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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 03. napján, 
14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Ménes Andrea polgármester, 
     Huszti János alpolgármester,  

  Gálfi József települési képviselő, 
  Lakatos József települési képviselő,  

                          Polgárné Nagy Elvira települési képviselő, 
    Kosztin Mihály települési képviselő, 
                          Rácz Ildikó települési képviselő, 
 Csuth Imréné települési képviselő 
 
Távol maradt: Deákné Demjén Ilona települési képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző; Dr. Danó János aljegyző, Szabóné 
Miavecz Ildikó Városfejlesztési, építéshatósági és műszaki irodavezető, Bökönyi Zsolt Adó és 
költségvetési irodavezető 
 
Vendég: Bányainé Barna Éva, Kollár Ferenc pályázók 
 
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett 
 

Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 8 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. Javaslok napirendi pont előtti témák felvételét 1 napirendi pontként: 
Polgármesteri beszámoló tárgyában. Továbbá javaslok új napirendi pont felvételét 12. napirendi 
pontként: Előterjesztés a tulajdonosi jogok gyakorlásának átruházása polgármesterre, az 
önkormányzati tulajdonú közszolgáltatók vonatkozásában, valamint 13. napirendi pontként: 
Előterjesztés a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom tárgyában. Kérdezem, hogy van-e valakinek 
napirendi pontra tett javaslata?  
 
Csuth Imréné települési képviselő:  
Egyebek napirendi pontjának a felvételét javaslom.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Ismertetem a módosított napirendi pontokat. 

 
Napirendi pont előtti téma 

 
1. Polgármesteri tájékoztató 

Nyílt ülés 
 

1. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezetői álláshelyének pályázata 
tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

2. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. 
(II.14.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester  
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3. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítése tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
4. Előterjesztés a 39/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján a helyi önkormányzatok 

működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásról szóló pályázat 
benyújtása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
5. Előterjesztés a belvíz pályázattal kapcsolatos döntések – ÁFA mértékének változása, BM EU 

Önerő pályázat benyújtása - tárgyában  
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
6. Előterjesztés fejlesztési célú kiadás lehívása az óvadéki számláról 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

7. Előterjesztés az önkormányzat által 2012. évben nyújtott támogatások elszámolásáról 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
8. Előterjesztés Közbeszerzési terv módosítása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

9. Előterjesztés a Kistérségi Járóbeteg Szakrendelőben lévő büfé pályázat tárgyában  
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

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

iskolai büfé pályázati felhívásának tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
11. Előterjesztés a vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ működési engedély módosítása 

tárgyában  
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
12. Előterjesztés a tulajdonosi jogok gyakorlásának átruházása polgármesterre, az önkormányzati 

tulajdonú közszolgáltatók vonatkozásában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

13.  Előterjesztés a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom tárgyában 
 Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
14. Egyebek 

 
Kérem szavazzunk a napirendi pont elfogadásáról.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatokat. 
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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. 
 
augusztus 9-én Tállai András önkormányzati államtitkár úr levélben értesítette önkormányzatunkat 
arról, hogy 11.371.850 Ft támogatásban részesültünk. 
 
augusztus 15-18. Másodízben került megrendezésre a Hajdúsági Expó, ahol a hajdúvárosok 
képviselő testületeinek döntése alapján, megalapításra került a Hajdú Városok Egyesülete. A tavalyi 
évhez hasonlóan, minden város megjelenési lehetőséget kapott, amelyben reprezentálhatta a 
mezőgazdasági termékeit, s a feldolgozó iparát. A stand elkészítése nagy kreativitást igénylő feladat 
volt, de sikerült derekasan helyt állnunk. Idén a Vámospércsi Művésztelep és Grafikai Műhely 
néhány résztvevője munkáját dicsérte. Hála és köszönet illeti Varga Józsefet, Lehó Istvánt és Durucsó 
Zsoltot, valamint kiállítóinkat: a GÉSZ-GAÁL Kft-t, a Pirog Pékházat, a Prima-Enten Kft-t, a 
Hungaro-Torma Kft-t, Csúth Imre, és Huszti János őstermelőinket. Dolgos munkájukkal 
hozzájárultak városunk hírnevének öregbítéséhez! 
 
augusztus 20-án Állami ünnepünkön a Vámospércsi Református Templomban emlékeztünk meg 
államalapító királyunkról, s állítottuk példaképként a ma élő nemzedék számára! Az új kenyér 
megszentelését Ács Ferenc tiszteletes úr mellett a görög- és római katolikus, valamint a baptista 
lelkipásztor közösen végezte. Felemelő ünnepségen vehettünk részt, méltó környezetben, melyért 
köszönettel tartozunk! A Debreceni Virágkarneválon a vámospércsi mazsorettesek táncukkal 
örvendeztették az érdeklődőket, kitartó munkájuk példaértékű! Lehetőséget kaptak a megye 
települései, hogy zászlajukkal felvonulhassanak az eseményen, Vámospércs zászlaját Diós Dávid 
vitte! 
 
augusztus 26-án a Hajdúsági Múzeum Igazgatója, Szekeres Gyula úr a Múzeumok Őszi 
Fesztiváljához kapcsolódóan, az Alkossunk együtt! gondolat jegyében felhívást intézett a hajdú 
településeken működő művészeti oktatást folytató intézményekhez a „Hajdúvárosok a hajdúkért” c. 
pannó készítésére. Téma: Hajdúk a magyar történelemben. Az elkészített képek a Hajdúsági 
Múzeumban kapnak állandó elhelyezést, mely avatására 2013. október 19-én 10.00-kor kerül sor. 
 
augusztus 30-án Nyíracsád-Buzitán a Kék túra vendégházban tartotta beszámoló taggyűlését a Dél-
Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület. Tasi Sándor az egyesület elnöke, beszámolót tartott az 
elmúlt időszakról. 2013. 02.15-től kapta meg az Egyesület a Helyi Akciócsoport címet. Ekkor felállt 
a munkaszervezet, ami most 4 fővel működik.  
Akkreditált irodát alakítottunk ki, hogy az MVH és az Irányító hatóság által delegált feladatokat el 
tudjuk látni. 
Február óta 2 pályáztatási időszakban volt jelen a helyi Akciócsoport: 
 
Az első a Falumegújítás és Vidéki Örökség (erre Vámospércs csak külterülettel tudott pályázni) 
jogcímek kiírása volt. A második pedig a most is tartó LEADER harmadik köre. 
  
Az Egyesület a kötelező feladatokon kívül több helyszínen tart vidékfejlesztési fórumokat. Részt vesz 
a Minisztérium által szervezett rendezvényeken, fórumokon. 
  
Az Egyesület több pályázati felhívásban adott be pályázati kérelmeket. Ezek a Nemzeti 
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Együttműködési Alap pályázatai, ahol 2 pályázatot elnyert.  
  
Ezen kívül több határon túli Erdélyi Akciócsoporttal is felvette az Egyesület a kapcsolatot. 
  
Az elvégezett munka és a sikeres pályázatok mellett viszont egy szomorú ténnyel is számolnia kellett 
az Egyesületnek. Ez pedig az, hogy az előző Akciócsoport címmel rendelkező Érmelléki 
Vidékfejlesztési Nonprofit KFT nem adta át eszközeit, bútorait ezzel megnehezítette a kezdeti 
munkavégzést. 
  
szeptember 2-án, elkezdődött a 2013/14-es tanév. 
 Az elmúlt év változásaihoz, az új elvárásokhoz iskolánk jól alkalmazkodott. Az önkormányzat a 
nyári karbantartási munkálatokat elvégezte, s az úszásoktatás feltételeit is megteremtette a 
tanévkezdésre. Személyi változás történt az iskola vezetésében, Papp Lászlóné lemondott igazgató-
helyettesi megbízatásáról, helyette Szabó Gyulát nevezte ki Tankerületi Igazgató Úr.  
 
Szintén ezen a napon, városunkban nyitotta meg kapuit az egy hétig tartó Tormafesztivál. A Kokad 
község által kezdeményezett, rangos eseményhét az önfeledt szórakozás mellett a szakmai fejlődésre 
is alkalmat ad a tormatermesztéssel foglalkozó érdeklődők számára. Nagy megtiszteltetés volt, hogy 
városunkban szervezték a nyitó rendezvényt! 
 
Végezetül a város szilárd útburkolattal rendelkező útjainak a kátyúzásáról kívánok 
beszámolni: 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 95/2013. (V.29.) számú határozatával a 
Vámospércs Városi Önkormányzat tulajdonában lévő szilárd utak kátyúzási munkálatairól döntött.  A 
döntés értelmében összesen 17 db utcán, 379m2 területen kell kátyúkat javítani.  
A legsürgősebb munkák, mint az Iskola és Hajnal utca, melyek a legtöbb javítást igényelték már 
elkészültek. Az eddig elvégzett munkák a teljes mennyiség kb. 80%-a, 310m2 kibetonozásra kerültek.  
A hiányzó 69 m2 (Patika, Pacsirta, Csokonai Bartók B. Kölcsey, Hunyadi utca) területen már 
lényegesen kisebb javítási munkálatokat kell elvégezni, melyek várhatóan legkésőbb 2013. 
szeptember 30-ig elkészülnek. 
Az eddig megrendelt és leszállított anyagok költsége 592.00 Ft.  A betervezett előirányzat 682.200 Ft 
volt. A megrendelt és leszállított anyagok elegendőek a hiányzó 69 m2 terület kátyúzására. Így 
elmondható hogy a keretösszeget munkavégzés során nem lépjük túl. 
 
Ezekről a főbb eseményekről szerettem volna a Képviselő-testületet tájékoztatni. Van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása?  
 
Huszti János alpolgármester:  
Az útjavítással kapcsolatban szeretnék egy felvetést tenni. Nem tudom, hogy a végösszeg hogyan fog 
alakulni, de amennyiben megoldható és marad annyi pénzünk, javaslom, hogy a Csillagos dűlő utat 
tegyük rendben, legalább gréderezzük le. Ezzel kapcsolatban, amikor Polgármester asszony 
szabadságon volt egyeztettem Szabóné Miavecz Ildikó Irodavezetővel is.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Jelezni szeretném, hogy a lakosság nagyon meg van elégedve a kátyúzási munkálattal.  
 
Csuth Imréné települési képviselő 
Az Iskola utca rendbe tételének mindenki nagyon örül pláne úgy, hogy még a tanévnyitó előtt ez 
megvalósult. Úgy gondolom és láttam, hogy különös fennakadást az utak rendbetétele nem okozott a 
közlekedők számára. Amennyiben megoldható, nem tudom, hogy szükséges-e hatósági engedély 
hozzá, hogy a kiszedett apró törmelékből az iskola oldalában valamilyen útszakasz kiépítésre kerülne, 
mert akkor nem kellene az iskolával szemben lévő járdára átmenni az iskola otthonos gyerekekkel, 
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amikor ebédelni jönnek, hanem közvetlenül az iskola oldalában tudnának közlekedni, amely sokkal 
biztonságosabb lenne.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Véleményem szerint építésengedély köteles, de utána fogunk nézni.  
 
Szabóné Miavecz Ildikó Városfejlesztési, építéshatósági és műszaki irodavezető: 
Alpolgármester urat szeretném tájékoztatni, hogy megnéztük a Csillag 1-2 dűlőket, árajánlatot várunk 
rá, hiszen a gréderezést befejeztük a városban, ez egy új feladat lenne és a vállalkozót kértük, hogy a 
szemle után adjon egy árajánlatot és megkeressük rá a pénzügyi fedezetet.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül elfogadja a polgármesteri tájékoztatót 
 
1. napirendi pont: Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezetői álláshelyének 
pályázata tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 106/2013. (VI.25) számú határozatával 
döntött a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének 
betöltésére pályázat ismételt kiírásáról. A pályázat a 2013. július 15. napján a KSZK Személyügyi 
Szolgáltató Igazgatóság hivatalos honlapján (http://kozigallas.gov.hu), a Szociális Közlöny 2013. 
július 29. napján megjelent számában publikálásra került, valamint Vámospércs Város hivatalos 
honlapján (www.vamospercs.hu) is megjelent, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre 
került 2013. július 15. napján. 
A pályázat benyújtására előírt határidő 2013. augusztus 20. napján lejárt, a Képviselő-testületi döntés 
értelmében a pályázat elbírálásnak határideje 2013. augusztus 31. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtására az előírt határidőre 4 
darab pályázat érkezett: 
 

Bányainé Barna Éva (4287 Vámospércs, Munkácsi u. 2.) 
Deák Sándor Ottó (4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 20. IX/75.) 
Dr. Bálint Anita (4027 Debrecen, Ibolya u. 5. Fsz/3.) 
Kollár Ferenc (4225 Debrecen, Józsakert u. 36.) 

 
A pályázatok bontását követően sor került azok tartami, formai, jogi ellenőrzésére. Ezt követően 
megállapítást nyert, hogy a pályázatban előírt feltételeknek 2 pályázó felet meg, 2 pályázó 
érvénytelen pályázatot nyújtott be. 
 
