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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján, 14,00 
órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Ménes Andrea polgármester, 
     Huszti János alpolgármester,  

  Gálfi József települési képviselő, 
  Lakatos József települési képviselő (5. napirendi pont tárgyalására érkezett meg) 
  Rácz Ildikó települési képviselő, 
  Csuth Imréné települési képviselő, 

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

 
Távol maradt: -------- 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Danó János aljegyző, Bökönyi Zsolt Adó és költségvetési 
irodavezető, Szabóné Miavecz Ildikó Városfejlesztési-építéshatósági és Műszaki irodavezető   
 
Vendég: Kusai Tamás könyvvizsgáló (I.K.SZ. 98. Kft.) 
      Vinczéné Gáll Anikó Intézményvezető 
      Diósné Kozma Erzsébet Intézményvezető 
      György Miklósné Intézményvezető 
      Bálega Jánosné Intézményvezető 
       
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett 
 

Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 8 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. Napirendi pont ismertetése előtt javaslom a meghívóban szereplő 19. 
napirendi pont: Előterjesztés ingatlancsere tárgyában kerüljön levételre, valamint javaslom, hogy 
elsőként az intézményi beszámolókat tárgyaljuk. A módosított napirendi pontok ismertetése előtt 
kérdezem, hogy van-e valakinek napirendi pontra tett javaslata?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Egyebek napirendi pont felvételét javaslom.  
 

Napirendi pont előtti témák: 
 

1. Polgármesteri beszámoló  
Tervezett napirendi pontok: 

 
Nyílt ülés 

 
1. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
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2. Előterjesztés a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
3. Előterjesztés az Élelmezési Intézmény 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

4. Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár által elvégzett 2013. évi I. negyedéves munkájáról, és 
tájékoztató a 2013. évi II. negyedéves munkájának tervéről 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

5. Előterjesztés az önkormányzat ingatlan vagyonának állapotáról szóló beszámoló 
megtárgyalása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester  
 

6. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi kintlévőségeinek helyzetéről és a befolyt bevételek 
alakulásáról szóló beszámoló tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

7. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról szóló beszámoló 
tárgyában  
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
8. Előterjesztés a helyi adótartozások nyilvános közzététele tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

9. Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
10. Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról, a költségvetésében biztosított 

pénzeszközök felhasználásáról, a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített éves 
pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradvány kimutatás elfogadása, 
Zárszámadási rendelet elfogadása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
11. Előterjesztés a 2012. évi összesített belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

12. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
rendelet tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
13. Előterjesztés a 8/2013. (III.29.) BM rendelet tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

14. Előterjesztés a Polgárőr Egyesület támogatási szerződésének módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
15. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
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16. Előterjesztés a Vámospércs- Nyíradony Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság „VA” támogatása 
tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
17. Előterjesztés folyószámlahitel szerződés megkötése tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

18. Előterjesztés Vámosvíz Kft. vízhálózat bővítésének tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
19. Előterjesztés a 2013. évi tavaszi EU élelmiszersegély tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

20. Előterjesztés az Óvoda Vámospércs dokumentumainak egyetértése tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

21. Előterjesztés a Mátyás Király Általános és AMI dokumentumainak egyetértése tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
22. Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár SZMSZ módosításának jóváhagyása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

23. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyének tárgyában pályázat 
tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
24. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról 

Előterjesztő: Kanyóné Papp Klára jegyző 
 

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

26. Előterjesztés a Nyíradonyi Intézményfenntartó Társulással kapcsolatos döntések meghozatala 
tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
27. Egyebek 

 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 
elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatokat. 
 
Napirendi pont előtti témák: 
 
1.  Polgármesteri tájékoztató  
(Írásos tájékoztató mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Polgármesteri tájékoztatómban az utolsó soros testületi ülés óta eltelt időszak legfontosabb 
eseményeiről kívánok beszámolni: 
 

 április 03. Részt vettem Létavértesen a Dél-Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület 
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Közgyűlésén. Tasi Sándor elnöktől tájékoztatást kaptunk arról, hogy megtörtént a hivatalos 
bejegyzés, s felállt a kéttagú munkaszervezet, mely bemutatásra került. A munkaszervezet 
vezetője Korbeák György, aki végzettségét tekintve vidékfejlesztési szakmérnök, geológus, 
valamint Bundi Bernadett munkatárs. Nagyon fontos, hogy akkreditálták az irodát, így 
hivatalosan is megkezdheti a munkát. Júniustól nyílik meg a lehetőség, hogy a IV. tengely 
célrendszeréhez kapcsolódóan pályázatokat lehessen benyújtani. 164.830.000 forint áll 
rendelkezésre. 

 
 április 11. Menetrend egyeztetésre hívták a Nyíradonyi Járáshoz tartozó települések 

polgármestereit, a Volán és a MÁV, valamint a Közútkezelő képviselőit. Az egyeztetés célja 
elsősorban az volt, hogy a közúti közlekedés átszervezésével könnyebben elérhetővé tegyék a 
járás központot. A Kormányablak, valamint a Kistérségi Rendelőintézet itt léte, közlekedési 
szempontból kedvező pozíciónk megtartását megnyugtatóan biztosítja. 

