráció gyakorlati megvalósítása érdekében. 
 

- október 17. napján a MAG Zrt-nél aláírtuk az Egészségügyi Központ felújítását célzó 
projekt támogatási szerződését. 

 
- Ugyanezen a napon a szennyvíz pályázatunkhoz kapcsolódóan a Mérnök Szervezettel írtuk 

alá a megbízási szerződést.  
 

- október 18. napján Nyíradonyban átadták a Járási Hivatal új épületét. A Várost 
alpolgármester úrral és Jegyző asszonnyal képviseltük. 
 

- október 22. napján megemlékeztünk az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulójáról. 
Az ünnepi beszédet Tasó László Országgyűlési képviselő Úr tartotta.  

 
A közel 2 km hosszú kerékpárút kivitelezése elérte a közel 60%-os készültséget.  
 
A Fecske ház – József A. utca közötti szakaszon az építkezést le kellet állítani, mert a tervezett 
csapadékcsatorna nem fér el az ivóvíz vezeték mellett. A csatorna nyomvonalát át kell helyezni az út 
másik oldalába, de ehhez a műszaki tartalomváltozáshoz meg kell kérni a Közreműködő szervezet 
hozzájárulását is. Válaszuk megérkezése után folytatódhat a kivitelezés ezen a szakaszon. 
 

- A lámpás csomópont kiépítése részben megtörtént, az elektromos szerelés a következő 
hetekben fog megtörténni. 

- A kivitelező a főút szerkezetének helyreállítása után elkezdi az aszfaltozási munkálatokat 
- A Képviselő testület döntésétől függően kérelmet kívánunk benyújtani a támogató felé, 

hogy a Polgármesteri Hivatal udvarán parkolók és kerékpár tárolók kiépítéséhez további 
támogatást igényeljük. 

- A beruházás során kivágott fák pótlása is a következő időszakban fog megtörténni, mely 
által a város főutcája egységes arculatot kap. 

Ezekről a főbb eseményekről szerettem volna a Képviselő-testületet tájékoztatni. Van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül elfogadja a polgármesteri tájékoztatót. 
 
2. Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület részére kiküldésre került a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló 
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beszámoló. Kérdezem, hogy az áttekintést követően van-e valakinek kérdése hozzászólása? 
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást.   
 
1. napirendi pont: Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
1/2013. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését a 1/2013. (II. 14.) számú rendeletével 
fogadta el. 
A költségvetés bevételi főösszege 946 927 E Ft-ban, a kiadási főösszege 971 857 E Ft-ban, hiánya 
pedig 24 930 E Ft-ban került megállapításra. A tervezett hiányból 24 930 E Ft működési, 0 E Ft pedig 
felhalmozási hiány.  
A költségvetést a Képviselő-testület 2013. évben eddig egy alkalommal módosította, mely 
rendeletmódosítást követően a bevételi főösszeg 1 216 002 E Ft-ra, a módosított kiadási főösszege 
1 240 932 E Ft-ra módosult a költségvetési hiány változatlansága mellett. 
 
A jelenleg szükséges módosítások az alábbiak: 
 
1. Vámospércs Városi Önkormányzat módosításai, átcsoportosításai  
I. Előirányzat módosítás a Kormány hatáskörében 
 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat 2013.06-09. havi ellátási igénylései alapján az alábbi 
jövedelempótló támogatásokat finanszírozta a központi költségvetés: 
 
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás  16 474 E Ft 
- Lakásfenntartási támogatás      7 439 E Ft 
- Rendszeres szociális segély     3 092 E Ft 
- Ápolási díj (2012. évről áthúzódó)        - 79 E Ft 
- Rend. gyermekvéd.kedv. rész. Erzsébet-utalvány    3 909 E Ft 
  Összesen:        30 835 E Ft 

 
A módosítás következtében 30 835 E Ft-tal nő az Önkormányzatok működési költségvetési 
támogatása bevételi előirányzat és ugyanezzel az összeggel nő az Ellátottak pénzbeli juttatása 
kiadási előirányzat. 
 
2. Vámospércs Városi Önkormányzatnak az 5 000 fő feletti lakosságszámú települési 

önkormányzatok adósságkonszolidációja kapcsán 1 E Ft összegű támogatás visszafizetési 
kötelezettsége keletkezett. A módosítás alapján csökken az Önkormányzatok felhalmozási 
célú költségvetési támogatása bevételi előirányzat 1 E Ft-tal és csökken a Dologi jellegű 
kiadásokból felhalmozási célú kiadási előirányzat 1 E Ft-tal.  

 
3. A települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. évben 

nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól 
szóló 30/2013. (IV.30.) EMMI rendelet alapján a minisztérium korábban 8 244 E Ft 
támogatást állapított meg önkormányzatunknak. Az önkormányzat a támogatással elszámolt, 
mely alapján 733 E Ft fel nem használt támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A 
módosítás alapján 733 E Ft-tal csökken az Önkormányzatok működési költségvetési 
támogatása bevételi előirányzat és 733 E Ft-tal csökken a Tartalékok előirányzata. 
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4. Vámospércs Városi Önkormányzat a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes 
szabályairól szóló 22/2013. (VI.11.) BM rendelet 2. §-a alapján további 5 686 E Ft kiegészítő 
támogatásban részesült, mely az önkormányzat és hivatala működésére használható fel. A 
módosítás alapján 5 686 E Ft-tal nő az Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 
bevételi előirányzat és 5 686 E Ft-tal nő a Tartalékok előirányzata. 

 
5. Vámospércs Városi Önkormányzat a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes 

szabályairól szóló 22/2013. (VI.11.) BM rendelet 6. §-a alapján pályázatot nyújtott be 
gyermekétkeztetési feladatok kiegészítő támogatására. A pályázat alapján a település 
korábban 2 762 E Ft előlegben részesült, melyből a minisztérium 1 529 E Ft-ot visszavont. A 
módosítás alapján 1 529 E Ft-tal csökken az Önkormányzatok működési költségvetési 
támogatása bevételi előirányzat és 1 529 E Ft-tal csökken a Tartalékok előirányzata. 

 
6. Vámospércs Városi Önkormányzat a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes 

szabályairól szóló 22/2013. (VI.11.) BM rendelet 4/A. §-a alapján a családsegítés és 
gyermekjóléti ellátás, valamint a házi segítségnyújtás feladatokra 4 474 E Ft támogatásban 
részesült. A módosítás alapján 4 474 E Ft-tal nő az Önkormányzatok működési költségvetési 
támogatása bevételi előirányzat, 917 E Ft-tal nő a Működési célú támogatás államháztartáson 
belülre kiadási előirányzat és 3 557 E Ft-tal nő a Tartalékok előirányzata. 

 
7. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak a 2013. évi adó- és járulékváltozások - negatív 

hatású – ellentételezésére bérkompenzációban részesülnek. A 2013. év hónapjaira járó 
bérkompenzációt a dolgozók havonta, az illetmény kifizetésével egyidejűleg kapják meg. A 
Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére a nettó finanszírozás keretében 
biztosítja a kiadások fedezetét, melynek harmadik negyedévi összege 2 799 E Ft volt. A 
módosítás alapján 2 799 E Ft-tal nő az Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 
bevételi előirányzat és 2 799 E Ft-tal nő a Dologi kiadások előirányzata. 

 
8. A települési önkormányzatok a központi költségvetésből származó támogatásaikról év 

közben lemondhatnak, vagy az ellátott feladattal összefüggésben többletfinanszírozást 
igényelhetnek. 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. áprilisi és júniusi normatíva felmérése, illetve a 
pedagógus béremelés központi felmérése alapján a Magyar Államkincstár a következő 
módosításokat hajtotta végre: 

 
- Óvodaműködtetési támogatás:   -     180 E Ft 
- Óvodapedagógusok bértámogatása   -     944 E Ft 
- Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása + 5 525 E Ft 
- Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés +    816 E Ft 
- Családsegítés feladatok    -  1 388 E Ft 
- Gyermekjóléti feladatok    -  1 388 E Ft 
- Házi segítségnyújtás     -  1 508 E Ft 
- Idősek bentlakásos intézményüzemeltetési tám. -     757 E Ft 
- Idősek nappali intézményi ellátása   -  1 199 E Ft 
  Összesen:      -  1 023 E Ft 

 
      A módosítás alapján 1 023 E Ft-tal csökken az Önkormányzatok működési költségvetési 

támogatása bevételi előirányzat és 1 023 E Ft-tal csökken a Tartalékok előirányzata. 
 

II. Előirányzat módosítás intézményi (saját) hatáskörben 
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1. Vámospércs Városi Önkormányzat a harmadik negyedévben két fordított adózású számla – 
nem levonható - ÁFA tartalmát fizette meg az állami adóhatóságnak. (Fordított adózású 
ügyleteknél a számla adótartalmát nem a szállítónak, hanem közvetlenül az állami 
adóhatóságnak kell megfizetni.) Az ÁFA a kerékpárút építéséhez kapcsolódik, melynek 
összeg 26 190 E Ft. Ezt az összeget a költségvetési számvitel szabályai szerint pénzforgalmi 
és pénzforgalom nélküli tételként is meg kell jeleníteni a könyvekben, illetve előirányzatot is 
szükséges biztosítani. A módosítás következtében 26 190 E Ft-tal nő az Intézményi működési 
bevételek előirányzata és ugyanilyen összeggel nő a Dologi kiadások előirányzata. 

 
2. Folyamatos pénzügyi és elszámolási problémát jelentett már az elmúlt években is, hogy az 

Élelmezési Intézménynek nincsenek külön közüzemi mérőórái (az iskolával egy mérőn 
vannak), így az általa elfogyasztott gáz – és villamosenergia-szolgáltatás kiadásai eddig nem 
jelentek meg az intézmény könyveiben. A 2013. évi feladatfinanszírozás miatt a probléma 
megoldása már nem tűrt halasztást, ezért az önkormányzat (mint az iskola működtetője) – 
szakmai számításokat alapul véve – havi 1 000 E Ft közüzemi költségátalányt számláz ki 
2013. év elejétől az Élelmezési Intézménynek. A módosítás alapján 12 000 E Ft-tal nő az 
Intézményi működési bevételek előirányzata és 12 000 E Ft-tal nő a Központi, irányítószervi 
támogatás folyósítása előirányzata.      

 
3. Vámospércs Városi Önkormányzat a HBM-i Önkormányzattól (óvoda eszközbeszerzés) 100 

E Ft támogatásban részesült. A módosítás alapján 100 E Ft-tal nő a Működési célú 
támogatásértékű bevételek előirányzata és 100 E Ft-tal nő a Dologi kiadások előirányzata. 