Érvénytelenek a következő pályázatok: 

- Deák Sándor Ottó: nem nyújtotta be az iskolai végzettségét igazoló dokumentumot, a 
nyilatkozatot, az erkölcsi bizonyítványt a benyújtási határidő után e-mailben küldte meg, 

- Dr. Bálint Anita nem nyújtott be erkölcsi bizonyítványt, sem annak megkéréséről szóló 
igazolást. 

 
A Képviselő-testületi döntés előtt a Humánpolitikai Bizottság meghallgatta a 2 érvényes pályázatot 
benyújtott pályázót.   
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hallgassák meg a pályázókat, tegyék fel a kérdéseiket 
számukra. 
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A pályázók meghallgatása után a Képviselő-testület dönthet úgy, hogy: 
 

a) amennyiben minősített többségű szavazatot kap valamelyik pályázó, akkor betölthető a 
meghirdetett intézményvezetői álláshely,  

b) amennyiben nem kap minősített többségű szavazatot egy pályázó sem, akkor a Képviselő-
testület a pályázati eljárást érvénytelennek nyilvánítja és kiírja az új pályázatot. 

 
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
A Humánpolitikai Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Szociális Szolgáltató Központ 
intézményvezetői állására kiírt pályázattal kapcsolatban a 2 érvényes pályázatot benyújtott pályázót 
hallgassa meg.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
A pályázók meghallgatása előtt, a testületnek, az előterjesztésnek megfelelően dönteni kell a 
beérkezett pályázatok érvényessé valamint érvénytelenné nyilvánításáról. Kérdezem ki ért egyet a 
határozati javaslattal?  

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
131/2013. (IX.03.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ 
intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének betöltésére a 106/2013. (VI.25.) számú 
határozatával kiírt pályázat tárgyában úgy dönt, hogy az előírt határidőben benyújtott pályázatok 
közül a következőket érvényesnek nyilvánítja:  
 

1. Bányainé Barna Éva (4287 Vámospércs, Munkácsi u. 2.) 
2. Kollár Ferenc (4225 Debrecen, Józsakert u. 36.) 

 
a következő pályázatot érvénytelennek nyilvánítja:  
 

1. Deák Sándor Ottó (4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 20. IX/75) nem nyújtotta be iskolai 
végzettségét, nyilatkozatot, erkölcsi bizonyítványt határidőn túl küldte meg.  

2. Dr. Bálint Anita (4027 Debrecen, Ibolya u. 5. Fsz/3.) nem nyújtott be erkölcsi bizonyítványt, 
sem annak megkéréséről szóló igazolást.  

 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az érvényes pályázatot benyújtott pályázókat – a 
Humánpolitikai Bizottság javaslatát is figyelembe véve – meghallgatja.  

 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: azonnal 
    
Ménes Andrea polgármester:  
Tisztelt megjelent pályázók köszöntöm Önöket a magam, illetve a Képviselő-testület nevében. A 
Humánpolitikai Bizottság javaslatára meg kívánjuk Önöket hallgatni a mai Képviselő-testületi 
ülésen. Kérem, Önöket, hogy a meghallgatáson röviden mutatkozzanak be, továbbá, hogy hol 
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dolgoztak, vagy dolgoznak, vagy jelenleg mivel foglalkoznak, és hogy mi motiválta Önöket arra, 
hogy beadják intézményvezetői pályázatukat, illetve milyen vezetői elképzelésük van.  
 
Javaslom, hogy a meghallgatás „ABC” sorrendben történjen. Így az első pályázó, akit 
meghallgatunk, Bányainé Barna Éva pályázó.   
 
Bányainé Barna Éva pályázó:  
Röviden ismertette a benyújtott pályázati önéletrajzát.  
20 éve élek Vámospércsen. A pályázatomat azért adtam be másodjára is, mert szeretnék helyben 
dolgozni, és megmutatni azt, hogy mire vagyok képes. Ez idáig főként beosztottként vagy egyedül 
dolgoztam, de még nem dolgoztam vezetői beosztásban. Jelenleg is a szociális szférában 
tevékenykedek.  
 
Ménes Andrea polgármester: 
Hogyan fognál hozzá az első napodhoz, mit csinálnál?  
 
Bányainé Barna Éva pályázó:  
Első feladatként közösen, vagy személy szerint elbeszélgetnék az ott dolgozókkal, igaz, hogy 
személy szerint ismerek mindenkit, de pontosan nem tudom a munkakörüket.  
 
Ménes Andrea polgármester: 
Próbáltál az interneten utána nézni, hogy milyen a szervezet strukturális felépítése? Az intézményben 
jelenleg most hány fő dolgozó van?  
 
Bányainé Barna Éva pályázó:  
Nem, nem néztem utána, sajnos nem tudom, hogy hány fő dolgozó van az intézményben.  
 
Ménes Andrea polgármester: 
Az első napon elbeszélgetnél, tovább hogyan folytatnád a napodat.  
 
Bányainé Barna Éva pályázó:  
Megnézném a SzMSz-t, és a papírmunka feladatokat, amelyek már számomra nem ismeretlenek. A 
formanyomtatványok áttekintését követően amennyiben szükséges javítok. Véleményem szerint a 
törvényi előírásoknak megfelelnek. Aztán felmérném a gondozottak szükségleteit, amelyről tervet 
készítenék.  
 
Ménes Andrea polgármester: 
Melyik az a törvény, amely szabályozza az intézmény tevékenységét, működését?  
 
Bányainé Barna Éva pályázó: 
A szociális törvény.  
 
Ménes Andrea polgármester: 
Ezt azért kérdeztem meg, mert azt mondtad, hogy megnéznéd a formanyomtatványokat és 
amennyiben javítani szükséges megtennéd. A formanyomtatványok rendeletek, törvények 
mellékletei, amelyekben javítani nem lehet. 
 
Bányainé Barna Éva pályázó 
Nem erre gondoltam. Más nyomtatványokra.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Mit kellene tenni annak érdekében, hogy a ránk bízott 19 embernek minél magasabb színvonalú 
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szolgáltatást tudjunk nyújtani?  
 
Bányainé Barna Éva pályázó:  
Nagyobb körű ellátást nyújtani, programokat szervezni, klubfoglalkozásokat tartani, a járóbeteg 
szakellátó központba masszázsra, gyógytornára elvinni őket. A támogató szolgálat autóját is ki 
lehetne használni. Akár a nappali ellátást úgy megszervezni, hogy az otthonukból ki-be szállítani az 
időseket, így inkább igénybe vennék a szolgáltatást, mert sok idős ember már nehezen mozdul ki 
otthonról, a távolság miatt inkább már nem is vállalkozik arra, hogy elinduljon. De ha vinnék őket, 
akkor biztos szívesen mennének.  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
Van-e különbség a között, hogy valaki egyedül dolgozik maga irányítva a munkát, vagy csapat 
munkában másokat is irányít? 
 
Bányainé Barna Éva pályázó: 
Nincs. 
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
Elmondásod szerint eddig beosztottként vagy egyszemélyes munkakörben dolgoztál, most bekerülsz 
egy csapatba, ahol különböző emberekkel kell dogoznod, akik ráadásul helybéli lakosok, mint te. A 
központban főként nők dolgoznak, ahol akadhat konfliktusod és nem biztos, hogy mindenki szeretni 
fog, mint vezetőt. Az sem biztos, hogy túl nagy szimpátiával fogadnak el, mint vezetőt? Te erre 
mennyire vagy felkészülve?  
 
Bányainé Barna Éva pályázó: 
Szerintem teljes mértékben helyt tudok állni, ha kell, tudok engedékeny lenni, de ha kell, akkor 
határozott is.  
 
Kosztin Mihály 
Engem az érdekelne, hogy mi az a motiváció eszköz a kezedben akár önmagaddal szemben, akár a 
dolgozókkal szemben, ami megfelelő működést biztosíthatna a Szolgáltató Központban? Az, hogy ott 
dolgozókat kell irányítanod, megfelelő hatáskört kell ellátni, az emberek elégedettségét fenntartani és 
közben megbirkózni olyan szomorú eseménnyel, mint a halál, ami sajnos egy ilyen intézményben 
előfordul. Te biztos, hogy felkészült vagy erre nap, mint nap? Hosszútávon hogyan látod magadban 
ezt a motivációt?  
 
Bányainé Barna Éva pályázó: 
Elsősorban bízom magamban. Lehet, hogy nem látszik rajtam, de kemény és határozott vagyok.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Mit gondolsz arról, hogy mitől lehet egy vezető, magabiztos és erős?  
 
Bányainé Barna Éva pályázó:  
Elsősorban empatikusnak kell lenni, valamint kitartónak.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Elsősorban véleményem szerint a tudás a legfontosabb, hogy kompetens vagy. A Képviselő-
testületnek további kérdése, hozzászólása van-e? Amennyiben nincs, köszönjük a bemutatkozást. 
Következőként kérem Kollár Ferenc pályázó bemutatkozását. Öntől is azt kérjük, hogy röviden 
mutatkozzon be, ismertesse, hogy mi motiválta Önt arra, hogy beadja intézményvezetői pályázatát, 
illetve milyen vezetői elképzelése van.  
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Kollár Ferenc pályázó:  
Röviden ismertette a benyújtott pályázati anyagát. Motivációim között elsősorban az szerepel, hogy 
jelenleg is az idősgondozás területén dolgozok, és ezt akarom a későbbiekben is folytatni. Jelenleg a 
Pallagi úti idősek házában mentálhigiénés munkatársként dolgozom.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az lenne a kérdésem, hogy az első munkanapját hogyan kezdené?  
 
Kollár Ferenc pályázó:  
Az első napomat rendhagyó módon azzal szeretném kezdeni, hogy polgármester asszonynál 
jelentkezem, illetve azokkal a személyekkel, akit polgármester asszony kijelöl vagy bemutatott 
részemre, mindenképpen fontos, hogy úgy menjek be az intézménybe a későbbi munkahelyemre, 
hogy hiteles személy vagyok, és hiteles személyekhez tartozok. Mindenképpen be kell, hogy legyek 
mutatva, hogy én vagyok a vezető és innentől kezdve személyem fogja megmondani, hogyan és 
merre fele kell kormányozni az intézményt.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
A szakmai életben is mindig ilyen katonás? Hiszen a pályázatából is az tűnik ki, hogy egy rendkívül 
logikusan felépített, példásan, katonás rendbe szedett anyagot küldött be. Az idősellátásban nem 
biztos, hogy a katonai fellépés lenne a legmegfelelőbb.  
 
Kollár Ferenc pályázó:  
Bízom abban, hogy én egy meleg-korlátozó ember vagyok. Fontosnak tartom azt, hogy legyenek 
bizonyos korlátok, amik egyben kapaszkodók is, ezekre szükség van az időskorban is, hogy tudják a 
ránk bízott emberek, hogy miben mozoghatnak. Személyiségem katonai oldala itt véget is ér, a 
demokrácia híve vagyok, kompromisszumokra képes, a beosztottjaim tudására alapozva. Fontosnak 
tartom azt, hogy melyek az ellátottak, a fenntartó igényei, nem pedig az, hogy én hogyan látom azt. 
Elsősorban az idősekkel való törődés, az, hogy nagyobb legyen a biztonságérzetük, valamint a 
dolgozók és azok családjai. Ez az az életkor, ami előbb-utóbb minket is el fog érni, fontos az 
idősekkel való magas színvonalú bánásmód. 
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő: 
Kint járt az intézményben, mit látott, mit tudna felajánlani, min kellene változtatni, hogy jobban 
érezzék magukat az ellátottak? 
 
Kollár Ferenc pályázó:  
Egy szobát láttam, ahol vizesblokk és WC is található, a többi szobában inkább pelenkát használnak, 
ez nem tudom, hogy amiatt van-e, hogy a túl messze van a közös WC, vagy amúgy is ezt kellene 
használni?  
Mindenképpen szeretnék az ellátottakkal és azok családtagjaival is elbeszélgetni arról, hogy mik 
lennének az igények, az elképzelések. Fontos, hogy megismerjem az időseket, jó lenne megszervezni 
az iskolás gyerekekkel egy nemzedékek találkozását.  
Vannak az ellátottak között olyan emberek is, akiket sajnos már nem látogat senki sem, ezért kellene 
egy „digitális emlékmentést” készíteni kell, hogy nyomot hagyjanak maguk után, és fontosnak 
érezzék még magukat. 
 
Csuth Imréné települési képviselő:  
Több kérdésem is lenne az első, nem szakmai inkább csak személyes. Kíváncsi lennék rá, hogy a név 
elírás hogyan történt, mert jelenleg Fucskó Zoltánné a mb. vezető az otthonban, az való igaz, hogy 
anno dolgozott nálunk Gondoly Jánosné nevezetű személy. Ez csak véletlen elírás? Szeretném tudni, 
hogy az idősek házában a Pallagon milyen kiemelkedő sikereket valósított meg? Érdekelne azon 
kívül az is, hogy szeretné magát kipróbálni magasabb vezetői beosztásban, de van-e más oka a 
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váltásának, illetve milyen a konfliktuskezelő képessége, milyennek látja magát ebből a szempontból?  
 