 
 április 14. Megkeresett hivatalomban Platonov Miklós, aki arról tájékoztatott, hogy a főállású 

munkájával egyszerűen összeegyeztethetetlen a nálunk eddig végzett feladata, ezért nem tudja 
az úszómesteri feladatokat a továbbiakban vállalni. Minél hamarabb igyekszünk a helyzet 
megoldása érdekében intézkedni. 

 
 április 16. Ács Ferenc tiszteletes úr a képviselő-testülethez címzett levelében köszönte meg 

önkormányzatunknak azt az anyagi segítséget, melyet a templom tornyának felújításához 
nyújtottunk, s bizakodását fejezte ki a további jó együttműködésünk érdekében. 

 
 április 17. Tárgyalást kezdeményeztem a HB Globál Kft-vel, akik a szomszédos településen 

sikeresen kialakítottak egy jól működő térfigyelő rendszert. Tettem ezt azért, mert a 8/2013 
(III. 29) BM Rendelet egyik pályázható fejezetének célja a helyi közbiztonság növelése. Az 
elmúlt években több ízben kisebb értékű vagyon elleni bűncselekmény történt a településen, 
melyek kapcsán már felmerült egy térfigyelő rendszer kiépítésének igénye. Most találtuk meg 
a szükséges forrást, mely reményeink szerint a sikeres megvalósítást fogja biztosítani. 

 
 április 17. A DAHUT közgyűlést tartott, melyen Medgyesi Imre kolléga képviselte 

megbízásom alapján az önkormányzatunkat. Ez a társulás, biztosan emlékszünk sikeresen 
pályázott a települések szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációjára. A szükséges 
közbeszerzések, s előkészítő munkálatok lefojtatását követően elérkezett a megvalósulás 
időszaka. A Társulás és a kivitelező (DGSD 2012 Konzorcium) képviselői április 18-án át is 
vették a munkaterületet, melyről hivatalos jkv. készült. Ebben nem volt olyan észrevétel, 
amely a munkálatok megkezdését akadályozná. A tényleges kivitelezés ez év májusában 
kezdődik, s tervezetten szeptember végére be is fejeződik. 

 
 április 18. megtörtént a munkaterület átadás az Újlétával közös hulladéklerakó telepünkön, a 

rekultivációs munkálatok megkezdése érdekében. 
 

 április 19. Hajdúsági ivóvízminőség javító program Bíráló és Közbeszerzési Bizottsága 
tartotta meg üléseit. Jelenleg folyamatban van a projekt mérnöki és műszaki ellenőri feladatok 
ellátására, valamint a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás. Az eredményes 
eljárásokat követően kezdődhet meg a kivitelezés, melynek tervezett időpontja a IV. 
negyedév, az időjárás függvényében. A beruházás bruttó összköltsége 315 millió forint, 
melyhez a sikeres pályázati munkáknak köszönhetően nem kell önrészt biztosítanunk. A 
támogatásokból a nyersvizet kitermelő 3 db kút közül 2 db felújítása fog megtörténni, ezzel a 
kapacitásuk is növekedni fog. A nyers víz tisztításához új szűrő technológiát fogunk 
alkalmazni, mely a víz, vas, arzén, mangán, stb. tartalmát szűri meg. Ehhez 65 m3 vasiszap 
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ülepítő medence is épül. A tisztítási technológiához 4 db technológiai szivattyút építünk be, 
amely a nyersvíz tisztítását teszi hatékonyabbá. A megtisztított, fertőtlenített ivóvíz a 3 db 
8000 l hidroforba fog eljutni, majd innen a települési elosztó hálózatba.  

 
 április 19. Vásárcsarnok átadásán vettem részt Hajdúböszörményben. Az ünnepséget 

követően a hajdúvárosok polgármesterei folytatták azt az egyeztető munkát, mely szorosabbá 
fűzheti a 7 történelmi hajdúváros együttműködését.  

 
 április 19. Egyeztetés a Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalattal. Üzemeltetőnk 

a velük való egyeztetésnek köszönhetően újjávarázsolja a ravatalozó termet, annak 
berendezési tárgyait, burkolatát, villamoshálózatát, bejárati ajtaját.  

 
 április 25. Megtörtént a Görgey utcai útépítés projektet lezáró, utolsó ellenőrzése, ahol 

mindent rendben találtak. 
 
Ezekről a főbb eseményekről szerettem volna a Képviselő-testületet tájékoztatni. Van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása?  
 
(14:15 perckor távozik az ülésre Rácz Ildikó települési képviselő) 
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
Annyival kívánom kiegészíteni Polgármester nőt, hogy a mai nap folyamán el is kezdődtek a 
ravatalozó felújítási munkálatai. Jelen esetben a temetéseket kültéri rovatozással tudjuk megoldani, 
amelyről már az érintettek értesítése megtörtént. A mai nap folyamán a külső lépcső felverésre került, 
a benti részben az aljzat kiegyenlítés megtörtént.  
 
Huszti János alpolgármester:  
Nekem a szemétlerakással lenne véleményem, hozzászólásom. Az a helyzet, hogy a szemétlerakó 
telepünk be lett zárva, ettől függetlenül így is viszik a szemetet. Valamilyen megoldást kellene arra 
találnunk, hogy hova vihetnék máshova a szemetet, mert arra az embereknek nincs pénzük, hogy 25 
ezer forintért béreljenek konténert az AKSD Kft-től. Sajnos az is tapasztalható, hogy egyes lakosok 
külterületeken helyezik el a felgyülemlő szemetüket.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Értem, amit alpolgármester úr mond, de ezt nem lehet kivitelezni, mert a törvény szerint nem 
létesíthető szeméttelep Vámospércsen. További kérdés, hozzászólás? Szavaztatok.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül elfogadja a polgármesteri tájékoztatót.  
 