 
4. Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi beruházási feladatai között szereplő 

„Művelődési Ház mögötti parkolók közvilágításának kiépítése” soron nem áll rendelkezésre 
elegendő előirányzat a kivitelezéshez, ezért további 2 000 E Ft fedezetet szükséges 
biztosítani. A módosítás alapján 2 000 E Ft-tal nő a Beruházások előirányzata és 2 000 E Ft-
tal nő a Maradvány felhalmozási célú igénybevétele előirányzat.   

 
III. Előirányzat átcsoportosítás intézményi (saját) hatáskörben 
 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetése Általános tartalékából – a 
Képviselő-testület korábbi döntései vagy a központi finanszírozás változásai következtében - 
az alábbi előirányzatokat szükséges csoportosítani. 
 
- Vámospércsi Óvoda feladatalapú támogatás (intézményfinanszírozás)  4 581 E Ft 
- Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ feladatalapú támogatás (int.fin.) -  436 E Ft 

      - Rákóczi Szövetség 2013. évi támogatása              50 E Ft 
      - Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Társulás 2013. évi  
        működési kiadásaihoz hozzájárulás (TIKÖTEVIFE eljárási díj)       367 E Ft 
      - AKSD 2013.11-12. hó önkormányzati díjkiegészítés                       960 E Ft 
      
        Összesen:                     5 522 E Ft 

 
A módosítás alapján 960 E Ft-tal nő a Dologi kiadások előirányzata, 367 E Ft-tal nő a Működési 
célú támogatás államháztartáson belülre kiadási előirányzat, 50 E Ft-tal nő a Működési célú 
átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzat, 4 145 E Ft-tal nő a Központi, 
irányítószervi támogatás folyósítása előirányzata és 5 522 E Ft-tal csökken az Általános tartalék 
előirányzata. 

 
2. Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye a 2013. évi szociális nyári 

gyermekétkeztetés elvégzéséről szóló számláját kiállította és azt az önkormányzat részére 
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megküldte. Az elszámolások és összesítések alapján az Élelmezési Intézmény 7 512 E Ft 
összegű szolgáltatási díjra jogosult (ez megegyezik az állami támogatás összegével). Az 
átcsoportosítás alapján 7 512 E Ft-tal nő a Dologi kiadások előirányzata és 7 512 E Ft-tal 
csökken a Központi, irányítószervi támogatás folyósítása előirányzat.    

 
 IV. Egyéb - kiemelt előirányzatot nem érintő – változás 
 

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

- Művelődési Ház hangtechnika fejlesztése 
 

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

    
a) A köztemető közvilágításának tervezése soron rendelkezésre álló 660 E Ft összegű 

beruházási előirányzatból 385 E Ft átcsoportosításra kerül a Művelődési Ház 
hangtechnika fejlesztése sorára. 

b) Az ÉAOP-5.1.2 Belterületi csapadékvíz elvezetés soron rendelkezésre álló 700 E Ft 
összegű beruházási előirányzat teljes összegében átcsoportosításra kerül a Művelődési 
Ház hangtechnika fejlesztése sorra. 

 
2. Vámospércsi Óvoda módosításai 
 
I. Előirányzat módosítás irányító szervi hatáskörben 
 

1. A központi költségvetésből származó támogatások évközi lemondása és pótigénye, illetve a 
2013 szeptemberétől életbe lépő pedagógus béremelés hatására az intézmény költségvetését 
módosítani szükséges. A módosítás alapján 4 581 E Ft-tal nő a Központi, irányítószervi 
támogatás előirányzata, 4 350 E Ft-tal nő a Személyi juttatások előirányzata, 231 E Ft-tal nő a 
Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó előirányzata.     

 
3. Vámospércs Szociális Szolgáltató Központ módosításai 
 
I. Előirányzat módosítás irányító szervi hatáskörben 
 

1. A központi költségvetésből származó támogatások évközi lemondása és pótigénye hatására az 
intézmény költségvetését módosítani szükséges. A módosítás alapján 436 E Ft-tal csökken a 
Központi, irányítószervi támogatás előirányzata és 436 E Ft-tal csökken a Személyi juttatások 
előirányzata.     

 
4. Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye módosításai 
 
I. Előirányzat módosítás irányító szervi hatáskörben 
 

1. Az élelmezési feladatok tekintetében pénzügyi és elszámolási problémákat jelentett már az 
elmúlt években is, hogy az intézménynek nincsenek külön közüzemi mérőórái (az iskolával 
egy mérőn vannak), így az általa elfogyasztott gáz – és villamosenergia-szolgáltatás kiadásai 
eddig nem jelentek meg az intézmény könyveiben. A 2013. évi feladatfinanszírozás miatt a 
probléma megoldása már nem tűrt halasztást, ezért az önkormányzat (mint az iskola 
működtetője) – szakmai számításokat alapul véve – havi 1 000 E Ft közüzemi költségátalányt 
számláz ki 2013. év elejétől az intézménynek. A módosítás alapján 12 000 E Ft-tal nő a 
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Központi, irányítószervi támogatás előirányzata és 12 000 E Ft-tal nő a Dologi kiadások 
előirányzata.     

 
II. Előirányzat átcsoportosítás intézményi (saját) hatáskörben 
 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye a 2013. évi szociális nyári 
gyermekétkeztetés elvégzéséről szóló számláját kiállította és azt az önkormányzat részére 
megküldte. Az elszámolások és összesítések alapján az Élelmezési Intézmény 7 512 E Ft 
összegű szolgáltatási díjra jogosult. Az átcsoportosítás alapján 7 512 E Ft-tal nő az Intézményi 
működési bevételek előirányzata és 7 512 E Ft-tal csökken a Központi, irányítószervi 
támogatás előirányzat.    

 
Összegzés: 
Az önkormányzat eredeti 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 946 927 E Ft, a kiadási 
főösszege 971 857 E Ft, a költségvetés hiánya 24 930 E Ft volt.  
 
Az első rendeletmódosítást követően a bevételi főösszeg 1 216 002 E Ft-ra, a módosított kiadási 
főösszege 1 240 932 E Ft-ra módosult a költségvetési hiány változatlansága mellett. 
 
Jelen rendeletmódosítást követően a bevételi főösszeg 1 304 589 E Ft-ra, a módosított kiadási 
főösszege 1 329 519 E Ft-ra módosult. A költségvetés hiánya nem változott.  
 
(Az önkormányzat módosított 2013. évi költségvetésének tervezett hiánya 1 % alatti.) 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosításról szóló előterjesztés megtárgyalni és a 
költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e 
kérdése, hozzászólása 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 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:  

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2013. (X.29.) számú önkormányzati rendelete 
 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről alkotott 1/2013. (II. 14.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) 
bekezdés a) pontja és (1) bekezdés f) pontja valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, - Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
2012. évi CCIV. törvényben foglaltakra tekintettel – Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről alkotott 1/2013. (II. 14.) számú önkormányzati rendeletének módosítására 
vonatkozóan a következőket rendeli el: 

1. § 
A 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 



10 
 

A Képviselő-testület Vámospércs Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 
2013. évi költségvetését 
  1 304 589 E Ft bevétellel 

  1 329 519 E Ft kiadással 
       24 930 E Ft forráshiánnyal 
 
állapítja meg a 2. sz. melléklet szerint. 

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

forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

MEGNEVEZÉS 
 MŰKÖDÉSI 
BEVÉTELE

K 

FELHALMOZÁ
SI BEVÉTELEK 

BEVÉTELE
K 

ÖSSZESEN 
Intézményi 
működési/felhalmozási 
bevételek 

 
98 348 

 
20 900 

 
119 248 

 
Közhatalmi bevételek 

 
110 000 

 
0 

 
110 000 

Működési/felhalmozási célú 
támogatások, kölcsönök 
államháztartáson belülről 

 
644 666  

 
391 812 

 
1 036 478 

Működési/felhalmozási célú 
átvett pénzeszközök 
államháztartáson kívülről 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Költségvetési bevételek 
összesen 

 
853 014 

 
412 712 

 

 
1 265 726 

 
Költségvetési hiány belső 
finanszírozását szolgáló 
pénzforgalom nélküli bevételek 

 
 

2 644 
 

 
 

36 219 

 
 

38 863 

Költségvetési pénzforgalom 
nélküli bevételek összesen 

 
2 644 

 

 
36 219 

 
38 863 

Költségvetési hiány külső 
finanszírozását szolgáló 
bevételek 

 
24 930 

 
0 

 
24 930 

 
 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

 
880 588 

 
448 931 

 
1 329 519 

 
3. § 

A 4.§ az alábbiak szerint módosul: 
 

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

  
MŰKÖDÉSI 
KIADÁSOK 

   
FELHALMOZÁSI 

KIADÁSOK 

 
KIADÁSOK 
ÖSSZESEN 

 
Személyi juttatások 

 
298 346 

 
0 

 
298 346 

Munkaadót terhelő 
járulékok, szociális 
hozzájárulási adó 

 
78 417 

 
0 

 
78 417 

 
Dologi kiadások 

 
320 004 

 
6 176 

 
326 180 

Egyéb működési 
célú/felhalmozási célú 
kiadások 

 
42 943 

 
21 289 

 
64 232 

 
Ellátottak pénzbeli 
juttatásai 

 
137 901 

 
0 

 
137 901 

 
Felújítások 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Beruházások 
 

 
0 

 
352 873 

 
352 873 

 
Költségvetési kiadások 
összesen 

 
877 611 

 
380 338 

 
1 257 949 

 
Finanszírozási kiadások 
 

 
2 977 

 
68 593 

 
71 570 

 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 
 

 
880 588 

 

 
448 931 

 
1 329 519 

 
4.§ 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos 
módon gondoskodik. 

Vámospércs, 2013. október 29. 
 
                Ménes Andrea                                                                              Kanyóné Papp Klára 
                  polgármester                                                                                              jegyző 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
Vámospércs, 2013. október 29. 
 
 
   Kanyóné Papp Klára 
    jegyző 
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2. napirendi pont: Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. 
negyedévi teljesítése tárgyában  
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján Vámospércs Városi 
Önkormányzat gazdálkodásának 2013. harmadik negyedévi helyzetéről az alábbiak szerint 
tájékoztatom a Képviselő-testületet.  
 
A 2013. III. negyedévi pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetési bevételek és kiadások teljesülése 
az 1 329 519 E Ft összegű módosított előirányzatokhoz viszonyítva bevételek esetében 862 508 E Ft 
(64,87 %), a kiadásoknál 819 318 E Ft (61,63 %) volt. 
 