Kollár Ferenc pályázó:  
A név elírásból adódott. Elnézést kérek érte. A Pallagi úti idősek házába 2009. év decemberében 
kerültem, amikor sajnos problémák hadával küzdött az intézmény. A sajtó is folyamatosan cikkezett 
az intézmény körülményeiről. Új emberként elsődleges feladatom a rendbetétel volt, amely 
eredményesen alakult, mivel rengeteg pozitív változáson ment keresztül az intézmény. Főként női 
kollégákkal voltam alkalmazásban, ahol klikkesedések alakultak ki. Kialakult egy rend, hogy ki kit 
szeret, és ki mit csinál. Egy intézményben ilyen nem lehet. A munkaköri leírásokat módosítani volt 
szükséges, hogy a rendszer működőképessége megfelelő legyen. Küzdelmes utat kellet ahhoz végig 
járnom, hogy az ott kialakult sztereotípiát megváltoztassam.  
 
Huszti János alpolgármester:  
Ha úgy adódik, hogy Önt választjuk meg intézményvezetőnek, mivel még nem ismeri az ott kialakult 
helyzetet, mennyire hallgat azokra a személyekre, akik jelenleg ott dolgoznak?  
 
Kollár Ferenc pályázó:  
A legfontosabb az, hogy Önöknek megfeleljek, ezért nem más, hanem az Önök véleményére 
hallgatva fogom a munkámat végezni. Az hogy az intézményben kivívjam a tiszteletet valamint a 
tekintélyt, az pedig az én feladatom. Azzal, hogy kineveznek az nem elég ehhez. A feladathoz fel kell 
nőni.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
A kérdésem az lenne, hogy a katonai élet és a szolgálattal kapcsolatos dolog ez milyen 
időelfoglaltságot jelent, évente, negyedévente vagy milyen bontásban működik ez, ami esetleg 
kiesést jelent a munkaviszonyba.  
 
Kollár Ferenc pályázó:  
Önkéntes szolgálatteljesítő vagyok. A jelenlegi munkahelyem nem járult hozzá, ezért a szabadság 
időm alatt teljesítettem ezt a tisztséget.  
 
Ménes Andrea polgármester  
A Képviselőknek van-e kérdése a pályázóhoz? Amennyiben nincs, köszönjük a bemutatkozást. A 
megjelent pályázókat arra szeretném kérni, hogy addig, amíg a Képviselő-testület meghozza döntését 
hagyják el a tanácstermet. Köszönöm.  
 
(A pályázók elhagyják a tanácstermet) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki ért egyet Bányainé Barna Éva pályázó kinevezésével?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 0 igen szavazattal, 8 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett Bányainé Barna Éva pályázó kinevezését nem javasolja.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki ért egyet Kollár Ferenc pályázó kinevezésével?  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

132/2013. (IX.03.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének 
betöltésére - a 106/2013. (VI.25.) számú határozatával kiírt pályázat alapján - a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban: Kjt.) szerint 
Kollár Ferenc (4225 Debrecen, Józsakert u. 36.) pályázót nevezi ki, 5 év határozott 
időtartamra, 2013. szeptember 20. napjától 2018. szeptember 19. napjáig.  

 
2. az intézményvezető alapilletményét havonta 182.595 Ft összegben, a magasabb vezetői 

pótlékát, - a pótlékalap 200%-ában - 40.000 Ft összegben állapítja meg. Az intézményvezető 
illetménye havonta mindösszesen 222. 600 Ft.   

 
3. felkéri a Polgármestert, hogy az intézményvezető kinevezésével kapcsolatosan valamennyi 

szükséges intézkedést tegyen meg. 
 
Határidő: 2013. szeptember 20. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 

2. 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 jelenleg szükséges módosítások az alábbiak: 
 
1. Vámospércs Városi Önkormányzat módosításai, átcsoportosításai  
 
I. Előirányzat módosítás a Kormány hatáskörében 
 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat havi ellátási igénylése alapján az alábbi jövedelempótló 
támogatásokat finanszírozta évközben a központi költségvetés: 
 
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás  44 232 E Ft 
- Lakásfenntartási támogatás    17 373 E Ft 
- Rendszeres szociális segély     7 062 E Ft 
- Ápolási díj (2012. évről áthúzódó)     1 265 E Ft 
- Időskorúak járadéka (2012. évről áthúzódó)      254 E Ft 
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- Óvodáztatási támogatás         490 E Ft összesen: 70 676 E Ft 
 
A módosítás következtében 70 676 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 Önkormányzat az 5 000 fő feletti lakosságszámú települési 

önkormányzatok adósságkonszolidációja során 43 896 E Ft összegű támogatásban részesült, 
melyet teljes egészében hosszú lejáratú hitelek előtörlesztésére kellett fordítani. A módosítás 
alapján nő az Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása bevételi 
előirányzat 43 896 E Ft-tal, nő a Felhalmozási célú hitelek törlesztése előirányzat 43 719 E 
Ft-tal és nő a Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú kiadási előirányzat 177 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 8 244 E Ft támogatást 
állapított meg önkormányzatunknak. A módosítás alapján 8 244 E Ft-tal nő az 
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása bevételi előirányzat és 8 244 E Ft-tal nő 
a Tartalékok előirányzata. 

 
4. Vámospércs Városi Önkormányzat a 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet alapján pályázatot 

nyújtott be a helyi önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő támogatására. A támogatás 
összege 186 E Ft. A módosítás alapján 186 E Ft-tal nő az Önkormányzatok működési 
költségvetési támogatása bevételi előirányzat és 186 E Ft-tal nő a Tartalékok előirányzata.  

 
5. Vámospércs Városi Önkormányzat a 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet alapján pályázatot 

nyújtott be a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására. A 
támogatás összege 1 155 E Ft. A módosítás alapján 1 155 E Ft-tal nő az Önkormányzatok 
felhalmozási költségvetési támogatása bevételi előirányzat és ugyanezzel az összeggel 
csökken a Felhalmozási célú maradvány igénybevétele előirányzata.  

 
6. Vámospércs Városi Önkormányzat a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes 

szabályairól szóló 22/2013. (VI.11.) BM rendelet 2. §-a alapján 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. 

 
7. 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 2 762 E 
Ft kiegészítő támogatásban részesült, mely kizárólag gyermekétkeztetési feladatokra 
használható fel. A módosítás alapján 2 762 E Ft-tal nő az Önkormányzatok működési 
költségvetési támogatása bevételi előirányzat és 2 762 E Ft-tal nő a Tartalékok előirányzata. 

 
8. Vámospércs Városi Önkormányzat Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 

2013. évi CCIV. törvény 3. számú mellékletének 17. pontja alapján (Lakott külterülettel 
kapcsolatos feladatok támogatása) 862 E Ft támogatásban részesült. A módosítás alapján 862 
E Ft-tal nő az Önkormányzatok működési költségvetési támogatása bevételi előirányzat és 
862 E Ft-tal nő a Tartalékok előirányzata. 

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

hatású – ellentételezésére bérkompenzációban részesülnek. A 2013. év hónapjaira járó 
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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 első félévi összege 5 236 E Ft volt. A módosítás 
alapján 5 236 E Ft-tal nő az Önkormányzatok működési költségvetési támogatása bevételi 
előirányzat és 5 236 E Ft-tal nő a Tartalékok előirányzata. 

II. Előirányzat módosítás intézményi (saját) hatáskörben 
 
1. A Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátással 

érintett települései átutalták az 1 366 E Ft összegű 2012. évi hiányukat a gesztor Vámospércs 
részére. A módosítás következtében 1 366 E Ft-tal nő a Működési célú támogatásértékű 
bevételek előirányzata és ugyanezzel az összeggel nő a Működési célú támogatás 
államháztartáson belülre kiadás előirányzata. 

 
2. Vámospércs Városi Önkormányzat az első félévi beszámoló elkészítéséig egy fordított 

adózású számla 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 6 065 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 6 065 E Ft-tal nő az Intézményi működési 
bevételek előirányzata és ugyanilyen összeggel nő a Dologi kiadások előirányzata. 

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

határozatában döntött arról, hogy a Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási 
Önkormányzati Társulás részére – a költség-haszon elemzés módosításának előkészítésére, 
és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű 
vagyonértékelésre, valamint a vagyonértékelésre épülő pótlási terv készítésére – 21 149 E Ft 
összegű kölcsönt biztosít. A módosítás alapján 21 149 E Ft-tal nő a Felhalmozási célú 
pénzeszköz átadások, kölcsönnyújtások előirányzat és ugyanezzel az összeggel nő a 
Felhalmozási célú támogatások, kölcsön visszatérülések előirányzata. 

 
4. A Vámosgép Kft. átutalta önkormányzatunknak a tulajdoni részesedés alapján járó 2012. évi 

osztalékot 400 E Ft összegben. A módosítás hatására 400 E Ft-tal nő a Pénzügyi befektetések 
bevételeinek előirányzata, 260 E Ft-tal nő a Beruházások előirányzata és 140 E Ft-tal nő a 
Részvények, részesedések vásárlásának előirányzata. 

 
5. Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. II. negyedévre vonatkozóan finanszírozási 

szerződést kötött a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás ellátására. A módosítás alapján 428 E Ft-tal nő a Működési célú 
támogatásértékű bevételek előirányzata és ugyanezzel az összeggel nő a Működési célú 
támogatások államháztartáson belülre előirányzat. 

 
6. Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évre tervezett felújítása meghiúsult (Béke u. 2. 

felújítása), így az előirányzat törlésre kerül. A módosítás alapján 18 000 E Ft-tal csökken a 
Felújítások előirányzata és 18 000 E Ft-tal csökken a Maradvány felhalmozási célú 
igénybevétele. 

 
7. Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi Start-mintaprogramjainak és közcélú 

foglalkoztatásának kiadásai és bevételei – megkötött szerződések hiányában – nem kerültek 
az eredeti költségvetésben tervezésre, ezért e bevételekkel és kiadásokkal módosítani 
szükséges. A módosítás alapján 113 087 E Ft-tal nő a Működési célú támogatásértékű 
bevételek előirányzata, 613 E Ft-tal nő a Felhalmozási célú támogatások előirányzata, 73 408 
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E Ft-tal nő Személyi juttatások előirányzata, 19 822 E Ft-tal nő a Munkaadót terhelő 
járulékok, szociális hozzájárulási adó előirányzata, 23 412 E Ft-tal nő a Dologi kiadások 
előirányzata, 3 555 E Ft-tal csökken a Tartalékok előirányzata, 613 E Ft-tal nő a Beruházások 
előirányzata. 

 
III. Előirányzat átcsoportosítás intézményi (saját) hatáskörben 
 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetése Általános tartalékából az alábbi 
előirányzatokat szükséges csoportosítani. 
 
- Vámospércsi Óvoda feladatalapú támogatás (intézményfinanszírozás)  6 032 E Ft 
- Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ feladatalapú támogatás (int.fin.) 7 015 E Ft 

      - Vámospércs Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi támogatása     500 E Ft 
      - Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Társulás 2013. évi  
        működési kiadásaihoz hozzájárulás        3 983 E Ft 
      - Vámospércs és Nyíradony Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság támogatása                  60 E Ft 
      - Vámospércsi Humánszolgáltató NKft. támogatása (ügyvezető díjazása)  2 000 E Ft 
      - Szociális tűzifa támogatás         1 270 E Ft 
  - Iskolatej program (2012. évről áthúzódó) kiadása     1 180 E Ft 
 - Iskolagyümölcs program (2012. évről áthúzódó) kiadása       600 E Ft 
 - Előző évi költségvetési befizetési kötelezettség (felújítás állami támogatása)   12 000 E Ft 
 - Iskola működtetés többlet kiadásai       5 000 E Ft
    
        Összesen:                     39 640 E Ft 

 
A módosítás alapján 17 000 E Ft-tal nő a Dologi kiadások előirányzata, 4 483 E Ft-tal nő a 
Működési célú támogatás államháztartáson belülre kiadási előirányzat, 2 060 E Ft-tal nő a 
Működési célú átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre előirányzat, 3 050 E Ft-tal nő az 
Ellátottak pénzbeli juttatása kiadási előirányzat, 13 047 E Ft-tal nő a Központi, irányítószervi 
támogatás előirányzata és 39 640 E Ft-tal csökken az Általános tartalék előirányzata. 
 

2.  Vámospércs Városi Önkormányzat 2013.02.01-i nappal a Vámospércsi Mikrotérségi 
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményt átadta a Vámospércsi Mikrotérségi 
Intézményfenntartó Társulásnak, ezért az intézmény részére tervezett 2 647 E Ft összegű 
Központi, irányítószervi támogatás előirányzatot át kell csoportosítani a Működési célú 
támogatás államháztartáson belülre előirányzatokhoz. 

 
IV. Egyéb - kiemelt előirányzatot nem érintő – változás 
 

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

- Bocskai István bronzszobor 
- Startmunka-mintaprogram eszközbeszerzés  

 
2. Vámospércs Városi Önkormányzat beruházási sorai között (5. számú melléklet) az alábbi 

előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé. 
 

- A köztemető közvilágításának tervezése soron rendelkezésre álló 1 000 E Ft összegű 
beruházási előirányzatból 340 E Ft átcsoportosításra kerül a Bocskai István 
bronzszobor sorára. 
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3. Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala engedélyezett létszámkerete 1 
fővel csökken. 

 
2. Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának módosításai 
 
I. Előirányzat módosítás intézményi (saját) hatáskörben 
 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala igénybe vette az előző évi 
pénzmaradványát. A módosítás alapján 2 410 E Ft-tal nő a Maradvány működési célú 
igénybevétele előirányzat és 2 410 E Ft-tal nő a Személyi juttatások előirányzata. 