(14:25 perckor megérkezik az ülésre Kusai Tamás könyvvizsgáló) 
 
1. napirendi pont: Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló tárgyában  
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Tisztelettel köszöntöm György Miklósné Intézményvezető asszonyt.  
A Szociális Szolgáltató Központ munkájáról évente az intézmény vezetője beszámolót készít a 
Képviselő-testület számára, melyben bemutatja az előző évben végzett munkát. 
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Fentieknek megfelelően György Miklósné intézményvezető asszony elkészítette a 2012. évről szóló 
szakmai tevékenység bemutatását a beszámolójában. Ebben külön beszámol az intézmény 
működéséről, az étkeztetésről, az idősek nappali ellátásáról, a szakosított ellátásokról (idősek otthona, 
szabadidő programok), a Támogató Szolgálat munkájáról. A „Beszámoló” jelen előterjesztés 
részeként mellékletben csatolásra került.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Kérdezem, 
hogy intézményvezető asszonynak a beszámolóval kapcsolatban van- e kiegészíteni valója?  
 
György Miklósné Intézményvezető:  
Köszönöm nincs.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Két kérdést szeretnék kezdeményezni intézményvezető asszony felé, az egyik valószínű törvényben 
szabályozott, de nem lehet-e úgy szűkíteni, a bentlakásos személyek felvételét, mivel a beszámolóban 
az szerepel, hogy az ellátási terület ahonnan felvehetünk, embereket Hajdú-Bihar Megye, ha ezt 
törvény határozza meg akkor értem, de amennyiben lehetséges, hogy Vámospércs szerepeljen, akkor 
kérem ennek kezdeményezését, mivel nekünk elsődleges célunk, hogy vámospércsi emberek 
vehessék igénybe. Amennyiben most nem tud, rá válaszolni kérem, érdeklődjön utána.  
A másik kérdésem a Támogató Szolgáltató kapcsán az lenne, hogy a vámospércsi mozgáskorlátozott 
idős emberek hogyan tudnák a támogató szolgálat autóját igénybe venni, hogy ha az újonnan épült 
rendelőintézetünkbe kívánnak eljutni. Kérlek benneteket, ezzel kapcsolatosan egyeztessetek Dr. Rácz 
Norbert ügyvezető igazgatóval is. Erre megoldást kell találni, mert már többen megkerestek ezzel a 
kéréssel.  
 
György Miklósné Intézményvezető:  
Azt szeretném kérni, hogy a nappali ellátás létszámát csökkentsük le, mivel 20 főbe van jelenleg 
megállapítva és 3-4 embertől többen nem veszik igénybe ezt a szolgáltatást a településen.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Amennyiben nincs rá igény és kihasználatlan, egyetértek a kezdeményezésével. Kérdése, 
hozzászólása van-e valakinek?  
 
Csuth Imréné települési képviselő:  
A beszámolót elfogadásra javaslom. Lenne egy kérésem intézményvezető asszony felé, mivel a 
napokban megkerestek, hogy egy idős egyedülálló nő szeretne az intézményünkbe bekerülni, 
szeretném, hogy ha leírnád, hogy milyen lépések megtétele szükséges. Köszönöm.  
 
György Miklósné Intézményvezető:  
Természetesen.  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
A Humánpolitikai Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Mielőtt a Képviselő-testület szavazna, engedjétek meg, hogy György Miklósné intézményvezető 
asszony eddigi elvégzett munkáját megköszönjem, mivel lemondott intézményvezető megbízásáról. 
További sok sikert kívánunk és a későbbiekben más munkakörben számítunk rád.  
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György Miklósné Intézményvezető:  
Köszönöm a Képviselő-testületnek és a vezetőségnek a hozzám vetett bizalmát, és segítő munkáját. 
Tájékoztatni szeretném a jelenlévőket, hogy május 31. napján az idősotthonban majálist rendezünk, 
amelyre mindenkit szeretettel várunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
    
  Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

44/2013. (IV.30.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi szakmai tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény 
vezetőjét értesítse.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester  

 
 
2. napirendi pont: Előterjesztés a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Tisztelettel köszöntöm Vinczéné Gáll Anikó Intézményvezető asszonyt.  
A Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról évente az intézmény vezetője 
beszámolót készít a Képviselő-testület számára, melyben bemutatja az előző évben végzett szakmai 
munkát. 
 
Fentieknek megfelelően Vinczéné Gáll Anikó intézményvezető asszony elkészítette a 2012. évről 
szóló szakmai tevékenység bemutatását a beszámolójában. Ebben külön beszámol a családsegítő 
szolgálat tevékenységéről (célok, feladatok, szakmai munka), a gyermekjóléti szolgálat 
tevékenységéről (statisztikai adatok, szakmai munka), és a házi segítségnyújtásról és a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról (célok, feladatok, szolgáltatás ellátása, felmerülő problémák).  
 
Az intézmény „Beszámoló”-ját az előterjesztés részeként mellékletben csatolásra került.   
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Kérdezem, 
hogy intézményvezető asszonynak a beszámolóval kapcsolatban van- e kiegészíteni valója?  
 