1. A) BEVÉTELEK ALAKULÁSA 
 
I. Önkormányzat bevételei (2/B. számú melléklet) 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat bevétele a beszámolási időszakban 819 926 E Ft volt, ami a 
módosított előirányzat 64,47 %-ának felel meg.  
  
2. Működési bevételek címén 27 279 E Ft folyt be, ami 58,69 %-os teljesítésnek felel meg. E 

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

 
3. A közhatalmi bevételek teljesítése 105 357 E Ft, ami 95,78 %-nak felel meg. E bevételekhez 

tartoznak a helyi adók (98 247 E Ft), a gépjárműadó átengedett 40 %-a (5 792 E Ft), illetve a 
különböző bírságok, pótlékok, igazgatási szolgáltatási díjak (1 318 E Ft). 
 
A helyi adóbevételek adónemenkénti részletezése a következő (E Ft-ban): 

 Tervezett bevétel Teljesítés  Teljesítés % 
Helyi iparűzési adó 88 000 87 639 99,59 
Magánszemélyek komm. adója 12 000 10 604 88,37 
Vállalkozók kommunális adója 0 10  
Talajterhelési díj 0 -6  
Összesen: 100 000 98 247 98,25 

 
(A 90 napon túli adótartozások nyilvános közzétételének hatására több olyan adós is maradéktalanul 
rendezte /milliós nagyságrendű/ adótartozását, melyre korábban a végrehajtási eljárásaink sem 
vezettek eredményre.)  
 

4. Az önkormányzat költségvetési támogatása a beszámolási időszakban 443 955 E Ft volt. 
           (Önkormányzatok működési és felhalmozási célú költségvetési támogatása)  
   

a) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatinak támogatása 
jogcímen 368 461 E Ft bevételünk teljesült, melyek jogcímenkénti részletezését a 8. 
számú melléklet tartalmazza. 

b) Egyéb költségvetési támogatást az alábbi címeken, összesen 75 494 E Ft összegben 
kaptunk, illetve pályáztunk meg sikeresen. 
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                                                                                                                                 adatok Ft-ban 
So

rs
zá

m
 

A támogatás jogcíme, megnevezése Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása    
(Ktv. 3. számú melléklet 17. pont)   861 967 646 476 

2. Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása               
(Ktv. 3. számú melléklet 9. pont)   7 511 680 7 511 680 

3. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás                         
(Ktv. 3. számú melléklet 12. pont)   186 000 186 000 

4. Központosított működési célú előirányzatok             
(Ktv. 3. számú melléklete alapján) 0 8 559 647 8 344 156 

5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás                
(Ktv. 3. számú melléklet 12. pont)   1 155 000 1 155 000 

6. Központosított felhalmozási célú előirányzatok        
(Ktv. 3. számú melléklete alapján) 0 1 155 000 1 155 000 

7. 
5.000 fő lakosságszám feletti önkormányzatok 
adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg 
(Ktv. 72-75. § alapján) 

  43 894 977 43 894 977 

8. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás 0 43 894 977 43 894 977 

9. 

Helyi önkormányzatok működésének általános 
támogatásának kiegészítése a 2. számú melléklet szerinti 
beszámítás visszapótlásával 
(Ktv. 4. számú melléklet 2. pont) 

  11 371 850 9 476 541 

10. Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása                      
(Ktv. 4. számú melléklet 2. pont)   1 233 421 1 233 421 

11. 
Családsegítés-, gyermekjóléti szolgáltatás és házi 
segítségnyújtás feladatok kiegészítő támogatása            
(Ktv. 4. számú melléklet 2. pont) 

  4 474 000 3 355 500 

12. Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás               
(Ktv. 4. számú melléklet 2. pont)   17 079 271 14 065 462 

13. Bérkompenzáció 2013.   8 034 297 8 034 297 

Egyéb évközi költségvetési támogatások összesen: 0 78 723 192 75 93 892 

 
5. A működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt jogcím tartalmazza a 

fenti költségvetési támogatásokon kívül az államháztartáson belülről átvett - működési 
célú – pénzeszközöket, illetve az előző évi költségvetési kiegészítéseket, visszatérüléseket.  
Az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 909 E Ft-ban, a működési célú 
támogatásértékű bevételek 94 302 E Ft-ban (65,82%) teljesültek. 

 
      A pénzeszközátvételek összetételét részletesen a 15. számú melléklet tartalmazza. 
 

6. A felhalmozási bevételek teljesítése 15 609 E Ft (74,68 %). A bevétel főként az 
önkormányzati vagyon bérbeadásából származik (13 671 E Ft), de ezen kívül még mindig 
jelentős bevételt képez a kötvény óvadéki számláján lekötött betét kamata (1 538 E Ft) és a 
Vámosgép Kft. osztaléka (400 E Ft) is.  
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7. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt jogcím tartalmazza a 
3. pont szerinti felhalmozási költségvetési támogatásokon kívül az államháztartáson 
belülről átvett – felhalmozási célú – pénzeszközöket, kölcsön visszatérüléseket. A 
felhalmozási célú támogatások, kölcsön visszatérülések teljesítése 104 231 E Ft (30,06 %). 
A pénzeszközátvételek összetételét részletesen a 15. számú melléklet tartalmazza. 
 

8. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 28 284 E Ft (78,09 %) összegben került 
felhasználásra. 

   
II. Intézményi tevékenység bevételei (2/C. számú melléklet) 
Vámospércs Városi Önkormányzat intézményeinek összes – intézményfinanszírozás nélküli 
nettósított - bevétele a beszámolási időszakban 42 582 E Ft volt, ami a módosított előirányzat 73,75 
%-ának felel meg.  
 
A felügyeleti szervtől kapott támogatás teljesítése 231 931 E Ft volt, mely 70,85 %-os teljesítés. 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat intézményeinek bevételeit és kiadásait részletesen a 2/D-2/I. 
számú mellékletek tartalmazzák, összefoglalóan (intézmények összesen) a 2/C. számú melléklet. 
 
1. Intézményi működési bevételek címén 36 314 E Ft folyt be, ami 70,01 %-os teljesítésnek felel 

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

2. A közhatalmi bevételek teljesítése 20 E Ft. Ezen a jogcímen egy 2012. évről áthúzódó 
építéshatósági eljárási díj realizálódott. (2013. évtől Vámospércs már nem építéshatóság, 
okmányirodával nem rendelkezik, így közhatalmi bevételek már semmilyen jogcímen nem 
várhatók.)  

 
3. Támogatásértékű működési bevételként az alábbiak realizálódtak, összesen 3 604 E Ft (111,75 

%) összegben  
- Polgármesteri Hivatal 1 329 E Ft (Vp. Szoc.Szolg.Kp. gazdálkodási feladataira) 
- Óvoda 330 E Ft (támogatott foglalkoztatás) 
- Szoc.Szolg. Központ 332 E Ft (nyári diákmunka támogatása) 
- Művelődési Ház 332 E Ft (nyári diákmunka támogatása) 
- Művelődési Ház 400 E Ft (kulturális programok)  
- Művelődési Ház 50 E Ft (városnap támogatása) 
- Élelmezési Intézmény 831 E Ft (nyári diákmunka támogatása) 

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

2 644 E Ft volt. (Pénzforgalom nélküli bevétel.) 
 
9. B) KIADÁSOK ALAKULÁSA 
 
I. Önkormányzat kiadásai (2/B. számú melléklet) 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat – intézményfinanszírozás nélküli nettósított - kiadásai 550 152 E 
Ft-ra teljesültek, ez a módosított előirányzat 58,25 %-ának felel meg. 
 
1. A személyi juttatások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 90 271 E Ft (79,69 %) 

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

 
2. A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 15 271 E Ft volt, 

mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 49,93 %-os felhasználást mutat. Az önkormányzat 
engedélyezett létszámkeretét a 9. számú melléklet tartalmazza. 

  
3. A dologi kiadások módosított előirányzata 169 118 E Ft, a III. negyedévi teljesítés 98 365 E Ft 

volt (58,16 %).  
 

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

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

államháztartáson belülre, melynek teljesítése 28 006 E Ft, a pénzeszközátadásokat 
államháztartáson kívülre 2 429 E Ft teljesítéssel, melyek részletezését a 16. számú melléklet 
mutatja be. 

 
5. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése a 137 901 E Ft összegű módosított 

előirányzathoz képest III. negyedévben 118 696 E Ft, azaz 86,07 %-os volt.   
 
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokra vonatkozó rendelkezéseket a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény, valamint 
Vámospércs Város Önkormányzat Képviselő-testületének helyi rendelete és a tárgyban hozott 
külön határozatai tartalmazzák.  
 
Az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat felhasználását a 14. számú mellékletek tartalmazzák 
részletesen. 

 
6. Az önkormányzat 2013. január 01-jei nyitó rövid lejáratú és likvid hitel állománya 2 977 E Ft 

volt, mely teljes egészében visszafizetésre került.  
Önkormányzatunk 2013-ban csupán néhány napra vett igénybe folyószámlahitelt, 
kötelezettségeinknek – idegen források bevonása nélkül - határidőben eleget tudunk tenni.  

 
7. Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú kiadásként terveztük a hosszú lejáratú hitelekhez 

és a kötvényhez kapcsoló kamatfizetési kötelezettséget 6 176 E Ft előirányzattal, melynek 
teljesítése 4 548 E Ft volt (73,64 %) harmadik negyedévig.  
 
Az önkormányzat rövid és hosszú lejáratú hiteleiről és a kötvényről készült részletes kimutatást a 
11. számú melléklet tartalmazza. 

 
8. Az önkormányzat beruházási kiadásainak módosított előirányzata 352 873 E Ft, teljesítése 104 

421 E Ft (29,59%). (A kerékpárút jelentősebb kiadásai a IV. negyedévben várhatóak.) 
Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 7. számú 
melléklet tartalmazza részletesen. 

 
9. 2013. évben a hosszú lejáratú hitelek törlesztésének teljesítése 47 656 E Ft volt, melyhez a  

Magyar Államtól 43 719 E Ft támogatást kaptunk. A kötvény visszafizetésre 20 000 E Ft 
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előirányzatot terveztünk, melynek harmadik negyedévi teljesítése 16 223 E Ft volt. (11. számú 
melléklet) 

 
II. Intézményi tevékenység kiadásai (2/C. számú melléklet) 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat intézményeinek kiadásai 269 166 E Ft-ra teljesültek, ez a 
módosított előirányzat 69,89 %-ának felel meg. 
 