 
2. Vámospércs Városi Önkormányzat a Vámospércsi szociális Szolgáltató Központtól – a 

pénzügyi, számviteli, gazdálkodási feladatok ellátásáért – támogatást vett át. A módosítás 
alapján 880 E Ft-tal nő a Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzat és 880 E Ft-tal 
nő a Személyi juttatások előirányzata.  

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

1. A központi költségvetés a település köznevelési feladatainak ellátására feladatalapú 
támogatást biztosít. Az intézmény 2013. évi eredeti költségvetése a feladatalapú támogatásnál 
alacsonyabb összegben került megtervezésre, ezért a célhoz kötött támogatást – annak teljes 
összegében – az intézmény rendelkezésére kell bocsátani. A módosítás alapján 6 032 E Ft-tal 
nő a Központi, irányítószervi támogatás előirányzata, 3 000 E Ft-tal nő a Személyi juttatások 
előirányzata, 800 E Ft-tal nő a Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó 
előirányzata és 2 232 E Ft-tal nő a Dologi kiadások előirányzata.     

 
II. Előirányzat módosítás intézményi (saját) hatáskörben 

 
1. A Vámospércsi Óvoda igénybe vette az előző évi pénzmaradványát. A módosítás alapján 25 E 

Ft-tal nő a Maradvány működési célú igénybevétele előirányzat és 25 E Ft-tal nő a Dologi 
kiadások előirányzata. 

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

1. A központi költségvetés a település szociális feladatainak ellátására feladatalapú támogatást 
biztosít. Az intézmény 2013. évi eredeti költségvetése a feladatalapú támogatásnál 
alacsonyabb összegben került megtervezésre, ezért a célhoz kötött támogatást – annak teljes 
összegében – az intézmény rendelkezésére kell bocsátani. A módosítás alapján 7 015 E Ft-tal 
nő a Központi, irányítószervi támogatás előirányzata, 3 000 E Ft-tal nő a Személyi juttatások 
előirányzata, 800 E Ft-tal nő a Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó 
előirányzata, 1 885 E Ft-tal nő a Dologi kiadások előirányzata és 1 330 E Ft-tal nő a 
Működési célú támogatás államháztartáson belülre előirányzat.     

 
II. Előirányzat módosítás intézményi (saját) hatáskörben 
 

1. A Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ igénybe vette az előző évi pénzmaradványát. A 
módosítás alapján 15 E Ft-tal nő a Maradvány működési célú igénybevétele előirányzat és 15 
E Ft-tal nő a Dologi kiadások előirányzata. 
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2. Az intézmény – a nyári diákmunka elősegítése tárgyban – hatósági szerződést kötött az 
illetékes munkaügyi kirendeltséggel. A módosítás alapján 332 E Ft-tal nő a Működési célú 
támogatásértékű bevételek előirányzata és 332 E Ft-tal nő a Személyi juttatások előirányzata. 

 
5. Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő – és Gyermekjóléti Szolgálat módosításai 
 
I. Előirányzat módosítás irányító szervi hatáskörben 

 
1. Vámospércs Városi Önkormányzat 2013.02.01-i nappal a Vámospércsi Mikrotérségi 

Családsegít- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményt átadta a Vámospércsi Mikrotérségi 
Intézményfenntartó Társulásnak. A módosítás alapján 2 647 E Ft-tal csökken a Központi, 
irányítószervi támogatás előirányzata, 1 932 E Ft-tal csökken a Személyi juttatások 
előirányzata, 521 E Ft-tal csökken  a Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási 
adó előirányzata és 194 E Ft-tal csökken a Dologi kiadások előirányzata.  

 
6. Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs módosításai 
 
I. Előirányzat módosítás intézményi (saját) hatáskörben 

 
1. A Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs igénybe vette az előző évi pénzmaradványát. A 

módosítás alapján 36 E Ft-tal nő a Maradvány működési célú igénybevétele előirányzat és 36 
E Ft-tal nő a Dologi kiadások előirányzata. 

 
2. Az intézmény – a nyári diákmunka elősegítése tárgyban – hatósági szerződést kötött az 

illetékes munkaügyi kirendeltséggel. A módosítás alapján 332 E Ft-tal nő a Működési célú 
támogatásértékű bevételek előirányzata és 332 E Ft-tal nő a Személyi juttatások előirányzata. 

 
3. A Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs támogatási szerződést kötött a Nemzeti 

Kulturális Alappal kulturális programok lebonyolítása céljából. A módosítás alapján 400 E Ft-
tal nő a Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzata és 400 E Ft-tal nő a Dologi 
kiadások előirányzata. 

 
4. Az intézmény saját bevételei és kiadásai alultervezettek, ezért 1 000 E Ft-tal nő az Intézményi 

működési bevételek előirányzata és 1 000 E Ft-tal nő a Dologi kiadások előirányzata.  
 
7. Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye módosításai 

 
I. Előirányzat módosítás intézményi (saját) hatáskörben 
 

1. Az intézmény igénybe vette az előző évi pénzmaradványát. A módosítás alapján 158 E Ft-tal 
nő a Maradvány működési célú igénybevétele előirányzat és 158 E Ft-tal nő a Dologi 
kiadások előirányzata. 

 
2. Az intézmény – a nyári diákmunka elősegítése tárgyban – hatósági szerződést kötött az 

illetékes munkaügyi kirendeltséggel. A módosítás alapján 831 E Ft-tal nő a Működési célú 
támogatásértékű bevételek előirányzata és 831 E Ft-tal nő a Személyi juttatások előirányzata. 

 
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. Jelen 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. 
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Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosításról szóló előterjesztés megtárgyalni és a 
költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.  
Kiegészítés képen azt szeretném elmondani, hogy alkalomról alkalomra átlátható értelmezhető 
anyagot kapunk, amelynek én személy szerint is nagyon örülök. Köszönöm Jegyző asszony és az 
Irodavezető munkáját. Kérdése, hozzászólása, észrevétele van-e valakinek?  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Egyetértek Polgármester asszonnyal, hogy szakmailag kifogástalan anyagot kapunk, amely 
számunkra is érthető.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
Valóban áttekinthető, átlátható anyagot kapunk az Irodavezetőtől, azoknak is egyértelmű, akik a 
pénzügyben nem annyira otthonosan mozognak. Ez arra vall, hogy végre egy olyan ember kezébe 
került a pénzügyi iroda irányítása, aki teljes odaadással végzi a rá bízott feladatot. Munkájához 
gratulálok, és jó egészséget kívánok a továbbiakban.  
 

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

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2013. (IX.03.) 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: 

 
A Képviselő-testület Vámospércs Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 
2013. évi költségvetését 
  1 216 002 E Ft bevétellel 

  1 240 932 E Ft kiadással 
       24 930 E Ft forráshiánnyal 

állapítja meg a 2. sz. melléklet szerint. 
2. § 
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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 
BEVÉTELEK 

FELHALMOZÁSI 
BEVÉTELEK 

BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN 

Intézményi 
működési/felhalmozási 
bevételek 

 
52 646 

 
20 900 

 
73 546 

 
Közhatalmi bevételek 

 
110 000 

 
0 

 
110 000 

Működési/felhalmozási célú 
támogatások, kölcsönök 
államháztartáson belülről 

 
603 780  

 
391 813 

 
995 593 

Működési/felhalmozási célú 
átvett pénzeszközök 
államháztartáson kívülről 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Költségvetési bevételek 
összesen 

 
766 426 

 
412 713 

 

 
1 179 139 

 
Költségvetési hiány belső 
finanszírozását szolgáló 
pénzforgalom nélküli bevételek 

 
 

2 644 
 

 
 

34 219 

 
 

36 863 

Költségvetési pénzforgalom 
nélküli bevételek összesen 

 
2 644 

 

 
34 219 

 
36 863 

Költségvetési hiány külső 
finanszírozását szolgáló 
bevételek 

 
24 930 

 
0 

 
24 930 

 
 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

 
794 000 

 
446 932 

 
1 240 932 

                  
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: 

 
  

 
MEGNEVEZÉS 

  
MŰKÖDÉSI 
KIADÁSOK 

   
FELHALMOZÁSI 

KIADÁSOK 

 
KIADÁSOK 
ÖSSZESEN 

 
Személyi juttatások 

 
294 432 

 
0 

 
294 432 

Munkaadót terhelő    



20 
 

járulékok, szociális 
hozzájárulási adó 

78 186 0 78 186 

 
Dologi kiadások 

 
270 443 

 
6 177 

 
276 620 

Egyéb működési 
célú/felhalmozási célú 
kiadások 

 
40 896 

 
21 289 

 
62 185 

 
Ellátottak pénzbeli 
juttatásai 

 
107 066 

 
0 

 
107 066 

 
Felújítások 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Beruházások 
 

 
0 

 
350 873 

 
350 873 

 
Költségvetési kiadások 
összesen 

 
791 023 

 
378 339 

 
944 006 

 
Finanszírozási kiadások 
 

 
2 977 

 
68 593 

 
71 570 

 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 
 

 
794 000 

 

 
446 932 

 
1 240 932 

 
 

4.§ 

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

Vámospércs, 2013. szeptember 03. 
 

            Ménes Andrea                                                                              Kanyóné Papp Klára 
            polgármester                                                                                              jegyző 
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
Vámospércs, 2013. szeptember 03. 
 
      Kanyóné Papp Klára 
       jegyző 
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3. napirendi pont: Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. 
félévi teljesítése tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján Vámospércs Városi 
Önkormányzat gazdálkodásának 2013. első félévi helyzetéről az alábbiak szerint tájékoztatom a 
Képviselő-testületet.  
 
A 2013. I. félévi pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetési bevételek és kiadások teljesülése az 
1 240 932 E Ft összegű módosított előirányzatokhoz viszonyítva bevételek esetében 554 186 E Ft 
(44,66 %), a kiadásoknál 497 186 E Ft (40,07 %) volt. 
 
1. A) BEVÉTELEK ALAKULÁSA 
 
I. Önkormányzat bevételei (2/B. számú melléklet) 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat bevétele a beszámolási időszakban 525 270 E Ft volt, ami a 
módosított előirányzat 44,11 %-ának felel meg.  
  

1. Működési bevételek címén 8 438 E Ft folyt be, ami 101,79 %-os teljesítésnek felel meg. E 
bevételek közé tartoznak a továbbszámlázott szolgáltatások bevételei, a bérleti díjak, a 
működési kamatbevételek és az ÁFA bevételek. 

2. A közhatalmi bevételek teljesítése 51 659 E Ft, ami 46,96 %-nak felel meg. E bevételekhez 
tartoznak a helyi adók (45 911 E Ft), a gépjárműadó átengedett 40 %-a (4 906 E Ft), illetve a 
különböző bírságok, pótlékok, igazgatási szolgáltatási díjak (842 E Ft). 

 
A helyi adóbevételek adónemenkénti részletezése a következő (E Ft-ban): 
 

 Tervezett bevétel Teljesítés  Teljesítés % 
Helyi iparűzési adó 88 000 39 212 44,56 
Magánszemélyek komm. adója 12 000 6 710 55,92 
Vállalkozók kommunális adója 0 -5  
Talajterhelési díj 0 -6  
Összesen: 100 000 45 911  

 
3. Az önkormányzat költségvetési támogatása a beszámolási időszakban 318 525 E Ft volt. 

      (Önkormányzatok működési és felhalmozási célú költségvetési támogatása)  
   

a.) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatinak támogatása 
jogcímen 251 115 E Ft bevételünk teljesült, melyek jogcímenkénti részletezését a 8. 
számú melléklet tartalmazza. 

 
b.) Egyéb költségvetési támogatást az alábbi címeken, összesen 67 410 E Ft értékben 

kaptunk, illetve pályáztunk meg sikeresen. 
adatok Ft-ban 

So
rs

zá
m

 

A támogatás jogcíme, 
megnevezése 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 
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1. 
Lakott külterülettel kapcsolatos 
feladatok támogatása  
(Ktv. 3. számú melléklet 17. pont) 

  861 967 430 984 

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

  8 244 720 8 244 720 

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

  186 000 0 

4. 

Központosított működési célú 
előirányzatok 
 (Ktv. 3. számú melléklete 
alapján) 

0 9 292 687 8 675 704 

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) 

  43 895 608 43 895 608 

8. Egyéb felhalmozási célú 
központi támogatás 0 43 895 608 43 895 608 

9. 

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

  5 685 925 5 685 925 

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

  2 762 500 2 762 500 

11. 
Szerkezetátalakítási tartalékból 
támogatás  
(Ktv. 4. számú melléklet 2. pont) 

  8 448 425 8 448 425 

12. Bérkompenzáció 2013.   5 235 725 5 235 725 

Egyéb költségvetési támogatások 
összesen: 0 68 027 445 67 10 462 

 
4. 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 910 E Ft-ban, a működési célú 
támogatásértékű bevételek 72 995 E Ft-ban (50,99%) teljesültek. A pénzeszközátvételek 
összetételét részletesen a 15. számú melléklet tartalmazza. 