Vinczéné Gáll Anikó intézményvezető:  
Köszönöm nincs.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Intézményvezető asszonynak valamint Farkasné Arany Gabriellának a képviselő társaim nevében 
gratulálunk szakvizsgájuk sikeres megszerzéséhez.  
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Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
A Humánpolitikai Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére.  
 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2013. (IV.30.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Vámospércs (4287 Vámospércs, Béke u. 1.) 2012. évi szakmai 
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény 
vezetőjét értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester  

 
 
 
3. napirendi pont: Előterjesztés az Élelmezési Intézmény 2012. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló tárgyában  
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Tisztelettel köszöntöm Bálega Jánosné Intézményvezető asszonyt. 
Az Élelmezési Intézmény munkájáról évente az intézmény vezetője beszámolót készít a Képviselő-
testület számára, melyben bemutatja az előző évben végzett munkát. 
  
Fentieknek megfelelően Bálega Jánosné intézményvezető asszony elkészítette a 2012. évről szóló 
szakmai tevékenység bemutatását a beszámolójában. Ebben külön beszámol az intézmény személyi 
és tárgyi feltételeiről, az étkeztetés biztosításáról, a közétkeztetés céljairól és feladatiról, az iskolatej 
program végrehajtásáról. 
 
A „Beszámoló”-t jelen előterjesztés részeként mellékleten csatolásra került.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.  Kérdezem, 
hogy intézményvezető asszonynak a beszámolóval kapcsolatban van- e kiegészíteni valója?  
 
Bálega Jánosné intézményvezető:  
Köszönöm nincs.  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
A Humánpolitikai Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2013. (IV.30.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Élelmezési Intézmény 2012. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját 
elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény 
vezetőjét értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester  

 
 
4. napirendi pont: Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár által elvégzett 2013. évi I. 
negyedéves munkájáról, és tájékoztató a 2013. évi II. negyedéves munkájának tervéről 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Tisztelettel köszöntöm Diósné Kozma Erzsébet Intézményvezető asszonyt. 
 
A Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról az intézmény vezetője beszámolót készít a Képviselő-
testület számára, melyben bemutatja az előző negyedévben elvégzett munkákat, valamint az aktuális 
negyedévi programtervet is prezentálja a képviselők számára. 
  
Fentieknek megfelelően Diósné Kozma Erzsébet intézményvezető asszony elkészítette a 2013. év I. 
negyedévi szakmai tevékenység bemutatását és a 2013. év II. negyedév rendezvény tervezetét a 
beszámolójában. Ebben külön beszámol az intézmény személyi- és tárgyi feltételeiről, az elvégzett 
szakmai munkáról, a pályázatokról, a csoportok működéséről, a könyvtár tevékenységéről, és a 
jelenlegi negyedéves program-tervekről. 
 
A „Beszámoló”-t jelen előterjesztés részeként mellékletben csatolásra került.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Az 
elhangzottakkal kapcsolatban kérdése, hozzászólása, észrevétele van-e valakinek?  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
A Humánpolitikai Bizottság elég részletesen és hosszas ideig tárgyalta a napirendi pontot és 
elfogadásra javasolja a határozat tervezetet a Képviselő-testület részére. Igaz, azt el kell mondanom, 
hogy a bizottsági ülésen elhangzottak olyan megjegyzések, hozzászólások, amelyeket általában 
minden beszámoló tárgyalásakor jelzünk intézményvezető asszonynak, hogy az anyaga tele van 
helyesírási hibák tömkelegével. A beszámolója hiányos mivel vannak olyan programok, amelyeket 
intézményvezető asszony kihagyott és tudom, hogy megvalósításra kerül a városban. (Pl. Anyák 
Napja) Röviden borzalmas színvonalú a beszámolója.  
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Kosztin Mihály települési képviselő:  
Annyival kívánom kiegészíteni, hogy ha már intézményvezető asszonynak a beszámolója 
számadatokat tartalmaz, akkor a bevételnél a kiadás is jelenjen meg.   
 
Ménes Andrea polgármester: 
A beszámoló számomra hiányos, mivel a 4. oldalon leírod, hogy 3 pályázat került benyújtásra, de 
hogy mire azt már nem. Én tudom, de nem biztos, hogy minden képviselő-társamnak van róla 
információja. Azt szeretném javasolni intézményvezető asszonynak, hogy a beszámolójának 
elkészítéséhez kérjen segítséget. Az előzőekben 3 intézmény beszámolóját is tárgyaltuk, amelyek 
szerkezeti és egyéb más kritériumnak megfelelnek.   
Kérdezem, hogy intézményvezető asszonynak a beszámolóval kapcsolatban van- e kiegészíteni 
valója?  
 
Diósné Kozma Erzsébet intézményvezető: 
Köszönöm nincs.  
 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

47/2013. (IV.30.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi I. negyedévi szakmai tevékenységéről 
szóló beszámolóját és a 2013. év II. negyedév rendezvénytervezetét 
elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény 
vezetőjét értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester  

 
 
(14:50 perckor megérkezik az ülésre Lakatos József települési képviselő) 
 
 
5. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat ingatlan vagyonának állapotáról szóló 
beszámoló megtárgyalása tárgyában  
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
Az Önkormányzat vagyonának 2012. évi alakulásáról az alábbiak szerint kívánok beszámolni. 
 