1. A személyi juttatások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 133 862 E Ft (72,33 
%) volt harmadik negyedév végén, mely összeg tartalmazza a köztisztviselők, a 
közalkalmazottak háromnegyedévi bruttó bérét és a külső személyi juttatásokat. 

 
2. A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 33 264 E Ft volt, 

mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 69,55 %-os felhasználást mutat. 
 

Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 9. számú melléklet tartalmazza. 
  
3. A dologi kiadások módosított előirányzata 150 886 E Ft, a harmadik negyedévi teljesítés         

100 711 E Ft volt (66,75 %).  
 
Dologi kiadásként kerülnek elszámolásra a készletbeszerzések (élelmiszer-, gyógyszer-
,vegyszer-, irodaszer-, üzemanyag-, szakmai anyag-, karbantartási anyag-, tisztítószer -, kisértékű 
tárgyi eszköz beszerzések) a szolgáltatások igénybevétele (kommunikációs szolgáltatások, 
közüzemi díjak, karbantartási és üzemeltetési szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások), az egyéb 
dologi kiadások (ÁFA befizetés, kiküldetés, reprezentáció stb.), valamint az egyéb folyó 
kiadások (előző évi költségvetési befizetések, SZJA, kamatkiadások). 
 
4. A működési célú támogatások államháztartáson belülre teljesítése 1 329 E Ft volt. (16. 

számú melléklet) 
 
Fentiek alapján megállapítható, hogy Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének végrehajtása a kiemelt előirányzatok időarányos teljesítésével - idegen 
források (folyószámlahitel, munkabérhitel stb.) bevonása nélkül – biztonságosan, 
kiegyensúlyozottan, takarékosan és szabályszerűen történik. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásáról 
szóló beszámoló előterjesztését és annak 1-17. számú mellékleteit megvitatni, valamint a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdése, hozzászólása 
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 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
173/2013. (X.29.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az államháztartásról 
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szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján – az 
önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolóját az 
előterjesztésben foglaltaknak, valamint az 1-17. számú mellékletnek 
megfelelően elfogadja.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: 2013. október 31.  

 
 
3. napirendi pont: Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepciója trágyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az államháztartásról szóló tv. (továbbiakban: Áht.) 24.§ (1) bekezdés szerinti rendelkezése alapján 
„A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző ( továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a 
következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a 
képviselő-testületnek. 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 
(továbbiakban Ávr.) 26.§ (1) bekezdése értelmében a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési 
koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és az Áht. 
13.§ (1) bekezdése szerinti döntések figyelembe vételével állítja össze. 
 
A 2014. évi költségvetési koncepció elkészítésekor Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslata (a továbbiakban: törvényjavaslat) már 
rendelkezésre áll. 
 
Az Ávr. 26.§ (2) bekezdése értelmében a polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi 
önkormányzatnál működő bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak 
szerint kikéri, és azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. 
 
A pénzügyi bizottságnak a koncepció tervezetének egészéről véleményt kell alkotnia. Az Ávr. 26.§ 
(3) bekezdés előírása alapján a költségvetési koncepció tervezetét a képviselő-testületi bizottságok 
véleményével együtt megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés készítés további munkálatairól. 
 
I. Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodását meghatározó jogi és gazdasági környezet 
2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, az állami finanszírozási rendszerrel együtt alapjaiban 
változott meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került, 
valamint a megmaradó feladatok tekintetében jelentős forrásszabályozás változás történt.  
 
Az új szabályozás bevezetésével 2014. évben is az egyik legfontosabb célkitűzés, hogy az 
önkormányzat gazdálkodása szabályszerű, gazdaságos, hatékony, eredményes és takarékos legyen.  
 
Továbbra is elsődlegességet élvez a gazdálkodás során a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1-vel hatályba lépő rendelkezései, mely az 
alábbiakban határozza meg az önkormányzat 2014. évi gazdálkodását. 
 

„111.§ (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja 
el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt 
feladatait.  
(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.  
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117.§ (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló 
törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok  
a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot 
meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátást feladatalapú támogatással 
biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a 
lakosságszám alapján támogatást biztosít  
(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének 
fenntartását.  
 
118.§ (1) A 117.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az 
ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles 
a támogatás összegét – az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve – a központi 
költségvetésbe visszafizetni.  

 
A 2013. évtől bevezetett feladatalapú támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a 
kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Ettől eltérő felhasználás esetén a helyi 
önkormányzat köteles a támogatás összegét – jogszabályban meghatározott – kamatokkal terhelve a 
központi költségvetés részére visszafizetni.  
 
Ezen előírás 2014. évben is meghatározza az önkormányzat költségvetésének tervezését, így továbbra 
is fontos feladat a kötelező feladatok és az önként vállalt feladatok meghatározása, különválasztása és 
azok finanszírozásának vizsgálata. 
 
Az önkormányzat kötelező feladatait Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13.§-a írja elő, az alábbiak szerint:  

 
„13.§ (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladatok különösen:  
 
1. településfejlesztés, településrendezés;  
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, 
kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);  
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;  
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;  
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és 
rágcsálóirtás);  
6. óvodai ellátás;  
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti 
szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatás;  
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;  
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;  
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás 
megelőzésének biztosítása;  
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;  
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;  
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;  
14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek 
biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;  
15. sport, ifjúsági ügyek;  
16. nemzetiségi ügyek;  
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;  
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;  
19. hulladékgazdálkodás; 
20. távhőszolgáltatás;  
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a 
helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.  
 
(2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi 
önkormányzati feladatot is megállapíthat.”  
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Fentiek alapján 2014. évben is elsődleges cél, hogy az önkormányzat a kötelező feladatait ellássa, 
önként vállalt feladatot csak úgy vállalhat, ha az nem veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását. 
 
II. Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodását meghatározó főbb alapelvek 
 

1. Az önkormányzat – idegen források nélküli – működőképességének megteremtése és 
megőrzése. A gazdálkodás stabilitásának biztosítása, a működési és felhalmozási bevételek és 
kiadások egyensúlyának mindenkori biztosítása. A hitelek és egyéb kötelezettségek 
határidőben történő teljesítése. 
 

2. Az önkormányzat kötelező feladatellátásának, intézményhálózatának, és a városüzemeltetés 
működőképességének biztosítása. Az állami fenntartásba vett oktatási intézmény 
működtetéséhez szükséges forrás biztosítása a saját bevételek terhére. Önként vállalt 
feladatok nem veszélyeztethetik az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását. 
Önként vállat feladat a költségvetésben csakis akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete 
az önkormányzat saját bevételéből biztosított. 

 
3. A megkezdett beruházások folytatása, a város fejlődését elősegítő pályázatok előkészítése. 

A fejlesztési pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében csak fejlesztési célú bevételből lehet 
fejlesztési célú kiadást teljesíteni. Új fejlesztések csak pályázati forrásból indíthatók.   

 
III. Az önkormányzat 2014. évi bevételeire vonatkozó alapelvek  
 
A gazdálkodás fő pénzügyi kereteit a 2013. évben bevezetett feladatfinanszírozási rendszer és a helyi 
adóbevételek nagysága határozza meg.  
 
Az állami támogatás tervezése csakis a 2014. évi költségvetési törvény szerint vehető figyelembe. 
 
Az önkormányzat illetékességi területén bevezetett adó mérték emelésének nincs reális lehetősége. A 
helyi adó bevételeket a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott adómérték és az adózásra 
kötelezettek körének figyelembevételével kell tervezni.  
Az adókintlévőségek csökkentése érdekében következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet 
kell folytatni. 
 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV tv. alapján az önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyletet csak a kormány engedélyével köthet, és az év végén likviditási hitel állománya 
nem lehet. 
 
A szolgáltatások bevételeit folyamatosan felül kell vizsgálni – bérleti díjak, étkezési térítési díjak. 
 
Az önkormányzati vagyon bérbeadásának bevételeinél 2014. évben jelentős kieséssel számolhatunk, 
tekintettel arra, hogy az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást már nem a Vámosvíz Kft. látja el. 
Az önkormányzat 2014. évi bevételeinek várható alakulása 
 
A) ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 
 
- A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása  
 
2014. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett – megváltozott 
önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik. A 
finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013. évre kialakított és alkalmazott feladatalapú 
forrásallokációtól. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy az új támogatási rendszerrel kapcsolatban az év 
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folyamán a települések vezetői, az érdekszövetségek és egyéb fórumok folyamatos visszajelzéseket 
küldtek az érintett szaktárcák felé. Mint minden új rendszer, így az önkormányzatok átalakult 
finanszírozási struktúrája is finomhangolásra, kiigazításra szorul, ennek érdekében már 2013. év 
közben történtek lépések, melyek 2014. évben beépülnek az alapfinanszírozásba.  
Vámospércs Városi Önkormányzat a 2014. évi központi támogatásból – a könyvtári és 
közművelődési feladatok kivételével – várhatóan az összes kötelező önkormányzati feladatát tudja 
finanszírozni. 
 
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (fajlagos összeg: 4 580 000 Ft/fő) 
 
A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások 
elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. 
Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetési törvény szerinti 
finanszírozás szempontjából elismert létszáma 23 fő, mely megegyezik a Képviselő-testület által 
meghatározott engedélyezett létszámkerettel.  
(E megfeleléshez kapcsolódóan a hivatalnál 2013-ban 1 fő létszámcsökkentés történt.).  
A hivatal személyi és dologi kiadásait az állami támogatás várhatóan teljes mértékben fedezi, mely 
országos viszonylatban példaértékű teljesítménynek számít. 
 
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (külön adatszolgáltatás alapján) 
 
A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladatik ellátásához az alábbi jogcímek alapján 
részesülnek támogatásban: 
 
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, 
- közvilágítás fenntartása,  
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása, 
- közutak fenntartásának támogatása, 
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása, 
   
A fenti feladatokhoz nyújtott költségvetési támogatás az önkormányzat városüzemeltetéssel 
összefüggő feladatainak kiadásait várhatóan teljes mértékben fedezi. 
 
3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (fajlagos összeg: 100 Ft/m3) 
 
A támogatás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett, nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m3) után illeti meg azon települési 
önkormányzatokat, amelyek a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves 
csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából – a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján szervezett 
közszolgáltatás keretében – gondoskodnak. Az összeg a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) 
csökkentéséhez járul hozzá. A támogatás a folyósítást követő év végéig használható fel. 
 
4. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  
 
- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 
(Óvodapedagógusok: 3 990 000 Ft/fő, Nevelő munkát segítők: 1 632 000 Ft/fő) 
 
A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményben foglalkoztatott - a 
Köznevelési tv. nevelési-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítői létszám 
után illeti meg. 
Az óvodában az állami finanszírozás alapján elismert pedagógus-, és segítői létszám összhangban van 
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az intézmény Képviselő-testület által meghatározott engedélyezett létszámkerettel. 
 
Az állami támogatás a személyi juttatásokat és járulékokat várhatóan teljes mértékben fedezi. 
 
- Óvodaműködtetési támogatás (fajlagos összeg: 54 000 Ft/fő) 
  
A gyermekek létszáma alapján illeti meg az önkormányzatot a támogatás, melyet elsősorban az óvodai 
nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint az feladatellátásra szolgáló épület 
és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez használható fel. 
 
A támogatás fenti dologi kiadásokat várhatóan teljes mértékben fedezi. 
 
5. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 
 
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése  
(Szociális ellátások, segélyek, támogatások állami része.) 
 
- Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 
(Szociális ellátások, segélyek, támogatások önkormányzati önrészéhez.) 
 
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 
(Családsegítés-, gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása, 
szociális étkeztetés)  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat és további négy társult önkormányzat (Nyírmártonfalva, Fülöp, 
Bagamér, Álmosd) a családsegítés- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a házi segítségnyújtás 
feladatokat – a 2013-ban létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező – Vámospércsi Mikrotérségi 
Intézményfenntartó Társuláson keresztül látja el. 
  
Családsegítés- és gyermekjóléti szolgálat támogatása: (Lakosságszám/5 000)*3 950 000 Ft. Társulási 
kiegészítés: 600 Ft/fő 
 
Házi segítségnyújtás: 145 000 Ft/ellátott 
Társulási kiegészítés: fajlagos összeg * 130% 
  
Az állami támogatás e feladatok tekintetében nem fedezi az összes kiadást – annak ellenére sem, hogy 
társulás keretében jóval magasabb a finanszírozás -, így várhatóan 2-3 millió forint összegű 
önkormányzati hozzájárulás megfizetése válik szükségessé.   
 
A Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ által végzett időskorúak nappali intézményi ellátása 
feladat támogatása 109 000 Ft/fő (kiemelkedően jó finanszírozás), ennek ellenére a feladatellátás 
2013-ban már szinte teljesen megszűnőben van (3 fő). 
A Vámospércsi Élelmezési Intézmény által ellátott szociális étkeztetés feladat finanszírozása 55 360 
Ft/fő, mely összeg a térítési díjjal kiegészítve fedezi a feladattal összefüggő kiadásokat. 
   
- A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek 
részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 
 
A támogatás két részből áll: 
 

a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, mely az intézmény 
esetében 6 főt jelent (2 606 040 Ft/fő) (E területen sincs többlet létszám foglakoztatva.) 
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b) Intézmény-üzemeltetési támogatás (egyéni számítás alapján) 
 
A támogatások az intézmény kiadásait várhatóan teljes mértékben fedezik. 
 
- Gyermekétkeztetés támogatása (fajlagos összeg: 102 000 Ft/fő) 
 
Településünkön az óvodai és általános iskolai oktatásban részt vevő Gyvt. 151. § (5) bekezdése 
szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek után igénylünk támogatást. 
 
A támogatás összege a 2013. évihez képest nem változott, azonban a gyermekétkeztetési feladatokat 
2013-ban a központi költségvetés kiegészítő támogatásokkal is finanszírozta. Amennyiben ez 2014-
ben is így lesz, a támogatás összege várhatóan fedezi a kiadások összegét. 
 
6. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 
(Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása) 
 
A központi költségvetés a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatok ellátásához 1 140 
Ft/lakos összegű (Vámospércs: 1 140 Ft * 5 497 fő = 6 267 E Ft) támogatást biztosít 2014-ben. 
 
A könyvtári és közművelődési feladatok tervezett hiánya – az elégtelen finanszírozás következtében - 
2014-ben várhatóan meghaladja az évi 20 millió forintot.   
 
- A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 
 
2014-ben az önkormányzatok – külön pályázat elkészítésével és benyújtásával - pályázhatnak az 
alábbiakra: 
 
- Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító 
intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése, 
 
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása, 
 
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, 
 
- Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése, 
 
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, 
 
- Bérkompenzáció támogatása, 
 
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, 
 
B.) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 
 
Intézményi működési bevételek jogcímen keletkezik bevétele az önkormányzatnak a különböző 
térítési díjak beszedéséből (szociális intézményben lakók térítési díja, szociális és gyermekétkeztetés 
térítési díja) a szolgáltatások nyújtásából (pl. bérbeadások bevétele, továbbszámlázott szolgáltatások 
bevétele, másolás, irodai szolgáltatás) az ÁFA (egyenes és fordított) bevételekből.  
A szolgáltatás jellegű működési bevételek esetében az inflációkövetés szempontjából történő 
emelést indokoltnak tartjuk. A térítési díjak esetében év közben az önkormányzat rendeletének 
felülvizsgálata szükséges.  
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Az intézményi működési bevételek várhatóan a 2013. évi szinten teljesíthetőek. 
 
C.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK 
 
- Helyi adók 
 
Helyi adók közül jelenleg két adónem van bevezetve településünkön.  
 
A helyi iparűzési adó (mértéke a váll. árbevételének 2%-a) bevételt nagyban befolyásolja a helyi 
vállalkozások pénzügyi, piaci helyzete. Bevétel növekedéssel nem számolunk.  
 
A magánszemélyek kommunális adójának mértéke önkormányzatunknál 7 000 Ft/adótárgy/év. 
Bevétel növekedés az adó mértékének és a kedvezmények változatlansága mellett nem várható.  
 
Az adóbevételek realizálásában jelentős szerepet játszik az adóbehajtási és adóellenőrzési feladat 
ellátásának hatékonysága, a kintlévőségek minél nagyobb arányú beszedése. Célunk az adóbehajtási és 
adófeltárási, ellenőrzési tevékenységgel a lehető legkisebb szintre szorítani a hátralékállományt, mely 
a hatékony munkavégzés következtében az utóbbi időszakban évről-évre csökken. 
 
- Átengedett központi adók 
 
Átengedett központi adóként jelenik meg a gépjárműadó, mely 2014-ben is csak 40 %-ban átengedett 
bevétel az önkormányzatoknak. 
 
A jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a, a TIKÖFE által kiszabott bírságok 30 %-
a, illetve a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 30 
%-a (helyi adóhatóság által behajtott) a települési önkormányzatot illeti meg. Növekedéssel e 
jogcímek esetében nem számolunk, illetve összegük sem jelentős. 
 
D.) TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 
 
Támogatásértékű működési bevételként tervezzük meg 2014-ben:  
 
- a hazai (támogató szolgálat stb.) programokra átvett pénzeszközöket.  
- a közfoglalkoztatás és a Start-munkaprogram támogatását, melyet a Munkaerő piaci Alaptól veszünk 
át. 
 
Támogatásértékű felhalmozási bevételként tervezzük meg 2014-ben: 
- az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásaink támogatását. (kerékpárút építés pályázat 
2013. évre áthúzódó támogatása, belterületi csapadékvíz elvezető rendszer bővítés pályázat 
támogatása, Egészségügyi Központ felújítása pályázat támogatása) 
 
E.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat felhalmozási célú bevételei 2014-ben jelentősen beszűkülnek. 
 
Az önkormányzati vízi közművek üzemeltetője 2014-ben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt 
lesz. (A Vámosvíz Kft. évi közel 10 millió Ft üzemeltetési díjat fizetett.) 
 
Az önkormányzat – kötvénykibocsátásból származó - elkülönített számlán elhelyezett óvadéka 
várhatóan már 2013-ban felhasználásra kerül, így lekötött betét után járó kamatokra nem 
számíthatunk.  
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(A kötvénykibocsátásból az önkormányzat 2008-2013. között 40 millió Ft bevételt realizált, míg a 
kamatfizetési kötelezettsége eddig csak 31 millió Ft volt.)     
 
F.) KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSA 
 
A 2014. évi költségvetési koncepció, tartós külső forrás igénybevételével (pl. hitelfelvétel) nem 
számol, azonban azt a tényt feltétlenül szem előtt kell tartani, hogy az önkormányzat – 
felhalmozási bevételek hiányában – további felhalmozási kiadásokra nem vállalhat 
kötelezettséget.  
 
IV. Az önkormányzat 2014. évi kiadásaira vonatkozó alapelvek  
 
A költségvetés készítésekor a jogszabályon, szerződésen alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani 
kell. A költségvetésbe a nem tervezhető kiadások fedezetére általános tartalékot kell képezni.  A 
vonatkozó jogszabály alapján számba kell venni a kötelező feladatok, valamint a Képviselő-testület 
által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások és az azokat biztosító bevételek 
előirányzatait azzal, hogy az önkormányzat önként vállalt feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti 
a kötelező feladatainak ellátását. 
 
A kötelező, és az önként vállalt feladatok tervezett kiadási szintjénél törekedni kell a takarékos és 
hatékony gazdálkodásra. A költségek számbavételénél a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell 
a tervezés során. 
 
A 2014. évi költségvetési rendeletbe külső finanszírozású, működési célú költségvetési hiány nem 
tervezhető. A személyi juttatások és járulékok kimunkálásánál a törvényi előírásokat kell figyelembe 
venni. 
   
Az önkormányzat 2014. évi kiadásainak várható alakulása 
 
A kiadások tervezésénél elsődleges és a jelen gazdasági helyzetben kiemelkedően fontos, hogy a 
kötelezően ellátandó alapfeladatokra a forrást biztosítani tudjuk. 
  
A következő évi tervezéshez kiemelt fontosságú, hogy ismételten felülvizsgáljuk, hogy melyek azok 
az önként vállalt feladatok, amelyek további finanszírozását már nem lehet, illetve gazdaságilag nem 
szabad felvállalni. 
   
Kiadásaink tervezésénél elsődleges a kötelező feladatok ellátása, továbbra is fő szempont a 
költségtakarékosság, mely megvalósítása érdekében a teljes intézményrendszer vonatkozásában 
központi és előzetesen egyeztetett beszerzés bevezetését valósítottuk meg. 
 
A.) SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 
 
A személyi juttatások esetében a költségvetési törvénytervezet – a pedagógusok több éven át tartó 
béremelésén kívül - nem tartalmaz a közalkalmazottak és köztisztviselők részére bérfejlesztést. 
 