5. A felhalmozási bevételek teljesítése 11 414 E Ft (54,61 %). A bevétel főként az önkormányzati 
vagyon bérbeadásából származik (9 838 E Ft), de ezen kívül még mindig jelentős bevételt képez 
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a kötvény óvadéki számláján lekötött betét kamata (1 176 E Ft) és a Vámosgép Kft. osztaléka 
(400 E Ft) is.  

6. 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 52 316 E Ft (15,09 %). A pénzeszközátvételek 
összetételét részletesen a 15. számú melléklet tartalmazza. 

7. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 9 013 E Ft (26,34 %) összegben került      
felhasználásra. 

   
II. Intézményi tevékenység bevételei (2/C. számú melléklet) 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat intézményeinek összes – intézményfinanszírozás nélküli 
nettósított - bevétele a beszámolási időszakban 26 272 E Ft volt, ami a módosított előirányzat 55,22 
%-ának felel meg.  
 
A felügyeleti szervtől kapott támogatás teljesítése 143 523 E Ft volt, mely 45,03 %-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 24 193 E Ft folyt be, ami 54,54 %-os teljesítésnek felel 

meg. E bevételek közé főként az intézményi térítési díjak (pl. bennlakók 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 2 059 E Ft (63,84 

%) összegben  
 

- Polgármesteri Hivatal 1 329 E Ft (Vp. Szoc.Szolg.Kp. gazdálkodási feladataira) 
- Óvoda 330 E Ft (támogatott foglalkoztatás) 
- Művelődési Ház 4 00 E Ft (kulturális programok)  

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

2 644 E Ft volt. (Pénzforgalom nélküli bevétel.) 
 
2. B) KIADÁSOK ALAKULÁSA 
 
I. Önkormányzat kiadásai (2/B. számú melléklet) 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat – intézményfinanszírozás nélküli nettósított - kiadásai 329 372 E 
Ft-ra teljesültek, ez a módosított előirányzat 37,77 %-ának felel meg. 
 
1. A személyi juttatások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 53 781 E Ft (47,48 %) 

volt a félév végén, ami az önkormányzat város- és intézményüzemeltetési feladatait végző 
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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 9 367 E Ft volt, mely 
a módosított előirányzathoz viszonyítva 30,62 %-os felhasználást mutat. 
Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 9. számú melléklet tartalmazza. 

  
3. A dologi kiadások módosított előirányzata 131 557 E Ft, az első félévi teljesítés 62 604 E Ft volt 

(47,59 %).  
 

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 19 818 E Ft, a pénzeszközátadásokat 
államháztartáson kívülre 1 486 E Ft teljesítéssel, melyek részletezését a 16. számú melléklet 
mutatja be. 

 
5. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése a 107 066 E Ft összegű módosított 

előirányzathoz képest első félévben 81 850 E Ft, azaz 76,45 %-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-i nyitó rövid lejáratú és likvid hitel állománya 2 977 E Ft volt, 

mely teljes egészében visszafizetésre került.  
Önkormányzatunk 2013-ban még nem vett igénybe folyószámlahitelt, kötelezettségeinek  
ennek ellenére is határidőben eleget tud tenni.  

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

és a kötvényhez kapcsoló kamatfizetési kötelezettséget 6 177 E Ft előirányzattal, melynek 
teljesítése 3 896 E Ft volt (63,07 %) első félévig.  
 
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 350 873 E Ft, teljesítése 33 

074 E Ft (9,43%). (A kerékpárút kiadásai 2013. II. félévében 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 46 609 E Ft volt, melyhez a  

Magyar Államtól 43 719 E Ft támogatást kaptunk. A kötvény visszafizetésre 20 000 E Ft 
előirányzatot terveztünk, melynek félévi teljesítése 13 770 E Ft volt. (11. számú melléklet) 

II. Intézményi tevékenység kiadásai (2/C. számú melléklet) 
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Vámospércs Városi Önkormányzat intézményeinek kiadásai 167 814 E Ft-ra teljesültek, ez a 
módosított előirányzat 45,48 %-ának felel meg. 
 
1. A személyi juttatások módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 86 958 E Ft (48,00 %) 

volt a félév végén, mely összeg tartalmazza a köztisztviselők, a közalkalmazottak első félévi 
bruttó bérét és a külső személyi juttatásokat. 
 

2. A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése 21 519 E Ft volt, 
mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 45,21 %-os felhasználást mutat. 

 
Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 9. számú melléklet tartalmazza. 
  

3. A dologi kiadások módosított előirányzata 138 886 E Ft, az első félévi teljesítés 58 008 E Ft volt 
(41,77 %).  
 
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, takarékosan 
és szabályszerűen történik, melyet az elmúlt években tett racionalizálási intézkedések tettek 
lehetővé. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
beszámoló előterjesztését és annak 1-17. számú mellékleteit megvitatni, valamint a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
133/2013. (IX.03.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
2013. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóját az előterjesztésben 
foglaltaknak, valamint az 1-17. számú mellékleteknek megfelelően elfogadja.  
 
Határidő: 2013. szeptember 15 
Felelős: Ménes Andrea polgármester   
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4. napirendi pont: Előterjesztés a 39/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján a helyi önkormányzatok 
működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásról szóló pályázat benyújtása 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 
szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII.31.) BM rendelet 2. § alapján a 
működőképességet veszélyeztető helyzet elhárításához támogatás igényelhető. 
Vámospércs Városi Önkormányzat a 2013. évi költségvetését 24 930 E Ft összegű működési 
hiánnyal tervezte meg, mely év közben nem változott. 
 
Az 1 240 932 E Ft összegű módosított előirányzatokhoz viszonyítva a 2013. évi tervezett 
költségvetési hiány országos viszonylatban kiemelkedő teljesítményűnek számít (az éves 
költségvetés főösszegének 2 %-a). A takarékos és szakmailag megalapozott gazdálkodás, az elmúlt 
években megtett racionalizálási intézkedések sora, illetve az állami adósságátvállalás hatására 2013. 
augusztusáig még folyószámlahitel igénybevételére sem került sor. 
 
Fentiek ellenére azonban a költségvetés tervezett működési hiánya már folyamatosan realizálódik, 
mely hiány az önkormányzat folyószámlahitel-keretéből (likvid hitel) átmenetileg, évközben 
finanszírozható. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 1. § c) pontja 
alapján a likvid hitel naptári éven belül lejáró futamidejű hitel, ezért az évközben igénybe 
folyószámlahitelt legkésőbb az év utolsó napjáig vissza kell fizetni. 
Annak érdekében, hogy Vámospércs Városi Önkormányzat meg tudjon felelni fenti jogszabályi 
kötelezettségének, feltétlenül indokolt a pályázat benyújtása, hiszen ebben a helyzetben 
működőképességet veszélyeztető helyzet állt elő.  
 
A pályázat összes mellékletének és dokumentációjának benyújtási határideje 2013. szeptember 30.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtását támogatni szíveskedjen. Kérdése, 
hozzászólása van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
134/2013. (IX.03.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok 
működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról 
szóló 39/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján – a 2013. évi kötelező 
önkormányzati feladatok ellátásához szükséges működési kiadásainak 
finanszírozása érdekében – pályázatot nyújt be.   
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat 
határidőben történő elkészítéséről és benyújtásáról. 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: polgármester   
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5. napirendi pont: Előterjesztés a belvíz pályázattal kapcsolatos döntések – ÁFA mértékének 
változása, BM EU Önerő pályázat benyújtása - tárgyában  
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület 292/2011. (XI.30.) sz. határozata alapján 2011. november 30. napján 
benyújtásra került a „Vámospércs város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer bővítése” című 
pályázat. A Támogató 2012. november 8. napján kelt döntésében a pályázatot támogatásra 
érdemesnek minősítette, a Támogatási szerződés 2013. augusztus 14. napján került aláírásra. A 
Támogatási szerződéshez kapcsolódóan a projekt megvalósítása érdekében a Képviselő-testületnek 
az alábbiakról szükséges döntenie: 
 
1./ ÁFA mértékének a változása: (1. sz. határozati javaslat) 
A 2011. évben benyújtott pályázatunkban a költségek a hatályos jogszabály szerinti 25% ÁFA-val 
voltak számolva, azonban 2012. január 1. napjától ez az adó 27 %-ra emelkedett. Az ÁFA változása 
miatt a Képviselő-testületnek a 292/2011. (XI.30.) számú határozattal (1. sz. melléklet) elfogadott 
forrásösszetételét az alábbiak szerint szükséges módosítani: 
 

Bruttó elszámolható költség összesen:    250.086.963 Ft 
  - bruttó támogatás:     237.582.615 Ft 
  - bruttó saját forrás:       12.504.348 Ft 
 
2./ A BM EU Önerő pályázat benyújtása: (2. sz. határozati javaslat) 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Magyar Közlöny 2013. évi 79. számában megjelent a 
helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V.22.) BM. rendelet, amely alapján 
önkormányzatunknak lehetősége van pályázatot benyújtani a projekt megvalósításához vállalt saját 
forrás kiegészítésére, amelynek mértéke a vállalt önerő 60 %-a. A pályázat elnyerése esetén az 
Önkormányzat 7.502.609 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesülhet.  
 
A BM. rendelet 10. §-a rendelkezik arról, hogy a pályázathoz milyen dokumentumok csatolása 
szükséges, illetve ez a szakasz szabályozza, hogy a Képviselő-testületnek döntést kell hoznia a 
pályázat benyújtásához.    
 
A testületi határozatnak tartalmaznia kell: 
 

a) a pályázó megnevezését 
b) a Képviselő-testület határozatának számát 
c) a tervezett fejlesztés  

- pontos megnevezését 
- összköltségét 
- pénzügyi ütemezését 
- pénzügyi forrásainak összetételét, és azok éves ütemezését 

d) a saját forrás biztosításának módját. 
 

A pályázathoz csatolni kell (10. § (1) bekezdés e) pont:  
 
A polgármester vagy elnök nyilatkozatát arról, hogy: 

- a rendelet 3. alcíme szerinti állami támogatási szabályokban foglalt feltételek 
fennállnak, azoknak a pályázó, valamint a pályázat megfelel, 

- a 4. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és a 4. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja 
szerinti pályázat esetén a 6. § (5) bekezdésben foglalt feltétel fennáll, 
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- а 6. § (6) bekezdése szerinti közfoglalkoztatást a pályázó igénybe veszi-e, 
- a fejlesztés a helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás vagyonának 

gyarapodását eredményezi-e, kivéve a 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és a 4. 
§ (2) bekezdése szerinti cél esetében, 

- а ВМ EU Önerő Alap támogatásból megvalósuló beruházás eredeti 
rendeltetésének megfelelő használatát a projekt zárásától számított 5 évig 
biztosítja, és hogy azt nem idegeníti el, 

- a feladat ellátási helyet nem szünteti meg, és az intézmény fenntartói jogát nem 
állami fenntartó részére nem adja át, kivéve, ha - önkormányzati rendeleten kívüli - 
jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója, 

 
3./ A projekt megvalósításához szükséges beszerzések: (3. sz. határozati javaslat) 
Az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza a projekt megvalósításához kapcsolódó feladatokat és 
azok elszámolható költségeit. A táblázatban feltüntetésre került, hogy az egyes projektelemekhez 
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 javaslatokat 
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

135/2013. (IX.03.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vámospércs város belterületi csapadékvíz 
elvezető rendszer bővítése” című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0047 jelű, támogatásban részesített 
pályázat megvalósításával kapcsolatban úgy dönt, hogy: 
 

1. a 292/2011. (XI.30.) számú határozatában jóváhagyott forrásösszetételt a Támogatói döntés és 
az ÁFA mértékének változása miatt az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
Bruttó elszámolható költség összesen:    250.086.963 Ft 

  - bruttó támogatás:     237.582.615 Ft 
  - bruttó saját forrás:       12.504.348 Ft 
 

2. az 1. pontban jóváhagyott forrásösszetételben szereplő saját forrást az Önkormányzat 2013. 
évi költségvetésében a kötvény terhére biztosítja. 

 
3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt fizikai és pénzügyi megvalósításával 

kapcsolatosan valamennyi szükséges intézkedést tegye meg. 
 

Határidő:  folyamatos –támogatási szerződés szerint 
Felelős:  Ménes Andrea polgármester 
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

136/2013. (IX.03.)  
számú határozata 

 
1. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vámospércs város belterületi 

csapadékvíz elvezető rendszer bővítése” című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0047 jelű, 
támogatásban részesített pályázat megvalósításával kapcsolatban pályázatot nyújt be a helyi 
önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját 
forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V.22.) BM. rendelet 4. § (1) 
bekezdés a) pontjának aa) alpontja szerint, az infrastrukturális fejlesztéshez elnyert 
uniós támogatás saját forrás kiegészítéséhez, a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint 60 %-
os mértékben. Az igényelt támogatás összege: 7.502.609.  
  

2. A hatályban lévő támogatási szerződés alapján a projekt bruttó elszámolható összköltsége 
250.086.963 Ft. 
 

3. A Képviselő-testület a fejlesztés pénzügyi ütemezését, valamint pénzügyi forrásainak 
összetételét és azok ütemezését a határozat 1. számú melléklete szerint állapítja meg.  
 