Az önkormányzat befektetett eszközei (kivéve részesedések): 
 

1. Immateriális javak (szellemi termékek, vagyoni értékű jogok) 

2. Ingatlanok (föld, telek, épületek, építmények) 



12 
 

3. Gépek, berendezések, felszerelések 

4. Járművek 

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 

 

1. Immateriális javak 

Az immateriális javak nyitó könyv szerinti értéke 15 274 E Ft volt, mely év közben 93 019 E Ft-al 
növekedett – pénzforgalom nélkül - az előző évi befejezetlen beruházások állományából történő 
aktiválás eredményeként.  
 
2012. évben az alábbi immateriális javak aktiválására került sor 
 
Vagyoni értékű jogok: 
- ÁROP Önkormányzati információs rendszer 7 500 E Ft 
 
Szellemi termékek: 
- ÁROP Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése és minőségbiztosítási rendszerének előkészítése 
12 200 E Ft 
- KEOP szennyvízberuházás előkészítési költségek aktivált értéke (tervek) 54 315 E Ft 
- Vámospércsi Járóbeteg Szakellátó épületének tervei 19 004 E Ft 
 
2012. évben 191 E Ft nettó értékű elavult és használhatatlan szoftver selejtezésére került sor. 
  
Immateriális javakra 2012-ben összesen 27 406 E Ft terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el, 
mely alapján a záró könyv szerinti érték 80 696 E Ft lett. A teljesen (0-ra) leírt immateriális javak 
állománya 42 074 E Ft. Az immateriális javak könyv szerinti értéke 65 422 E Ft-tal nőtt az előző 
évhez képest.  
 

2. Ingatlanok (föld, telek, épületek, építmények) 

Az ingatlanok nyitó könyv szerinti értéke 1 625 888 E Ft volt, mely év közben 89 350 E Ft-al 
növekedett a beszerzések, beruházások és az előző évi befejezetlen beruházások állományából 
aktivált összeggel. 
 
Telkek: 
Kerékpárút nyomvonalával érintett területek megvásárlása 1 134 E Ft 
Pataki István hagyatéka     1 000 E Ft 
Vámospércs, Gólya u-i telkek aktiválása   7 819 E Ft    
 
Építmények: 
Vámospércs, Piac u. út- és egyéb közművek kiépítése 77 128 E Ft 
Vámospércs, Gólya u. utak aktiválása     2 269 E Ft 
 
Az ingatlanokra 2012-ben összesen 43 301 E Ft terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el, mely 
alapján a záró könyv szerinti érték 1 671 937 E Ft lett.  
 
A teljesen (0-ra) leírt ingatlanok állománya 188 E Ft. Az ingatlanok könyv szerinti értéke     46 049 E 
Ft-tal növekedett az előző évhez viszonyítva. 
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3. Gépek, berendezések, felszerelések, képzőművészeti alkotások 
A gépek, berendezések nyitó könyv szerinti értéke 45 903 E Ft volt, mely év közben 3 850 E Ft-al 
növekedett a beszerzések összegével.  
 
a) 2012. évi gép és berendezés beszerzések 

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök  
- 3 db PC munkaállomás (Polg.Hiv.)  381 E Ft 
  
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 
- Allen&Heath zed22 keverőpult  249 E Ft 
- ATW 702UB rádiós mikrofon  121 E Ft 
- Wharfedale titan 15 active hangfal (2 db) 442 E Ft 
- Wharfedale sub 15 hangfal   217 E Ft 
- Altrad 260 l. betonkeverő gép  279 E Ft 
- Bosch aprítógép    116 E Ft 
- Makita kompesszor    120 E Ft 
- Makita nagynyomású mosó   211 E Ft 
- Stihl késes bozótvágó (5 db)  999 E Ft 
- Midea klímaberendezés   207 E Ft 
- Ibis dagasztó     101 E Ft 
- Ibis kelesztőkamra    102 E Ft 
- Ibis kemence (2 db)    305 E Ft 
 
A gépekre, berendezésekre 2012-ben összesen 13 886 E Ft terv szerinti értékcsökkenést számoltunk 
el, mely alapján záró a könyv szerinti érték 35 867 E Ft lett. A teljesen (0-ra) leírt gépek, 
berendezések állománya 38 049 E Ft. 
 
A gépek berendezések, felszerelések könyv szerinti értéke 10 036 E Ft-tal csökkent az előző évhez 
képest. 
 
4. Járművek 
A járművek nyitó könyv szerinti értéke 399 E Ft volt, mely összeg év közben 13 105 E Ft-tal 
növekedett. 
 
2012. évi jármű beszerzések 
 
- MTZ 820 mezőgazdasági vontató   5 952 E Ft 
- Pronar T653/1 pótkocsi    2 794 E Ft 
- Chevrolet Cruze LT+2,0D személygépkocsi 4 359 E Ft 
 
A járművekre 2012-ben összesen 1 277 E Ft terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el, mely 
alapján a záró könyv szerinti érték 12 227 E Ft lett.  
 
A teljesen (0-ra) leírt járművek állománya 41 603 E Ft. A járművek könyv szerinti értéke 11 828 E 
Ft-tal nőtt az előző évhez képest. 
 