 A közszférában – a pedagógusokon kívül - így már 7. éve nem volt bérfejlesztés, csak a 
juttatások (13. havi bér, ruhapénz stb.) folyamatos megszüntetése. Az önkormányzatnál és az 
intézményekben dolgozók bére csakis a minimálbérrel vagy garantált bérminimummal 
emelkedhet, óriási bérfeszültségeket generálva ezzel a különböző munkaterületeken dolgozók 
között. (pl. közcélú foglalkoztatottak bére = középfokú végzettségű köztisztviselő bére!) 
 
Az Országgyűlés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításával elfogadta a 
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pedagógus életpálya előmeneteli rendszer 2013/2014. évtől történő bevezetését, melynek hatálya 
kiterjed az önkormányzati fenntartású óvodákban foglalkoztatott óvodapedagógusokra is. A 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) 
Kormányrendelet értelmében az életpálya szerinti béremelés a 2013/2014. évben 60 %-os mértékű, 
mely az azt követő években 10-10%-kal nő.   
 
B.) MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ 
 
A szociális hozzájárulási adó mértéke (27 %) 2014-ban nem változik. 
 
C.) DOLOGI KIADÁSOK 
 
A dologi kiadásokon belül a legnagyobb hányadot a közüzemi díjak, élelmezési és üzemeltetési, 
karbantartási kiadások teszik ki.  
A korábbi évekhez hasonlóan a központi támogatási rendszer egyáltalán nem kezeli az éves infláció 
vagy adónövekedések mértékét automatizmusként. 
 
Jelentős megtakarításokat érünk el – az előző évekhez képest - az E-Star Alternatív Nyrt-vel 
történő szerződésbontás eredményeként, mely évi 30 M Ft kiadási megtakarítást jelent.  
 
D.) TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK, PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK 
 
A támogatásértékű működési kiadások és átadott pénzeszközök tervezésénél a költségvetési 
egyensúly megtartása érdekében indokolt az eddig nyújtott – főleg a nem kötelező feladatokat szolgáló 
– pénzügyi támogatásokat jelentősen csökkenteni.  
 
Pénzeszközátadásként jelenik meg 2014-ben a Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás 
részére továbbfolyósított állami támogatás, a Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási 
Önkormányzati Társulás működési kiadásainak finanszírozása, illetve a Vámospércsi 
Humánszolgáltató NKft. támogatása (ügyvezető díjazása, orvosi ügyelet fenntartása). 
 
E.) ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 
 
Az ellátottak pénzbeli juttatásai területén (természetben és pénzben nyújtott ellátások) továbbra is a 
rászorultság elvének kell érvényesülnie.  
A szociális törvény alapján kötelezően nyújtandó ellátások finanszírozása a központi és a helyi 
önkormányzat költségvetése között 90% és 10 % arányban oszlik meg.  
Az önkormányzatnak - a kormányzat által is több szempontból preferált - „segély helyett munka” elvét 
kell követnie ezért minél szélesebb kört bevonni a közmunkaprogramba és a Start-munka programba. 
Feltétlenül szükséges a szociális törvényben meghatározottakon túli – ún. helyi méltányossági alapon 
történő - ellátások felülvizsgálata, a párhuzamos ellátások megszüntetése, illetve a tényleges 
rászorultság folyamatos ellenőrzése, vizsgálata.  
 
F.) BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK 
 
A beruházások és fejlesztések területén elsődleges, hogy a már megkezdett vagy elnyert uniós 
pályázatokhoz – főként BM EU Önerő pályázattal - biztosítani tudjuk a szükséges önrészt. Jelenleg 
elnyert pályázataink a települési kerékpárút építés, a település belvízproblémáit enyhítő csapadékvíz 
elvezető rendszer bővítése beruházás, illetve az egészségügyi központ felújítása.  
 
További beruházások, fejlesztések csak abban az esetben tervezhetően 2014-ben, ha ezekre a 
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költségvetésünkben fedezetet (felhalmozási saját bevételt vagy támogatást) tudunk biztosítani.  
 
G.) ADÓSSÁGSZOLGÁLAT 
 
A 2014. évi adósságszolgálat kiadásainak tervezésekor feltétlenül szükséges, hogy a kamatkiadásokat 
és a tőketörlesztéseket pontosan fizetni tudjuk.  
 
A 2002-2007. között felvett forint alapú hiteleink (ifjúsági ház építés, iskola nyílászáró csere, 
műfüves pálya építés) 2020-2022-ig jelentenek tartós fizetési kötelezettséget az önkormányzatnak. 
Ezekből a hitelekből – az önkormányzati adósságkonszolidációt követően - még fennálló 
kötelezettségünk 20 M Ft alatti, az éves adósságszolgálat, kamatokkal együtt 2 – 2,5 M Ft.  
 
A 2008. év elején kibocsátott 300 M Ft névértékű CHF alapú kötvény tőketörlesztését 2011-ben 
kezdtük meg, mely átlagosan – kamatokkal együtt – évente 30-32 M Ft kiadást jelentett. 
Az adósságkonszolidációt követően a Magyar Állam a tartozás 62 %-át átvállalta, ezzel az adósság 
forintban kifejezett értéke 130-140 M Ft közötti összegre csökkent. Az adósságelemmel kapcsolatos 
kiadás (tőke- és kamatfizetési kötelezettség) évi 12-13 M Ft fizetési kötelezettséget jelent 2027-ig. 
 
Magyarország Kormányának feltehetően szándékában áll az 5 000 fő feletti települések 
fennmaradó adósságának további, teljes körű átvállalása.  
 
ÖSSZEFOGLALÁS 
 
A 2014. évi költségvetési koncepció fő célkitűzései a működőképesség biztosítása, a megkezdett 
fejlesztések folytatása és sikeres befejezése, a kötelezettségeink pontos – idegen források 
bevonása nélküli - teljesítése. A 2014. évi költségvetés csak abban az esetben hajtható végre, ha az 
önkormányzat minden területre kiterjedően – az elmúlt évek gyakorlatát folytatva – takarékos, ésszerű 
feladatellátásra és a források hatékonyabb felhasználására törekszik és pályázatok révén 
többletforrásokhoz jut.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Vámospércs Városi Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési koncepcióját az előterjesztésben leírtak alapján a határozati javaslatban foglaltak 
szerint fogadja el. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdése, hozzászólása 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 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
174/2013. (X.29.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 24. § (1) bekezdése alapján Vámospércs Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepcióját az előterjesztésben foglaltak figyelembe vételével a következők szerint fogadja el:  
 
I. A gazdálkodást illetően, általánosan követendő irányelvek 
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1. Az önkormányzat gazdálkodása során legfőbb szempont a költségvetés egyensúlyának és a 
fejlődés fenntarthatóságának biztosítása, a 2014. évi költségvetésben működési hiány a 
jogszabályok alapján nem tervezhető. 
 

2. A működési és a fejlesztési kiadások forrását úgy kell meghatározni, hogy idegen források 
bevonása nélkül mind működésben, mind a megkezdett és a már elnyert pályázatokhoz 
kapcsolódó beruházásokban biztosítani tudja a fejlődést. 
 

3. Az önkormányzatnak a 2014. évi gazdálkodása során folyamatosan biztosítania kell a 
költségvetésében a felhalmozási és a működési egyensúlyt. A kötelező és önként vállalt 
feladatok forrását és kiadását a 2014. évben külön is be kell mutatni. 
 

4. Biztosítani kell a már megkezdett és a már elnyert Európai Uniós pályázatok önrészét. 
További beruházások és programok csak megfelelő pénzügyi fedezet és forrásösszetétel 
mellett vállalhatók. 
 

5. Az önkormányzat gazdálkodása során folyamatosan törekedni kell a kötelező feladatok 
költséghatékony, magas szakmai színvonalon történő ellátására, mellyel egyidejűleg meg kell 
vizsgálni az önként vállalt feladatok kiadáscsökkentésének vagy megszüntetésének 
lehetőségeit. 

 
II. A bevételeket érintő irányelvek 

1. Az intézményi működési bevételeket legalább az előző évi teljesítés szintjén kell megtervezni, 
csökkentve az egyszeri, eseti bevételek hatásával.  
 

2. Az önkormányzat költségvetési szervei által történő termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás 
kapcsán realizálódó bevételek esetében felül kell vizsgálni a bevételeket megalapozó 
számításokat, szerződéseket, szükség esetén ezeket korrigálni kell. 

 
3. A költségvetésben felhalmozási hiány nem keletkezhet. A beruházások kiadásaira a 

kötvényből lehívott összegnek (pénzmaradványnak), a felhalmozási célra átvett 
pénzeszközöknek és a központi, felhalmozási célú támogatásoknak kell fedezetet nyújtania. 

 
4. Továbbra is aktív pályázati tevékenységet kell folytatni az önkormányzat működési és 

fejlesztési célú terveinek megvalósítása érdekében, de csak abban az esetben, ha az nem 
veszélyezteti az önkormányzat átmeneti vagy tartós fizetőképességét. 

 
5. Fel kell tárni az önkormányzat számára felesleges, feladatellátást nem szolgáló eszközeit és 

ezeket – a vagyonrendeletnek megfelelően - értékesíteni kell. 
 

6. Felül kell vizsgálni a település helyi adó rendszerét a bevezetett adók mértékét és a 
kedvezmények rendszerét. 
 

7. Az önkormányzat évközi likviditási problémainak áthidalására a folyószámlahitel keretét a 
2013. évi szinten továbbra is fenn kívánja tartani.    

 
8. Felhalmozási célú hitelt a Képviselő-testület nem kíván felvenni a 2014. évben.  

 
III. A kiadásokat érintő irányelvek 
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1. A személyi juttatások körében a költségvetésben biztosításra kerül a munkavállalók 
jogszabály szerinti illetménye, munkabére, a jogszabályok által meghatározott kötelező 
juttatások és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzata. 
 

2. A tartósan üres álláshelyeket minden költségvetési szerv esetében felül kell vizsgálni, szükség 
esetén megszüntetni. 
 

3. A nem szakmai feladatokat minden költségvetési szerv esetében – amennyiben erre lehetőség 
van - közfoglalkoztatás keretében kell ellátni. 
 

4. A költségvetési szervek létszámait az ellátandó feladattal és az intézményre – költségvetési 
törvénytervezetben előírt - elismert létszámok figyelembevételével felül kell vizsgálni és 
azokat újra meg kell állapítani. 
 