4. A Képviselő-testület jelen pályázati támogatáson felüli saját forrást (vállalt önerő 40 %-a) az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 
terhére biztosítja.    
 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon, 
valamint a rendelet 10. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilatkozatokat az 
Önkormányzat nevében tegye meg.  
 

Határidő: 2013. szeptember 15. 
      Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

137/2013. (IX.03.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „„Vámospércs város 
belterületi csapadékvíz elvezető rendszer bővítése” című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0047 jelű, 
támogatásban részesített beruházás megvalósítása érdekében: 
 

1. a projekt megvalósításához kapcsolódó feladatok végrehajtása során a határozat 1. sz. 
melléklete szerinti eljárásokat folytatja le,  

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

Közbeszerzési Szabályzata alapján az eljárások lefolytatásáról – a határozat melléklete szerint 



30 
 

- gondoskodjon. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevőkkel a 
szerződéseket kösse meg. 

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

1. Vámospércs Városi Önkormányzat az ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003. számú „Vámospércs 
kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” megnevezésű pályázatához kapcsolódóan – a 
tájékoztatás, nyilvánosság és szemléletformálás feladatokkal összefüggésben - a Projekt 
Dekor Kft. részére 3 388 360 Ft összegű szolgáltatási díjat fizetett meg, melynek önereje 
338 836 Ft. 
 

2. Vámospércs Városi Önkormányzat az ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003. számú „Vámospércs 
kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” megnevezésű pályázatához kapcsolódóan a 
kivitelező Multimax 99 Kft. benyújtotta 1. részszámláját 56 153 420 Ft összegben, 
melynek önereje 7 285 586 Ft. 
 

3. Vámospércs Városi Önkormányzat az ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003. számú „Vámospércs 
kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” megnevezésű pályázatához kapcsolódóan a 
Multimax 99 Kft. 1. részszámlájának fordított ÁFA befizetési kötelezettsége 15 161 423 
Ft, melynek önereje 1 967 108 Ft. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti fejlesztési kiadások lehívását 9 591 530  Ft 
összegben elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

138/2013. (IX.03.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Vámospércs 2027” 
kötvény – OTP Bank Nyrt-nél óvadéki számlán elhelyezett – bevételéből a költségvetési elszámolási 
számlájára lehívja az alábbi fejlesztési célú kiadásokat 9 591 530 összegben. 
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1. Vámospércs Városi Önkormányzat az ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003. számú „Vámospércs 
kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” megnevezésű pályázatához kapcsolódóan – a 
tájékoztatás, nyilvánosság és szemléletformálás feladatokkal összefüggésben - a Projekt 
Dekor Kft. részére 3 388 360 Ft összegű szolgáltatási díjat fizetett meg, melynek önereje 
338 836 Ft. 
 

2. Vámospércs Városi Önkormányzat az ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003. számú „Vámospércs 
kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” megnevezésű pályázatához kapcsolódóan a 
kivitelező Multimax 99 Kft. benyújtotta 1. részszámláját 56 153 420 Ft összegben, 
melynek önereje 7 285 586 Ft. 
 

3. Vámospércs Városi Önkormányzat az ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003. számú „Vámospércs 
kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” megnevezésű pályázatához kapcsolódóan a 
Multimax 99 Kft. 1. részszámlájának fordított ÁFA befizetési kötelezettsége 15 161 423 
Ft, melynek önereje 1 967 108 Ft. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
     
 
7. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat által 2012. évben nyújtott támogatások 
elszámolásáról 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 
támogatásának rendjéről szóló módosított 15/2011. (V.31.) számú rendelete, valamint külön 
határozatok alapján az alábbi szervezeteket részesítette 2012. évben támogatásban. 
 
- Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó NKft.   7 739 867 Ft 
- Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önk. Társulás 4 064 000 Ft 
- Vámospércs-Nyíradony Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság  2 874 234 Ft 
- Vámospércsi Humánszolgáltató NKft.     1 636 000 Ft 
- Bocskai Sportegyesület Vámospércs     1 500 000 Ft 
- Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat      500 000 Ft 
- Református Egyházközség          450 000 Ft 
- Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület       200 000 Ft 
- Vámospércsi Asztalitenisz Sportegyesület        200 000 Ft  
- Városi Polgárőr Egyesület Vámospércs        100 000 Ft 
- Rákóczi Szövetség             50 000 Ft 
 
A Támogatottak a részükre nyújtott támogatási összeggel következő év június 15. napjáig kötelesek 
elszámolni. 
 
A Támogatottak a rendeletben előírt határidőig a 2012. évi támogatás felhasználását igazoló 
dokumentumaikat benyújtották, az önkormányzati támogatások jogszerű felhasználásának 
ellenőrzése megtörtént, melynek megállapítása a következő. 
 
1. Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó NKft. 7 739 867 Ft 
 
A támogatás célja: 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2009. (VI.18.) számú határozatában, 
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valamint a 143/2009. (VI.18.) számú határozatának felhatalmazása alapján készült Fejlesztési 
Megállapodásban vállalt - TIOP-2.1.2-08/1—2009-0005. számú és Vámospércs Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Központ létrehozása megnevezésű - pályázathoz önerő biztosítása, valamint a pályázattal 
összefüggő elismert költségek pénzügyi rendezése.  
 
A támogatási összeg célhoz kötött, szabályos felhasználása megtörtént. 
 
 
2. Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önk. Társulás 4 064 000 Ft 
 
A támogatás célja: 
A Társulás 2012. évi működési kiadásainak finanszírozása volt. 
 
A támogatási összegből 3 941 277 Ft célhoz kötött, szabályos felhasználása megtörtént, a fel nem 
használt 122 723 Ft-ot a társulás az önkormányzat részére pénzügyileg rendezte. 
 
3. Vámospércs-Nyíradony Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság  2 874 234 Ft 
 
A támogatás célja: 
A szervezet 2012. IV. negyedévben felmerült bér, járulék és dologi kiadásai, illetve a vámospércsi 
illetőségű dolgozók végkielégítésének fedezete  
 
A támogatási összeg célhoz kötött, szabályos felhasználása megtörtént. 
 
4. Vámospércsi Humánszolgáltató NKft.  1 636 000 Ft 
 
A támogatás célja: 
A település egészségügyi alapellátásához kapcsolódó orvosi ügyelet feladat kiadásai (1 500 000 Ft), 
illetve 3 fő részére 30 000 Ft/fő (összesen: 90 000 Ft) CADHOC utalvány és annak közterhei (SZJA, 
EHO összesen: 46 000 Ft) fedezetére 
 
A támogatási összegből 1 633 020 Ft célhoz kötött, szabályos felhasználása megtörtént, a fel nem 
használt 2 980 Ft-ot az önkormányzat követelései között nyilvántartásba vettük. 
 
5. Bocskai Sportegyesület Vámospércs  1 500 000 Ft 
 
A támogatás célja: 
Közüzemi költségek, tisztítószerek, ügyvédi költségek, pályázatfigyelés, - készítés, számlavezetés 
költsége, pálya karbantartási költségek, sporttal-, versenysporttal összefüggő költségek (edzői díjak, 
utazási költségek, bírói költségek, sport- és versenyengedélyek, tornák, versenyek költsége), 
sportfelszerelések vásárlása. 
 
A támogatási összeg célhoz kötött, szabályos felhasználása megtörtént. 
 
6. Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  500 000 Ft 
 
A támogatás célja: 
A nemzetiségi önkormányzat által szervezett és megvalósított közművelődési, kulturális, nemzetiségi 
hagyományőrző rendezvények megszervezéséhez, illetve a hátrányos helyzetben lévők részére nem 
pénzben nyújtott támogatások biztosítására. 
 
A támogatási összeg célhoz kötött, szabályos felhasználása megtörtént 
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7. Református Egyházközség  450 000 Ft 
 
A támogatás célja: Templomtorony felújítása 
A támogatási összeg célhoz kötött, szabályos felhasználása megtörtént. 
 
8. Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület  200 000 Ft 
 
A támogatás célja: 
Kulturális rendezvények szervezésével és megvalósításával összefüggő költségek, mikroport vásárlás 
 
A támogatási összegből 119 688 Ft célhoz kötött, szabályos felhasználása megtörtént, a fel nem 
használt 80 312 Ft-ot az önkormányzat követelései között nyilvántartásba vettük. 
 
9. Vámospércsi Asztalitenisz Sportegyesület 200 000 Ft  
 
A támogatás célja: 
Sportversenyeken való részvétel költségei (nevezési díjak, utazási költségek) sportfelszerelések (mez, 
póló, cipő), sporteszközök (ütő, borítás, labda) vásárlása. 
 
A támogatási összeg célhoz kötött, szabályos felhasználása megtörtént. 
 
10. Városi Polgárőr Egyesület Vámospércs  100 000 Ft 
 
A támogatás célja: 
Gépjármű üzemeltetési költségek (üzemanyag, kenőanyag, kisebb javítások, biztosítási díjak), 
szolgálatban lévők biztosítási költségei, a szolgálat ellátásához szükséges kisértékű technikai 
eszközök javítási, beszerzési költségei, mobiltelefon költségek. 
 
A támogatási összegből 94 424 Ft célhoz kötött, szabályos felhasználása megtörtént, 5 576 Ft nem a 
támogatási megállapodásban rögzített célokra került felhasználásra, melyet az önkormányzat 
követelései között nyilvántartásba vettük. 
 
11. Rákóczi Szövetség  50 000 Ft 
 
A támogatás célja: 
Felvidéki magyar diákok magyar iskolába történő beiratkozásának támogatása, egyszeri beiratkozási 
ösztöndíj formájában. (régió vagy település meghatározása nélkül)     
 
A támogatási összeg célhoz kötött, szabályos felhasználása megtörtént. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján, a határozati javaslatokban 
foglaltakat elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a Vámospércs- Kistérségi Egészségügyi Szakellátó NKft. 2012. 
évi támogatásának elszámolásával?  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
139/2013. (IX.03.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Vámospércs- Kistérségi Egészségügyi Szakellátó NKft. 7 739 867 Ft. összegű 
– 2012. évi támogatásának elszámolását.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

    
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási 
Önkormányzati Társulás 2012. évi támogatásának elszámolásával?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
140/2013. (IX.03.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a támogatás fel nem 
használása következtében – a Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-
beruházási Önkormányzati Társulás 4 064 000 Ft összegű 2012. évi 
támogatásának elszámolásából 3 941 277 Ft-ot fogad el.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a Vámospércs – Nyíradony Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság 
2012. évi támogatásának elszámolásával?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
141/2013. (IX.03.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – elfogadja a 
Vámospércs – Nyíradony Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság 2 874 234 Ft 
összegű – 2012. évi támogatásának elszámolását.   
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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Ménes Andrea polgármester:  
Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a Vámospércsi Humánszolgáltató NKft. 2012. évi 
támogatásának elszámolásával?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
142/2013. (IX.03.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a támogatás fel nem 
használása következtében – a Vámospércsi Humánszolgáltató NKft. 
1 636 000 Ft összegű 2012. évi támogatásának elszámolásából 1 633 020 
Ft-ot fogad el és egyben kötelezi a fel nem használt 2 980 Ft összegű 
támogatás – önkormányzat részére történő – visszafizetésére.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 

Ménes Andrea polgármester:  
Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a Bocskai Sportegyesület 2012. évi támogatásának 
elszámolásával?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
143/2013. (IX.03.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bocskai 
Sportegyesület Vámospércs 1 500 000 Ft összegű – 2012. évi 
támogatásának elszámolását.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. 
évi támogatásának elszámolásával?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
144/2013. (IX.03.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 500 000 Ft összegű 
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– 2012. évi támogatásának elszámolását.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a Református Egyházközösség 2012. évi támogatásának 
elszámolásával?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

145/2013. (IX.03.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Református Egyházközösség 450 000 Ft összegű – 2012. évi támogatásának 
elszámolását.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 

Ménes Andrea polgármester:  
Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület 2012. évi 
támogatásának elszámolásával?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

146/2013. (IX.03.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a támogatás fel nem 
használása következtében – a Pircsike Vámospércsi Közművelődési 
Egyesület 200 000 Ft összegű 2012. évi támogatásának elszámolásából 
119 688 Ft-ot fogad el és egyben kötelezi a fel nem használt 80 312 Ft 
összegű támogatás – önkormányzat részére történő – visszafizetésére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a Vámospércsi Asztalitenisz Sportegyesület 2012. évi 
támogatásának elszámolásával?  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
147/2013. (IX.03.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – elfogadja a 
Vámospércsi Asztalitenisz Sportegyesület 200 000 Ft összegű – 2012. évi 
támogatásának elszámolását.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a Városi Polgárőr Egyesület 2012. évi támogatásának 
elszámolásával?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

148/2013. (IX.03.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a támogatás részben 
nem célhoz kötött felhasználása következtében – a Városi Polgárőr 
Egyesület Vámospércs 100 000 Ft összegű 2012. évi támogatásának 
elszámolásából 94 424 Ft-ot fogad el és egyben kötelezi a nem célhoz 
kötött 5 576 Ft támogatás – önkormányzat részére történő – 
visszafizetésre.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a Rákóczi Szövetség 2012. évi támogatásának elszámolásával?  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
149/2013. (IX.03.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Rákóczi 
Szövetség 50 000 Ft összegű – 2012. évi támogatásának elszámolását.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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8. napirendi pont: Előterjesztés Közbeszerzési terv módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő a 
költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a 
továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A 
közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv 
nyilvános. 
 