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 

Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (Vámosvíz Kft-nek és a Vámospércsi 
Humánszolgáltató NKft-nek üzemeltetésre átadott vagyon) nyitó könyv szerinti értéke 120 452 E 
Ft volt. Az eszközökre 2012-ben összesen 6 107 E Ft terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el, 
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mely alapján a záró könyv szerinti érték 114 345 E Ft lett. A teljesen (0-ra) leírt üzemeltetésre, 
kezelésre átadott eszközök állománya 6 997 E Ft. 
Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök könyv szerinti értéke 6 107 E Ft-tal csökkent az előző 
évhez képest. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat vagyonának alakulásáról szóló 
2012. évi beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?   
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2013. (IV.30.)  
számú határozata 

 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltak alapján elfogadja az önkormányzat vagyonának 2012. évi 
alakulásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:    Kanyóné Papp Klára jegyző 
                 Bökönyi Zsolt Adó- és Költségvetési Iroda vezetője 
Határidő: folyamatos 

 
 
6. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi kintlévőségeinek helyzetéről és a 
befolyt bevételek alakulásáról szóló beszámoló tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az Önkormányzat 2012. év végi kintlévőségeinek helyzetéről és a 2012. évben realizált bevételek 
alakulásáról az alábbiak szerint kívánok beszámolni. 
 
1. Az Önkormányzat 2012. december 31-én fennálló követelései 
 
a) Rövid lejáratú, éven belüli követelések (vevők, adósok, egyéb): 26 537 E Ft 
 
- Vevőkövetelések 1 068 E Ft 
 
A vevőkövetelések tartalma több jogcímből tevődik össze, melyek az alábbiak: 
 
- Az oktatási intézményekben nevelt, oktatott gyermekek étkezési térítési díj hátralékaként 160 E 
Ft-ot tartunk nyilván a mérleg fordulónapján.  
 
- A művészetoktatás szolgáltatási díj hátraléka 84 E Ft. 
 
- A Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ felé fennálló intézményi térítési díj hátralék 2012. 
december 31-én 780 E Ft volt. A tartós ideig nem teljesítő adósok (6 fő) esetében – az 
eredménytelen felszólításainkat követően - a tartozás teljes dokumentációját az önkormányzat jogi 
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képviselőjének átadtuk, aki közjegyző igénybevételével megindította a fizetési meghagyásos 
eljárásokat, majd ezt követően a végrehajtási eljárásokat is. A jogi úton történő igényérvényesítés 
hatására a tartozásállomány jelentősen csökkent az előző évihez képest. Több adós esetében – 
jövedelem, bankszámla és ingó vagyon hiányában – végrehajtási jogot jegyeztettünk be a 
tulajdonában lévő ingatlan vagyonára. 
 
- Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 44 E Ft továbbszámlázott – 
telefonköltség – követelést tartott nyilván év végén. 
 
- Adósok 24 884 E Ft 
 
A helyi adó beszedéshez kapcsoló követeléseink 2012. december 31-i állománya 28 834 E Ft volt. 
Ezt az összeget csökkenti a helyi adókra elszámolt értékvesztés összege, mely 9 730 E Ft, így a helyi 
adófizetéssel kapcsolatos követeléseink mérlegértéke 19 104 E Ft. 
 
Az államháztartási számviteli előírások alapján, év végén a követeléseket értékelni kell és amelyik 
követelésre indokolt, értékvesztést kell elszámolni.  
 
Az állami és helyi adóhatóságok 2006. évtől – a számviteli törvény végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet értelmében - kötelezettek az adóbeszedéshez kapcsolódó követeléseire 
egyszerűsített (csoportos) értékelési eljárás keretében elszámolni az értékvesztést, tekintettel arra, 
hogy a nagy volumen miatt az egyedi értékelés lehetetlen. 
Az adósminősítéshez szükséges besorolásokat és csoportképzést az adó nyilvántartásához használt 
kincstári program elvégzi, az elszámolandó értékvesztés összegéről adónemenkénti kimutatást készít. 
Értékvesztést a 365 napon túli követelésekre számolunk el. 
   
Jogosulatlanul felvett szociális ellátások miatti követelésként 3 497 E Ft-ot tartottunk nyilván a 
mérleg fordulónapján.  
 
Számos esetben fordul elő, hogy bizonyos – szociális ellátásra vonatkozó – információkat csak késve 
jelentik be vagy eltitkolják a szociális ellátásban részesülők és csak utólag állapítható meg, hogy egy-
egy időszakra kifizetett ellátásra az ügyfél már nem volt jogosult. 
Az egyedileg nyilvántartott követelések összegéről az érintetteket levélben többször értesítettük, és 
részletfizetési lehetőséget is felkínáltunk, amennyiben a tartozás egyösszegű megfizetését nem tudja 
vállalni.  
 
A követelésben 48 fő érintett, melyből 2012. év folyamán összesen 20 fő (16 E Ft - 575 E Ft közötti 
tartozással érintett) adós teljes dokumentációját az önkormányzat jogi képviselőjének átadtuk. A jogi 
úton történő igényérvényesítés jelenleg folyamatban van. A többi adós esetében a követelés összege 
15 E Ft alatti, mely tartozások egyedi összege nem áll arányban a végrehajtás várható költségeivel. 
 