5. A dologi kiadások tervezésének bázisául a 2013. évi eredeti előirányzat szolgál, melyet 
korrigálni kell az egyszeri, eseti kiadások összegével. 
 

6. Az önként vállalt feladatok és a helyi, méltányossági jogkörben adott természetbeni és 
pénzbeli hozzájárulások, kedvezmények rendszerét a település működőképességének 
fenntartása és a jogszabályoknak történő megfelelés érdekében felül kell vizsgálni. 
 

7. Az önkormányzat hivatalának, intézményeinek és gazdasági társaságainak fokozott vezetői és 
belső ellenőrzése révén fel kell tárni azokat a területeket, ahol további megtakarítások érhetők 
el. 
 

8. Az előre nem tervezhető kiadások finanszírozása érdekében általános tartalékot kell képezni. 
 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az elfogadott koncepción alapuló, 2014. évre 
vonatkozó költségvetési rendelettervezetet a 2014. évi központi költségvetésről szóló törvény 
hatályba lépését követő 45. napig terjessze be a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2013. október 31. 
Felelős: polgármester 
 
 
4. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércs, Nagy u. 7. sz. alatti Egészségügyi Központ 
felújítására vonatkozó projekt megvalósításáról 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület 233/2012. (XII.11.) számú határozata alapján 2012. december 20. napján 
benyújtásra került a „Vámospércs, Egészségügyi Központ felújítása, korszerűsítése” című 
pályázat. A Támogató a 2013. szeptember 17. napján kelt döntésében a pályázatot támogatásra 
érdemesnek minősítette, a Támogatási szerződés 2013. október 17. napján került aláírásra. A Projekt 
elszámolható összköltsége bruttó 59.892.359 Ft, a támogatási intenzitása 100 %. 
 
Az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza a projekt megvalósításához kapcsolódó feladatokat és 
azok elszámolható költségeit. A táblázatban feltüntetésre került, hogy az egyes projektelemek 
megvalósításához milyen eljárásokat kell lefolytatni. Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület ennek 
lebonyolításával a Közbeszerzési Bizottságot bízza meg.  
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 
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megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdése, 
hozzászólása 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 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
175/2013. (X.29.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vámospércs, Egészségügyi Központ 
felújítása, korszerűsítése” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0032 jelű, támogatásban részesített 
pályázat megvalósításával kapcsolatban úgy dönt, hogy: 
 

1. felhatalmazza a polgármestert azzal, hogy a megkötött Támogatási szerződésben 
meghatározott projektelemek megvalósításával kapcsolatban valamennyi szükséges 
intézkedést tegyen meg, 

 
2. felkéri a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a Közbeszerzési törvény és az Önkormányzat 

Közbeszerzési Szabályzata alapján a határozat 1. számú mellékletében meghatározott 
eljárások lefolytatásáról gondoskodjon, 

 
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott eljárások nyertesével a 

szerződéseket kösse meg. 
 
Határidő: folyamatos –Támogatási szerződés szerint 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
5. napirendi pont: Előterjesztés kerékpárút pályázat tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület 215/2011. (VII.14.) sz. határozata alapján 2011. július 28. napján benyújtásra 
került a „Vámospércs kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” című pályázat. A Támogató 
2011. november 14. napján kelt döntésében a pályázatot támogatásra érdemesnek minősítette és az 
általunk igényelt bruttó 498.928.435 Ft támogatás helyett bruttó 374.875.338 Ft összegű támogatást 
ítélt meg - bruttó 416.528.154 Ft elszámolható összköltség mellett. A Támogatási szerződés 2012. 
október 8. napján került megkötésre és 2013. január 7. napján lépett hatályba. 
 

1. Nyílt közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kivitelező - Multimax 99’ Kft. - 
akivel az építési szerződést a tervezett 2013. május 16. nap helyett – a Konzorciumi partner 
aláírásának elhúzódása miatt - 2013. június 13. napján kötöttük meg. Ebből adódóan - a 
tervezettől eltérően – a munkaterületet is csak 2013. június 21. napján tudtuk átadni. A 
kivitelező ezért kezdeményezte a kivitelezés befejezési határidejének 2013. november 30. 
napjára történő módosítását, melyet elfogadtunk és az építési szerződés határidejét 
módosítottuk.  
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2. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjról szóló 

2013. évi LXVII. törvény 2013. július 1. napján lépett hatályba, melynek értelmében a 3,5 
tonna össztömeget meghaladó járművek esetében útdíjat kell fizetni. A kivitelező a bevezetett 
útdíj miatt 5.436.511 Ft + ÁFA= 6.904.369 Ft megtérítésére nyújtotta be igényét, amelyből a 
Vámospércs Városi Önkormányzat projektrészét érintő többletköltség 4.186.804 Ft + ÁFA, a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. projektrészét érintő többletköltség 1.249.707 Ft + ÁFA.  
 
Tekintettel arra, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. többletköltségéhez szükséges önrészt is 
az önkormányzatnak kell vállalni, ezért a teljes bruttó 6.904.369 Ft útdíjhoz, 87,178000%, 
azaz bruttó 6.228.948 Ft támogatás igényelhető és bruttó 675.421 Ft önrészt kell az 
önkormányzatnak biztosítania. 

 
3. A kivitelezés során problémaként merült fel, hogy a kerékpárút csapadékcsatornája a 

Fecskeház - Petőfi utca közötti szakaszon közel 200 m hosszúságban nem építhető meg a 
kerékpárút alatt, mert annak nyomvonalában helyezkedik el az ivóvíz gerincvezeték, a 
szabványban meghatározott védőtávolság a két közmű között nem tartható.  
A probléma úgy oldható meg, hogy ezen a szakaszon a csatorna az út másik oldalában valósul 
meg. Az elmaradó csatorna költsége nettó 9.040.735 Ft+ÁFA, az új csatorna költsége nettó 
18.535.615 Ft+ÁFA. A kettő pozitív különbözete nettó 9.494.880 Ft+ÁFA = bruttó 
12.058.498 Ft. Az ehhez szükséges forrás egy része a projekt építés során rendelkezésre álló 
nettó 773.103 Ft, valamint az ÁFA soron rendelkezésre álló 443.817 Ft forrásokból – 
átcsoportosítással - biztosítható.  
Az átcsoportosítások után még hiányzó bruttó 10.840.978 Ft összeghez további támogatás 
igénylésére van szükség, melynek összege bruttó 9.464.429 Ft, a szükséges önkormányzati 
önrész így bruttó 1.377.149 Ft.  

 
4. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet továbbá arról, hogy a Magyar Közút, az állami 

közút kezelőjeként előírta a Béke utcán megszüntetett parkolók pótlását, melyre a központban 
csak a Polgármesteri Hivatal udvarán van lehetőség. Ennek tervei rendelkezésünkre állnak, 
hiszen a nem támogatott Kossuth utcai kerékpárúttal együtt terveztük megépíteni. A parkolók 
tervezett bekerülési költsége – tervezői költségbecslés alapján - bruttó 16.500.363 Ft, 
melyhez a projekt keretében bruttó 16.500.363 Ft támogatást kívánunk igénybe venni, 
ehhez a szükséges önrészt bruttó 2.095.955 Ft-ot kell biztosítani. A beruházás keretében 9 
db parkoló, 1 db mozgássérült parkoló kerül kialakításra. A szükséges feltáró út építése, 
valamint az épület melletti járda felújítása mellett 10 db kerékpártároló kerül elhelyezésre. 
 

A fent említett változtatások elfogadása esetén a Képviselő-testületnek a 188/2012.(X.15.) számú 
határozatával elfogadott projekt forrásösszetételt az alábbiak szerint szükséges módosítania 
 
 bruttó elszámolható költség összesen:   457.215.115 Ft 
- bruttó támogatás:     411.493.603 Ft 
- bruttó saját forrás:         45.721.512 Ft 
- bruttó nem elszámolható költség:       2.448.290 Ft 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat 
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdése, 
hozzászólása valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
176/2013. (X.29.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vámospércs kerékpárforgalmi 
hálózatának fejlesztése” című ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003 azonosító számú, támogatásban 
részesített pályázat megvalósításával kapcsolatban úgy dönt, hogy: 
 

1. a tervezett csapadékcsatorna egy részének nyomvonal módosítása miatt felmerült kiegészítő 
építési beruházás miatt - a projekt megvalósítása érdekében - bruttó 9.464.429 Ft összegű 
támogatást igényel, melyhez a szükséges saját forrást 1.377.149 Ft összegben biztosítja.  

 
2. az 1. pontban jóváhagyott saját forrást az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a 

kötvény terhére biztosítja. 
 

3. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott kiegészítő építési beruházáshoz 
szükséges támogatás igénylésével kapcsolatos valamennyi intézkedést tegye meg. 
 

4. felkéri a polgármestert, hogy a kiegészítő építési beruházás megvalósítása érdekében – a 
közbeszerzési eljárást a közbeszerzési Bizottság bevonásával folytassa le, az építési 
szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 

5. a projekt megvalósítása során az útdíj bevezetéséből származó bruttó 6.904.369 Ft kivitelező 
többletköltséghez bruttó 6.228.948 Ft támogatást igényel. Ehhez a szükséges saját forrást 
bruttó 675.421 Ft-ot az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a kötvény terhére 
biztosítja. 

 
6. felkéri a polgármestert, hogy az 5. pontban meghatározott többlet támogatás igénylésével 

kapcsolatos valamennyi intézkedést tegye meg 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
177/2013. (X.29.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vámospércs kerékpárforgalmi hálózatának 
fejlesztése” című ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003 azonosító számú, támogatásban részesített pályázat 
megvalósításával kapcsolatban úgy dönt, hogy: 
 

1. az állami közút kezelője által a Béke utcán megszüntetett parkolók pótlására előírt parkolók 
pótlására a Polgármesteri Hivatal udvarán alakít ki parkolókat a jogerős építési engedély 
szerint. 
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2. az 1. pontban meghatározott parkolók megvalósításához a projekt keretében bruttó 
16.500.363 Ft támogatást igényel, melyhez a szükséges saját forrást, bruttó 2.095.955 Ft 
összeget az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a kötvény terhére biztosítja. 
 

3. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott beruházáshoz szükséges támogatás 
igénylésével kapcsolatos valamennyi intézkedést tegye meg, 
 

4. felkéri a polgármestert, hogy az építési beruházás megvalósítása érdekében – a közbeszerzési 
eljárást a közbeszerzési Bizottság bevonásával folytassa le, az építési szerződést a nyertes 
ajánlattevővel kösse meg. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
178/2013. (X.29.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vámospércs kerékpárforgalmi 
hálózatának fejlesztése” című ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003 azonosító számú, támogatásban 
részesített pályázat megvalósításával kapcsolatban úgy dönt, hogy a – 188/2012. (X.15.) számú 
határozatban elfogadott - projekt forrásösszetételét az alábbiak szerint módosítja: 

 
- bruttó elszámolható költség összesen:    457.215.115 Ft 
- bruttó támogatás:      411.493.603 Ft 
- bruttó saját forrás:          45.721.512 Ft 
-  bruttó nem elszámolható költség:        2.448.290 Ft 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
6. napirendi pont: Előterjesztés a települési szilárd hulladék közszolgáltatására vonatkozó 166/2013. 
(X.09.) számú határozat módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület 166/2013. (X.09.) számú határozatában úgy döntött, hogy a lakossági szilárd 
hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására az AKSD Kft-vel (4031 Debrecen István u. 136.) 2005. 
június 14. napján megkötött és 2012. december 11. napján meghosszabbított települési 
közszolgáltatási szerződés feltételeinek megfelelően 2013. november 1. napjától 2013. december 31. 
napjáig határozott időtartamra közszolgáltatási szerződést köt. 
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A Képviselő-testületi döntést követően a Szolgáltató AKSD Kft. tájékoztatott arról, hogy nem új 
szerződést kívánnak kötni az Önkormányzattal, hanem a 2013. április 30. napján kelt levelükben 
közölt 6 hónapos felmondási időt kívánják – további két hónappal - 2013. december 31. napjáig 
meghosszabbítani. Ez a jogi megoldás az Önkormányzat ügyvédje szerint is jogszerű, azonban a fenti 
határozat módosítása szükséges az AKSD feltételeinek megfelelően.  
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. 
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 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 
179/2013. (X.29.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 166/2013. (X.09) számú határozatának 1. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. Közös megegyezéssel elfogadja, hogy az AKSD Kft. (4031 Debrecen István u. 136.) az 
Önkormányzattal 2005. június 14. napján megkötött és 2012. december 11. napján 
meghosszabbított települési közszolgáltatási szerződés felmondási idejét további két 
hónappal – azaz 2013. december 31. napjáig meghosszabbítja. Tudomásul veszi, hogy a 
közszolgáltatási szerződés 2013. december 31. napjáig szól.   
 

2. A határozat módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.    
 
Határidő: 2013. október 31. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
7. napirendi pont: Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet megalkotása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A helyi adókról szóló 2/2012. (II.13.) számú rendeletet a Képviselő-testület a 2012. február 13. 
napján tartott ülésén alkotta meg. A helyi adókról szóló önkormányzati rendeleteket - illetékességi 
területén - a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti 
Főosztálya 2013. évi III. negyedévében felülvizsgálta. 
 
Az Önkormányzat helyi adókról szóló rendeletével kapcsolatban 2013. augusztus hó 28. napján 
jelzéssel élt a település törvényességi referense, amelyben a rendelet átfogó felülvizsgálta alapján 
megállapítást nyert, hogy szükséges a hatályos rendelet felülvizsgálata és amennyiben szükséges, új 
adórendelet megalkotása 2013. október hó 31. napjáig. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-a szerint a helyi önkormányzati rendeletben nem 
ismételhető meg magasabb szintű jogszabály rendelkezése. 
 
Szükséges volt felülvizsgálni a rendelet azon részeit, amelyek magyarázó rendelkezéseket 
tartalmaznak, vagy megismételnek magasabb szintű jogszabályi előírásokat (hatály, adó alanya, 
tárgya, adókötelezettség keletkezése, megszűnése, bevallás, megfizetés, eljárási szabályok, 
méltányosság, értelmező rendelkezések, adóelőleg megfizetése). 
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A rendelet-tervezetben a jelenleg hatályos adórendeletben foglaltakkal megegyező mértékűek az 
adók, az adóalanyok körénél sincs változás. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen. Az elhangzottakhoz van-e kérdése, hozzászólása 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 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja: 

 
Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 
 

A rendelet-tervezet címe: A helyi adókról szóló 14/2013. (X.29.) számú rendelet 
Társadalmi-gazdasági hatása:  
Költségvetési hatása: A helyi adóbevételek szabályozásával a költségvetés bevételeinek növelése. 
Környezeti, egészségi hatása: - 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: - 
Egyéb hatása: - 
A rendelet megalkotásának szükségessége: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztályának jelzése 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi felügyeleti 
bírság kiszabása 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: - 

- személyi: -  
- szervezeti: -  
- tárgyi: -  
- pénzügyi: -   

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

14/2013. (X.29.) számú önkormányzati rendelete 
a helyi adókról  

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. 
§-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában 
meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések 
1.§ 

 
(1) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi 

területén az alábbi helyi adókat vezeti be: 

 
a) magánszemélyek kommunális adója, 

b) helyi iparűzési adó. 
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2. Magánszemélyek kommunális adója 
2.§ 

 
(1) A magánszemélyek kommunális adója évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti 

jogonként 7.000 Ft. 

3.§ 
(2) Mentes az adó alól: 

a) a 70. életévét az adóévben betöltő természetes személy az általa használt ingatlan 
tekintetében, abban az esetben, ha az adóévben életvitelszerűen – az adóév több mint 
felében – ott tartózkodik, amelyet a lakcímet igazoló hatósági igazolványban levő 
adatokkal bizonyít, 

b) a külterületi földrészlet, - ideértve a zártkertet is-, és az épülettel be nem épített 
külterületi földterület, 

c) egyéb nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, - ideértve a lakáshoz, üdülőhöz 
tartozó gépjárműtárolót. 

3. Helyi iparűzési adó 
4.§ 

 
(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-

a. 

(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 
naponként 2.000 Ft. 

4. Záró rendelkezések 
5.§ 

 
(1) Ez a rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben 

szokásos módon gondoskodik.  

 
(2) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a helyi adókról szóló 2/2012. (II.13.) rendelet. 

 
Vámospércs, 2013. október 29.  
 
 
                      Ménes Andrea     Kanyóné Papp Klára 
                        polgármester      jegyző  
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdetem: 
Vámospércs, 2013. október 29. 
 
                                                            Kanyóné Papp Klára  
                                                                        jegyző 
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8. napirendi pont: Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
hatályon kívül helyezte az önkormányzati társulások működésének szabályait rendező, a helyi 
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényt és a IV. 
Fejezetében szabályozta a helyi önkormányzatok társulásának általános szabályait, a társulási 
megállapodásra, valamint a társulás szervezetére és működésére vonatkozó részletszabályokat. 
A Mötv. 2013. január 1- jétől hatályos 146.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok 
társulásairól szóló IV. fejezet hatályba lépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a 
képviselő-testületeknek felülvizsgálni és a törvény rendelkezéseinek megfelelően hat hónapon belül 
módosítani kell.  
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal és a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei 
Igazgatóságának kollégáival, valamint a DMJV Jogi Osztályával lefolytatott egyeztetéseket követően 
elkészült a Debreceni Agglomeráció  Hulladékgazdálkodási Társulás (DAHUT) legutóbb 2010. 
december 22-án módosított Társulási Megállapodásának (az előterjesztés melléklete) a 
felülvizsgálata és a Mötv.-ben foglalt módosítások átvezetésre kerültek a Társulási Megállapodás 
szövegében.  
A módosítás érinti többek között a minősített többséggel történő döntéshozatal eljárási szabályait, a 
társuláshoz való csatlakozás, az abból való kiválás feltételeit, a társulás megszűnése esetén a tagok 
egymással való elszámolásának rendjét. 
A Mötv. előírja, hogy a társulási megállapodásnak tartalmaznia kell a társult önkormányzatok által 
vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárást is. 

Változást jelent, hogy a Mötv. 95. § (4) bekezdése alapján a Társulási Tanács munkaszervezeti 
feladatait a társulás székhelyének polgármesteri hivatala látja el, ez a DAHUT esetében Debrecen 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. Ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a Társulás a 
feladatainak ellátására projektirodát tartson fenn, amelynek alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat 
a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. Az alkalmazottak foglalkoztatásával felmerülő kiadások a 
Társulási Tanács által jóváhagyott tárgyévi költségvetésben kerülnek biztosításra. A társulás 
működéséhez szükséges költségeket a települések vagyoni hozzájárulásukkal teljesítik. A 
Megállapodás szerint Vámospércs Városi Önkormányzatot terhelő vagyoni hozzájárulás összege 
2014. évtől 300.000 Ft. (Korábban 150.000 Ft volt). 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 167/E. § 
(2) bekezdés c) pontja társulás esetében a társulási megállapodást írja elő létesítő okiratként, ezért a 
Társulási Megállapodás elfogadásával egyidejűleg már nem kell az alapító okirat módosításáról is 
gondoskodni. A Társulási Megállapodás valamennyi tag aláírásával lép hatályba. 
A Mötv. 88.§ (2) bekezdése értelmében a társulási megállapodás módosítása a társulásban résztvevő 
képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntését igényli. 

A fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a határozati javaslatot – így annak mellékleteként a 
DAHUT Társulási Megállapodásának a módosítását - elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottakhoz 
van-e kérdése, hozzászólása valakinek? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
180/2013. (X.29.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő- testülete - a 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) 
bekezdése alapján – úgy dönt, hogy: 
 

 Módosítja a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás (székhelye: 4024 
Debrecen Piac u. 20., képviseli: Jenei Imre elnök) Társulási Megállapodását és 
elfogadja annak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozat 
melléklete szerint. 

 
 Felhatalmazza a polgármestert az 1.) pontban meghatározott Társulási Megállapodás 

aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 

 Felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy intézkedjen az 1.) pontban meghatározott 
Társulási Megállapodásnak a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetője részére 
törvényességi ellenőrzés, valamint a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei 
Igazgatósága részére a változások bejelentése céljából történő megküldéséről. 
Határidő: a Társulási Megállapodás hatályba lépését követően azonnal 
Felelős: Jenei Imre elnök 

 Felkéri a Polgármestert, hogy Vámospércs Önkormányzatának a Társulás 
működéséhez szükséges, a Társulási Tanács által meghatározott összegű vagyoni 
hozzájárulását 2014. évtől az adott évi költségvetésbe tervezze be. 
Határidő: 2014. évtől a tárgyévi költségvetések tervezésének időszaka 
Felelős : Ménes Andrea polgármester        

 
 
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 15:26 perckor Ménes Andrea polgármester az 
ülést bezárta. 
   
 

Kmf. 
 
 
 
Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