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben 
szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott 
közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a 
közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított 
közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt 
közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet 
módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 
 
A Képviselő-testület 37/2013. (III.25.) sz. határozatában fogadta el az Önkormányzat 2013. évi 
Közbeszerzési Tervét. Az eddig lefolytatott közbeszerzési eljárások, az előkészítés alatt álló 
eljárások, valamint a belvízprojektre vonatkozóan megkötött támogatási szerződés alapján 
módosítani szükséges a Közbeszerzési tervet. A módosított terv az előterjesztés mellékletét képezi.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. 
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
(Csuth Imréné elhagyja a tanácstermet 16:14 perckor) 
 
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 

150/2013. (IX.03.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése szerint az 
Önkormányzat - 37/2013. (III.25.) számú határozattal elfogadott - 2013. évi 
összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint módosítja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzési terv 
közzétételéről gondoskodjon.  
 
Határidő: Közbeszerzési Hatóság részére megküldésre: 2013. szeptember 4. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

    
(Csuth Imréné visszaérkezik a tanácsterembe 16:20 perckor) 
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9. napirendi pont: Előterjesztés a Kistérségi Járóbeteg Szakrendelőben lévő büfé pályázat 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
Az elmúlt évben átadott Szakrendelőben az önkormányzat számára hasznosítható opcionális 
területként szerepelt a büfé. A betegek és az egészségügyi dolgozók ellátása érdekében szükség van a 
büfé beüzemelésre. A büfé és a hozzátartozó kiszolgáló helyiségek, terek hasznos területe 41,43 m2.  
 
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 17/2012. (X.30.) önkormányzati rendelet 14. §-a alapján 
önkormányzati vagyont hasznosítani (ha törvény másként nem rendelkezik) versenyeztetés útján 
lehet.  
 
Az előterjesztés melléklete szerint elkészítettük a büfé üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívást. 
Ennek lényege, hogy a nyertes – legmagasabb összegű bérleti díjat ajánló – pályázóval az 
önkormányzat 3 éves bérleti szerződést köt, melyből az első 6 hónapban (próbaidő) a szerződő felek - 
30 napos – rendes felmondással, indoklás nélkül megszüntethetik a bérleti jogviszonyt. A bérlő 
feladata a beüzemeléssel, működéssel kapcsolatos szakhatósági és egyéb engedélyek beszerzése.  
 
A felhívásban elsősorban olyan alkalmassági feltételeket írtunk elő, amelyek teljesítése esetén nagy 
biztonsággal a legmegfelelőbb pályázó nyeri el az üzemeltetési jogot.  
 
Azt javaslom - amennyiben a Képviselő-testület tagjai is reálisnak látják, - hogy a bérleti díj 
minimum összegét, kezdetben havi 30 ezer Ft/ hó díjban állapítanánk meg. Van-e valakinek más 
javaslata?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Magas árat nem szabad megállapítani, mivel a Kistérségi Járóbeteg Szakrendelőbe vidéki emberek 
járnak és nézünk kell a büfé üzemeltetésének a fenntarthatóságát.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Egyetértek veled.  Mit gondol a Képviselő-testület, hogy milyen bérleti díjat állapítsuk meg?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Véleményem szerint minimum 25 ezer Ft/hó díjban állapítsuk meg.  

Ménes Andrea polgármester:  
Kérdezem, hogy ki az, aki egyet ért azzal, hogy a pályázati felhívás 6. pontja alapján a bérleti díjat 
havi 25 ezer Ft-ba állapítanánk meg?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
151/2013. (IX.03.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. a Vámospércsi-Kistérségi Járóbeteg Rendelőintézetben kialakított büfé és a hozzátartozó 
kiszolgáló helyiségek üzemeltetésére vonatkozóan pályázati eljárást folytat le,  
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2. a pályázati felhívást a határozat 1. sz. melléklete szerint elfogadja,  

 
3. felkéri a polgármestert, hogy a pályázati eljárás lefolytatásáról gondoskodjon, és javaslatát 

terjessze a Képviselő-testület elé döntésre. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: 2013. október 30. 
 

1. számú melléklet 
   

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, szóló 
17/2012. (X.30.) önkormányzati rendelet 14. §-a alapján nyilvános pályázatot ír ki az alábbi 
feltételekkel, a megjelölt helyiségcsoport büfé üzemeltetése céljára történő bérbeadására  

I. A pályázat tárgya 

1. A pályázható helyiségcsoport adata 

Megnevezése:  Vámospércsi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központban (4287 
Vámospércs Piac u. 4.) lévő fogyasztótér, büfé-eladótér, raktár, öltöző, 
zuhanyzó, WC, helyiségekből álló helyiségcsoport. 

Alapterülete: 42 m² 

Műszaki állapota:  Összes közművel rendelkezik, bérbeadó által kialakított új állapotban kerül 
bérbeadásra. 

A helyiségcsoport megtekinthető egyeztetett időpontban (Dr. Rácz Norbert ügyvezető. Telefon: +36-
20-800-2969) 

2. A helyiségcsoportban a bérbeadó büfét kíván működtetni. 

3. A büfében az alábbi élelmiszereket lehet árusítani: 

A bérleti szerződés keretében a bérbevevő az egészségügyi intézményekben is jogszerűen 
engedélyezett termékféleségeket, köztük élelmiszereket, büfétermékeket, papírt, írószert, játékokat, 
ajándékokat, könyv - és sajtótermékeket, postai termékeket (képeslap, bélyeg, telefonkártya, feltöltő 
kártya) árusíthat. A Bérlő az árusítandó termékek listáját köteles előzetesen jóváhagyatni a 
Bérbeadóval. 
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II.    A pályázat feltételei 
 

1. A pályázat kiírásának időpontja: 2013. szeptember 25.  
 

2.  A pályázat benyújtásának határideje:  2013. október 14. napján (hétfő) – 12,00 óra 

3.  A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Titkárság 
 4287 Vámospércs Béke u. 1. 

4.  A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolati), 
cégszerűen aláírva, jelen pályázati felhívás II. 6. pontjában meghatározott mellékletekkel 
együtt kell benyújtani. A pályázat 2 példányát 1 darab borítékba kell zárni, melyre kívülről 
kérjük ráírni „BÜFÉPÁLYÁZAT- VÁMOSPÉRCS”. A borítékon egyéb szöveg nem 
szerepelhet.  

5. A pályázatot személyesen, vagy postai úton a II. 3. pontban meghatározott címre a II. 2. 
pontban meghatározott határidőig kell benyújtani.  

6. A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 a felolvasólapot (a felolvasólapot értelemszerűen kell kitölteni), amely tartalmazza a 
megajánlott bérleti díjat: Ft/hó (az ÁFA tv. 86. § (1) e) pontja értelmében a tevékenység 
mentes az adó alól egyéb sajátos jellegére tekintettel) A minimális bérleti díj: 25.000 Ft/hó.  

 mellékelni kell egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén 
a cégkivonat és az aláírási címpéldány 30 napnál nem régebbi egyszerű másolatát,  

 csatolni kell továbbá a pályázati kiírás II. 7. és II. 8. pontjában szereplő kötelező 
nyilatkozatokat, cégszerűen aláírva. 

 nyilatkozatot a büfében forgalmazni kívánt termékféleségekről. A pályázat kiírója elvárja, 
hogy a büfében legyen széles választék, friss és egészséges élelmiszer. 

7. Jognyilatkozat tételére jogosult vezetőnek nyilatkoznia kell arról, hogy: 

1. a megajánlott bérleti díjat a bérleti szerződésben rögzítettek szerint megfizeti,  

2. amennyiben a tevékenységet személyesen kívánja ellátni, úgy saját maga, egyéb esetben a 
büfében dolgozó valamennyi alkalmazottja rendelkezik az egyes ipari és kereskedelmi 
tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM 
rendeletben meghatározott képesítéssel,  

3. elfogadja, hogy a bérleti díj minden évben a KSH által közzétett fogyasztói árindex 
mértékével emelhető,  

4. elfogadja, hogy a szerződés hatálya alatt, vagy annak lejártakor a bérbeadó nem járul hozzá 
sem a jogviszony átruházásához, sem a helyiségcsoport elcseréléséhez és azt térítés és 
cserehelyiség biztosítása nélkül veszi vissza a bérleti jogviszony megszűnésekor,  
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5. elfogadja, hogy amennyiben a Bérbeadó a bérlet tárgyát képező helyiségcsoportot is érintő 
beruházást /átalakítás, átépítés, stb./ hajt végre, úgy a szerződés a határozott idő lejártát 
megelőzően is megszűnhet. Ennek feltételei a bérleti szerződésben kerülnek rögzítésre.  

6. az üzemeltetés során olyan árszínvonalat alakít ki, amely figyelembe veszi a város és a 
környező települések hasonló jellegű árait, valamint a szakrendelő munkatársai és betegei, és 
a hozzátartozók számára elfogadható, 

7. elfogadja a pályázat feltételeit. 

8. Vállalja, hogy büfé nyitva tartási idejét a Rendelőintézet nyitva tartásával egyezően alakítja 
ki. Ezen feltétel megsértése a szerződés felmondására ad okot.   

8. A pályázat érvénytelenségéhez kapcsolódó nyilatkozatok: 

A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy: 
1. a pályázó nem áll csőd-vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati 

adósságrendezés alatt,  

2. tevékenységét nem függesztette fel, illetve a tevékenységét nem függesztették fel, 

3. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti 60 napnál 
régebbi lejárt esedékességű köztartozása nincs, 

4. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVI. fejezetben meghatározott 
igazságszolgáltatás elleni, vagy az XLI. fejezetben meghatározott, a gazdálkodás rendjét sértő 
bűncselekmények elkövetése miatt nem büntetett előéletű, illetve gazdálkodó szervezetben, 
vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya 
alatt nem áll, továbbá tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi 
intézkedésekről szóló 2011. évi CIV. törvény 5.  (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős 
ítéletében nem korlátozta, 

5. állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – 3 évnél nem régebben lezárult- eljárásban 
hamis adatot nem szolgáltatott és ezért az eljárásból nem zárták ki. 

9.  A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek 
nyilvánítsa. 

10. A bérleti jogviszony tartama: 2013. november hó 1. napjától kezdődő 36 hónap (3 év) 
határozott idő, az alábbi feltételekkel: 

- a szerződés megkötésének napjától számított 6. hónap utolsó napjáig a felek a bérleti 
szerződést – 30 napos felmondási idővel – indoklás nélkül, rendes felmondással 
felmondhatják, 

- a szerződés megkötésének napjától számított 7. hónap első napjától a szerződés lejártáig a 
felek a szerződést rendes felmondással nem mondhatják fel.  

11. A pályázat nyilvános, azon minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel 
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nem rendelkező gazdasági társaság részt vehet. 

12. A nyertes pályázó feladata, hogy a bérleti szerződés megkötését követően az üzemeltetéshez 
szükséges valamennyi engedélyt, szakhatósági hozzájárulást saját költségén szerezze be. A bérlő 
feladata továbbá a helyiségek berendezési és felszerelési tárgyainak saját költségen történő 
beszerzése, beépítése, beüzemelése. 

III. A pályázatok bontása, elbírálása 
 

1. A pályázatok 2013. október hó 15. napján 10,00 órakor kerülnek felbontására a Polgármesteri 
Hivatal Tanácskozó termében. A bontás a pályázók részére nyilvános.  

2. A pályázatok bontásáról jegyzőkönyv készül. 
3. A pályázat kiírója a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal biztosítja teljes körűen, azonban 

a kitöltött felolvasólap nem pótolható.   
4. Érvénytelen a pályázat, ha: 

- ha a pályázó a kiírás szerinti formai és tartalmi előírásoktól eltérő pályázatot 
nyújt be,  

- ha a pályázó a kiírás szerinti iratokat, nyilatkozatokat nem csatolja, 
- határidőn túl kerül benyújtásra, vagy a posta hibájából a megadott határidőn túl 

érkezik be, 
- pályázó a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek nem felel meg, 
- ha azt a pályázati kiírás megsértésével, a kiíró tévedésbe ejtésével, vagy 

megtévesztéssel nyújtották be,  
5. A kiíró azt a pályázót hirdeti ki nyertesnek, aki a legmagasabb összegű havi bérleti díjra tett 

ajánlatot.  
6. A pályázat eredményéről a Képviselő-testület – a pályázatok felbontását követő 15 napon 

belül – dönt, melyről a pályázók írásban értesítést kapnak. 
7. A pályázat kiírója a nyertes pályázóval a bérleti szerződést 2013. november 1. napjával köti 

meg. 
8. Amennyiben a pályázat nyertese a szerződést ezen időn belül önhibájából nem köti meg, úgy 

a szerződést a kiíró a következő legmagasabb összegű bérleti díjra ajánlatot tevő pályázóval 
köti meg.  

9. Ajánlati kötöttség: a pályázat benyújtási határidejétől számított 60 nap. 
 
A pályázati dokumentáció a Polgármesteri Hivatal Titkárságán (4287 Vámospércs Béke u. 1.) 
vehető át.  
 
A pályázati felhívással kapcsolatosan további tájékoztatás kérhető Ménes Andrea Polgármestertől a 
+36-20-410-88-34 telefonszámon, vagy az info@vamospercs.hu e-mail címen.  
 
Vámospércs, 2013. szeptember 25. 
 
         

Ménes Andrea 
         polgármester 
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10. napirendi pont: Előterjesztés Vámospércsi Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskolában az iskolai büfé pályázati felhívásának tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékleve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
A Vámospércsi Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában található iskolai büfé 
üzemeltetésével kapcsolatban a Képviselő-testület a 2012. augusztus 30-i ülésén úgy döntött, hogy 
megköti a „Bérleti szerződés”-t az iskolai büfé üzemeltetésével kapcsolatban az érvényes pályázatot 
benyújtott Metaguru Kft.-vel. A bérleti szerződés 10./ pontja alapján a bérleti jogviszony határozott 
időtartamra jött létre, amely 2013. június 15. napjával megszűnt. 
 
Az iskolai büfé 2013/2014. tanévben történő működésére irányuló pályázatot írt ki a Képviselő-
testület a 124/2013. (VIII.07.) számú határozatával, amely szerint a pályázatokat 2013. augusztus 
23. napjáig lehetett benyújtani. A testületi határozatban szereplő határidőig nem érkezett be 
pályázat, így azt javaslom, hogy ismét hirdesse meg az önkormányzat a pályázatot. 

 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 130. § (5) bekezdése alapján az intézményben üzemelő 
élelmiszer-elárusító üzlet nyitva tartási rendjének és az áruautomata működtetési időszakának a 
megállapodásban történő meghatározásához a nevelési-oktatási intézmény vezetője beszerzi a 
fenntartó, az iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség és iskolai, kollégiumi diákönkormányzat 
egyetértését. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztéshez melléklet határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
A következő javaslatom lenne, hogy a bérleti díj kerüljön csökkentésre. Javaslom a bérleti díj 
minimumát 20 ezer Ft/hó díjban megállapítani. Van-e valakinek más javaslata. Amennyiben 
egyetértettek vele, szavazzunk róla.  
   
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
152/2013. (IX.03.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. a Vámospércsi Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában az iskolai büfé 
üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívást az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 

 
2. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester  
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1. sz. melléklet 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Iskolai büfé üzemeltetésére 

 
 

A Vámospércs Városi Önkormányzat pályázatot hirdet a Vámospércsi Mátyás Király Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola (4287 Vámospércs, Iskola u. 1.) iskolai büféjének üzemeltetésére a 
2013/2014. tanévre. 
 
A pályázat benyújtásának feltételei: 
- A tevékenység végzésére feljogosító vállalkozói igazolvány, illetve jogi személy esetén társasági 
szerződés megléte, 
- Az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak megfelelő árukínálat kialakítására vonatkozó 
kötelezettségvállalás. 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- A pályázó adatait (név, székhely, adószám, jogi személy esetén a képviselő neve, valamint 
cégjegyzékszám), 
- A tevékenység végzésére jogosító vállalkozói igazolvány, illetve jogi személy esetén a társasági 
szerződés másolatát, 
- Az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak megfelelő árukínálat kialakítására vonatkozó 
elképzeléseit, árlistát, 
- A büfé berendezésének kialakítására vonatkozó kötelezettségvállalást, 
- Az üzlethelyiség bérleti díjára tett ajánlatot. 
 
 
Az üzlethelyiség havi (minimum) bérleti díja: 20 ezer Ft/hó.  
 
Az üzemeltetéshez szükséges engedélyek, szakhatósági hozzájárulások beszerzésére a pályázó 
feladata és az ezzel járó költség a pályázót terheli. 
 
A büfé alapterülete 24 négyzetméter, a helyiség megtekinthető az iskola titkárságával a 06-52/210-
046-telefonszámon előre egyeztetett időpontban, ahol további felvilágosítás is kérhető az intézmény 
vezetőjétől. 
 
A pályázatokat 2013. szeptember 30. napjáig lehet benyújtani Vámospércs Városi Önkormányzat 
Polgármesteréhez, Ménes Andreához írásban vagy személyesen (4287 Vámospércs, Béke u. 1.). 
 
Az iskolabüfé üzemeltetésére az önkormányzat az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó 
pályázóval köt megállapodást. 
 
A pályázatokról Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtási határidőt követő 
soron következő Képviselő-testületi ülésen dönt. 
 
Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
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11. napirendi pont: Előterjesztés a vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ működési engedély 
módosítása tárgyában  
(Írásos előterjesztés mellékleve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
Vámospércs Városi Önkormányzat által fenntartott Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 
Működési engedélyét módosítani szükséges. Ennek oka, hogy az intézmény által nyújtott szolgáltatás 
nappali ellátás alaptevékenység engedélyezett férőhely száma jelenleg 20 fő. Az elmúlt hónapokban 
az igénybevétel fokozatosan csökkenő tendenciája miatt a férőhelyszám csökkentése vált indokolttá. 
2013 júliusában 7 fővel volt megállapodás kötve, melyből átlagosan 1,8 fő vette igénybe az ellátást. 
2013 augusztusában további 1 fővel csökkent az ellátottak száma. A fentiek azt támasztják alá, hogy 
az engedélyezett férőhelyszám nagysága nem indokolt.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a jelenlegi igénybevételhez igazodó férőhelyszám kerüljön 
engedélyezésre, és a fentiek alapján a határozati javaslatot szíveskedjenek elfogadni. Kérdése, 
hozzászólása van-e valakinek?  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
A Humánpolitikai Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 
számára.   
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

153/2013. (IX.03.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ működési engedély 
módosítását – 2013. szeptember 1-jével - az 1. számú melléklet szerint 
elfogadja, és az idősek klubja férőhelyszámát 3 főre csökkenti. 

 
Felkéri a Polgármestert, hogy a működési engedély módosítása tárgyában 
történő intézkedésről gondoskodjon.  
 
Határidő: 2013. szeptember 1. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
12. napirendi pont: Előterjesztés a tulajdonosi jogok gyakorlásának átruházása polgármesterre, az 
önkormányzati tulajdonú közszolgáltatók vonatkozásában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az Alaptörvény, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nv.tv.) 
értelmében az önkormányzatok alapjogai közé tartozik a tulajdonnal való rendelkezés joga, melynek 
tárgyai közé tartoznak a gazdasági társaságokban az önkormányzatot megillető részesedések, és az 
ezekkel járó szavazati jogok is.  
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Vámospércs Városi Önkormányzata részvényese a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-nek, a 
Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalatnak és az ALFÖLDVÍZ Zrt.-nek, mely társaságok 
közgyűlésein Vámospércs Város Polgármestere eddig eseti megbízás alapján vett részt, mint a 
részvényes, illetve tulajdonostárs képviselője, Vámospércs Város Képviselő-testülete minden egyes 
alkalommal meghatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat képviseletében eljárjon és 
szavazzon az említett tulajdonosi gyűléseken.  
 
A Mötv. 65. §-a értelmében a polgármester képviseli a Képviselő-testületet. Arra is lehetőség van, 
hogy a Képviselő-testület hatásköreinek gyakorlását a szerveire, így a polgármesterre átruházza, 
ahhoz utasítást adhat, azt visszavonhatja. Az át nem ruházott, illetve a kizárólagos Képviselő-testületi 
jogkörökben természetesen külön testületi döntés is szükséges.  
 
Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület határozzon arról, hogy a tulajdonosi jogokat átruházza a 
polgármesterre és egyúttal meghatalmazza, hogy az önkormányzat állandó képviseletét gyakorolja a 
fenti cégek közgyűlésein, illetve taggyűlésein. Kérem a Képviselő-testületet a melléklet határozati 
javaslatok elfogadására.  
 
Az elhangzottal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, észrevétele? Amennyiben nincs 
kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
154/2013. (IX.03.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. (továbbiakban: Zrt.) részvényese – úgy 
dönt, hogy a Zrt. közgyűléseire vonatkozóan, a tulajdonosi jogok gyakorlását 
átruházza a polgármesterre és egyúttal meghatalmazza, hogy az 
önkormányzat állandó képviseletét gyakorolja a Zrt. közgyűlésein.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Zrt. rendes közgyűlésén 
történtekről a közgyűléseket követő munkaterv szerinti Képviselő-testületi 
ülésen számoljon be.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: azonnal 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
155/2013. (IX.03.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a Platinum 
Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat (a továbbiakban: Vállalat) 
résztulajdonosa – úgy dönt, hogy a Vállalat taggyűléseire vonatkozóan, a 
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tulajdonosi jogok gyakorlását átruházza a polgármesterre és egyúttal 
meghatalmazza, hogy az önkormányzat állandó képviseletét gyakorolja a 
Vállalat. közgyűlésein.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Vállalat rendes 
közgyűlésén történtekről a közgyűléseket követő munkaterv szerinti 
Képviselő-testületi ülésen számoljon be.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: azonnal 

 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
156/2013. (IX.03.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint az Alföldvíz 
Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) résztulajdonosa – úgy dönt, hogy a Vállalat 
taggyűléseire vonatkozóan, a tulajdonosi jogok gyakorlását átruházza a 
polgármesterre és egyúttal meghatalmazza, hogy az önkormányzat állandó 
képviseletét gyakorolja a Zrt. közgyűlésein.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Zrt. rendes közgyűlésén 
történtekről a közgyűléseket követő munkaterv szerinti Képviselő-testületi 
ülésen számoljon be.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
13. napirendi pont: Előterjesztés a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az 1940-es évek elején elindult az egész nemzetet összefogó kezdeményezés, a Nagy Magyar 
Engesztelés. Minden próbálkozás ellenére ez ideáig meghiúsult.  
 
Komlóska Község Önkormányzata újjáélesztette a Világ Királynője Engesztelő Mozgalmat. 2012. 
évben Engesztelő Zarándoklatot tartottak. A nemzet jelképes egyesítése céljából eddig közel 1500 
településsel vették fel a kapcsolatot, akiktől adományként egy marék földet és a Nemzet Kápolnához 
egy követ kaptak.   
 
Komlóska Község Önkormányzata megkereste a T. Képviselő-testületet, hogy támogassa a Világ 
Királynője Engesztelő Mozgalmat és járuljon hozzá céljainak megvalósításához. A Mozgalom 
céljainak részletes összefoglalását az előterjesztés melléklete tartalmazza.  
 
A fentiekre hivatkozva kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat 
szíveskedjenek megtárgyalni.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
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Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
157/2013. (IX.03.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Világ Királynője 
Engesztelő Mozgalom kezdeményezéseit megismerve úgy dönt, hogy:  

 
1. az önkormányzat a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom – 1000 Ft/év 
tagdíj megfizetésével - PÁRTOLÓ TAGJA kíván lenni.  
 
2. az önkormányzat a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak 
megvalósításához 10.000 Ft összegű adományt nyújt.  
 
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az 1 pontban meghatározott 
Tagfelvételi kérelem aláírására és továbbítására, valamint arra, hogy a 
döntés végrehajtásáról gondoskodjon.   

 
Határidő: 2013. szeptember 20. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
14. napirendi pont: Egyebek 
 
Csuth Imréné települési képviselő:  
A kerékpárúttal kapcsolatosan lenne egy kérdésem, hogy a posta előtt lett-e betervezve parkoló, 
parkolási lehetőség? Több lakos tette már fel ezt a kérdést számomra. Amennyiben nem, akkor 
hogyan lesz megoldva a parkolási lehetőség?  
 
Ménes Andrea polgármester:  
A posta előtt jelenleg sincs kiépített parkoló, továbbá a posta előtti parkoló kialakítása nem 
önkormányzatnak a feladata, hanem a postáé. Az önkormányzatnak a kerékpárút építési pályázatban 
nincs módja parkoló építésre. A parkolók biztosítsa a posta feladata.  
 
Csuth Imréné települési képviselő:  
A pedagógusok iskolában tartózkodási ideje 32 órára emelkedett, ezért bizonyos időpontokban mi 
akadályoztatva vagyunk az eljövetelünkben, az lenne a kérése az igazgató asszonynak, hogy 
hivatalos kikérőt kaphassunk.  
Ménes Andrea polgármester:  
Jogszabály írja elő, az igazgató asszonynak kötelessége biztosítani a pedagógus képviselők 
részvétellét a testületi ülésen.. Fizetés nélküli, de igazolt távollétnek számít, mivel közfeladat ellátó 
tisztséget töltesz be.  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Igazgató Asszonynak az erre vonatkozó jogszabályt átküldjük.  
 
Csuth Imréné települési képviselő:  
A 32 órás benntartozódáshoz kapcsolódóan lenne egy olyan kérésünk, hogy amennyiben lehetőség 
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és mód van rá, akkor nem-e kaphatnánk 1-2 számítógépet és nyomtatót. Jó néven vennénk, mert a 
munkánkat nagyban segítené, mivel a lenti nevelőben 1 gép működik, a 3. emeleten lévő gép sajnos 
nem működik.   
 
Ménes Andrea polgármester:  
Utána nézünk, hogy tudunk-e segíteni.  
 
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 16:32 perckor Ménes Andrea polgármester az 
ülést bezárta. 
   
 

Kmf. 
 
 

 
Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