A szociális bérlakásokkal és egyéb helyiségek, önkormányzati vagyon bérbeadásával 
kapcsolatos bérleti díj tartozások év végi követelés állománya 2 101 E Ft, melyből 1 333 E Ft 
még nem lejárt tartozás (fizetési határidőn belüli). A lejárt határidejű tartozások összege 768 E 
Ft.  
 
A lejárt követelésállomány egésze 2006-2010. évekről áthúzódó tartozás, mellyel 6 fő érintett. A 
tartozásállomány az előző évhez képest a felére csökkent. Ezen követelések esetében – az 
eredménytelen felszólításainkat követően - a tartozás teljes dokumentációját az önkormányzat jogi 
képviselőjének még 2011-ben átadtuk, aki közjegyző igénybevételével megindította a fizetési 
meghagyásos eljárásokat, majd ezt követően a végrehajtási eljárásokat is. A végrehajtási eljárások 
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lezárultak. Több adós esetében – jövedelem, bankszámla és ingó vagyon hiányában – végrehajtási 
jogot jegyeztettünk be a tulajdonában lévő ingatlan vagyonára. 
 
A gyámhivatal által megállapított – átmeneti vagy tartós állami nevelésbe vétel miatti - 
gondozási díjakkal kapcsolatos követelések év végi állománya 182 E Ft. Az érintetteknek fizetési 
felszólításokat küldtünk. 
 
- ebből: Egyéb követelések: 585 E Ft 
 
Egyéb követelésként tartjuk nyilván a közfoglalkoztatottak előző év(ek)i és tárgyévi 
munkabértartozásának összegét, mely 585 E Ft.  
A 2012. évben 12 fő (16 E Ft – 82 E Ft közötti tartozással érintett) adós teljes dokumentációját az 
önkormányzat jogi képviselőjének átadtuk, aki közjegyző igénybevételével megindította a fizetési 
meghagyásos eljárásokat. A jogi úton történő igényérvényesítés jelenleg folyamatban van. 
 
 
Szeretném felhívni a Képviselő-testület figyelmét, hogy a fent ismertetett követelések a 2012. 
december 31-én fennálló állapotot mutatják, mely követelések egy része a fennállás 
időpontjában még nem volt esedékes vagy pénzügyileg már realizálódott. 
 
2. Az Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása 
 
Az önkormányzat a 2012. évi tervezett bevételeit összességében 94,70 %-ban teljesítette. A teljesített 
bevételek összege 1 298 373 E Ft, ezen belül a működési bevételek 1 173 292 E Ft-ban (95,35 %), a 
felhalmozási célú bevételek 125 081 E Ft-ban (89,03 %) teljesültek. A felhalmozási bevételek 
alacsonyabb összegű teljesítése abból adódik, hogy a beruházásokhoz tervezett felhalmozási célú 
támogatások ebben az évben még nem realizálódtak teljes összegükben. 
 
Az egyes kiemelt bevételi előirányzatok részletezése az alábbiak szerint kerül bemutatásra. 
 
a) Intézményi működési bevételek 
 
A költségvetési évben az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 53 885 E Ft, mely 
előirányzat év közben 70 436 E Ft-ra változott, a teljesítése 72 783 E Ft (103,33 %) volt. Intézményi 
működési bevételek közé tartoznak az áru- és készletértékesítések ellenértéke, szolgáltatások 
ellenértéke, továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke, az intézményi ellátási díjak, 
alkalmazottak térítése, a kiszámlázott termékek és szolgáltatások.  
 
Az önkormányzat intézményi működési bevételeinek alakulása 2012-ben 

Ezer Ft-ban 

Ssz. Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat  Teljesítés 

1 Igazgatási szolgáltatási díjak 6 000   
2 Bírság bevétele      

3 
Hatósági jogkörhöz köthető 
működési bevételek (1+2) 6 000   

4 Áru-, és készletértékesítés bevétele   112 
5 Szolgáltatások ellenértéke 1 948 1 948 4 253 
6 Egyéb sajátos bevétel     663 

7 
Továbbszámlázott (közvetített) 
szolgáltatások értéke 2 680 12 680 13 718 

8 Bérleti és lízingdíj bevételek 8 380 8 375 9 743 
9 Intézményi ellátási díjak 27 085 37 085 33 486 
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10 Alkalmazottak térítése 457 457 674 
11 Kötbér, kártérítés bevétele      
12 Alkalmazott, tanuló egyéb térítése      
13 Egyéb saját bevétel (4+..+12) 40 550 60 545 62 649 

14 
Kiszámlázott termékek és szolg. 
ÁFA 7 335  7 338 6 273 

15 
Fordított ÁFA miatti bevétel, 
Beruházások ÁFA   2 551 2 551 

16 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA   1 038 
17 ÁFA bevételek (14+15+16) 7 335 9 889 9 862 
18 Működési célú kamatbevételek    2 272 

19 Felhalmozási célú kamatbevételek    
20 Kamatbevételek (18+19) 0 2 272 

  ÖSSZESEN (3+13+17+20) 53 885 70 436 72 783 
 
 
b) Közhatalmi bevételek 
 
Az önkormányzatok közhatalmi bevételei közé tartoznak a hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési 
bevételek (igazgatási szolgáltatási díjak, bírságok), helyi adók, az átengedett központi adók 
(gépjárműadó, SZJA), más szerv által átengedett bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek. Ezen 
a jogcímen 2012-ben 284 314 E Ft eredeti előirányzattal terveztünk, mely évközben 293 315 E Ft-ra 
változott. A teljesítés 321 015 E Ft (109,44 %) volt.   
 
Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek alakulása 2012-ben 

Ezer Ft-ban 

Ssz. Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

1 Igazgatási szolgáltatási díjak  6 000 7 005 
2 Bírság bevétele     377 

3 
Hatósági jogkörhöz köthető 
működési bevételek (1+2)  6 000 7 382 

4 Vállalkozók kommunális adója   -70 

5 
Magánszemélyek kommunális 
adója 12 000 12 000 12 729 

6 Iparűzési adó 70 000 73 000 98 134 
7 Helyi adók összesen (1+2+3) 82 000 85 000 110 793 
8 Pótlékok, bírságok 2 000 2 000 1 922 
9 SZJA helyben maradó része 29 128 29 128 29 128 

10 
SZJA Jövedelemkülönbség 
mérséklése 142 186 148 187 142 187 

11 Gépjárműadó 28 000 28 000 28 340 

12 
Átengedett központi adók 
(6+7+8) 199 314 199 315 199 655 

13 Talajterhelési díj   -24 
14 Egyéb sajátos bevételek 1 000 1 000 1 287 
15 ÖSSZESEN (4+5+9+10+11) 284 314 293 315 321 015 

 
2012-ben a helyi adó bevételek teljesítése 110 793 E Ft volt, mely a 85 000 E Ft előirányzathoz 
viszonyítva jelentős túlteljesítést mutat (130,34 %). 
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c) Önkormányzat költségvetési támogatása 
 
Önkormányzatok költségvetési támogatásaként kell megtervezni és elszámolni a lakosságszámhoz – 
és feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulásokat, a központosított előirányzatokat, az ÖNHIKI 
pályázatra kapott támogatást és az egyéb központi támogatásokat (bérkompenzáció stb. támogatása). 
Az önkormányzat költségvetési támogatásainak alakulása 2012-ben 

Ezer Ft-ban 

Ssz. Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

1 Normatív hozzájárulás - 
lakosságszámhoz kötött 24 480 24 480 24 480 

2 Normatív hozzájárulás - 
feladatmutatóhoz kötött 279 067 277 688 277 688 

3 Normatív hozzájárulások 
(1+2) 303 547 302 168 302 168 

 
4 Központosított előirányzatok  39 006 39 006 
 
5 ÖNHIKI  79 029 79 029 

6 

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők 
természetbeni támogatására 
kapott Erzsébet-utalvány 
értéke  4 019 4 019 

 
7 2012. évi bérkompenzáció  17 330 17 330 

8 Egyéb központi támogatások 
(6+7)  21 349 21 349 

9 

Egyes szociális feladatok 
támogatása és közoktatási 
kiegészítő támogatás 
(Normatív kötött 
felhasználású támogatás) 183 319 166 882 166 882 

10 ÖSSZESEN (3+4+5+8+9) 486 866 608 434 608 434 
 
A normatív állami hozzájárulásokról a feladatmutatók alakulása keretében számol el az 
önkormányzat a központi költségvetés felé az előírt bizonylatok figyelembe vételével (intézményi 
statisztikák, analitikus nyilvántartások) a ténylegesen igénybe vehető normatív támogatással. Eredeti 
előirányzatként 303 547 E Ft került meghatározásra, amelyet év közben módosítani lehetett a várható 
mutatószámoknak megfelelően, melynek eredményeképpen a módosított előirányzat 302 168 Ft lett. 
A végleges elszámolás alapján 303 078 E Ft-ra volt jogosult az önkormányzat, így 910 E Ft-ot 2013-
ban még folyósítanak a 2012. évi feladatokra. 
 
Központosított előirányzatokból – pályázatok beadását követően - 39 006 E Ft-ot kapott 
önkormányzatunk az alábbiak szerint. 
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás:  555 E Ft 
- EU Önerő Alap hozzájárulás az uniós fejlesztésekhez:                    3 826 E Ft 
- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások:                       14 432 E Ft 
- Nyári gyermekétkeztetés:                  7 774 E Ft 
- 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció     419 E Ft 
- Önkormányzati felzárkóztatási támogatás           12 000 E Ft 



19 
 

 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat a 12 000 E Ft önkormányzati felzárkóztatási támogatást nem 
használta fel, az összeget 2013. évben vissza kell fizetni. 
 
Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásából évközben – a sikeres, 
szakmailag megfelelően elkészített és megalapozott pályázataink beadását követően - két alkalommal 
részesült a település, melynek összege összesen 79 029 E Ft volt. 
 
Egyéb központi támogatást két jogcímen igényeltünk 21 349 E Ft összegben, melyek az alábbiak 
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott  
  Erzsébet-utalvány értéke        4 019 E Ft 
- 2012. évi bérkompenzáció                17 330 E Ft 
 
Az egyes szociális feladatok támogatására (szociális ellátások, segélyek állami hozzájárulása) 130 
700 E Ft-ot, a közoktatási feladatok kiegészítő támogatására (osztályfőnöki pótlék, gyógypedagógiai 
pótlék, továbbképzés támogatása, szakmai informatikai eszközök beszerzésének támogatása, 
gyermekétkeztetési feladatok támogatása, tankönyvtámogatás) 36 182 E Ft-ot vettünk át.  
 
A központi költségvetéssel szembeni 2012. évi elszámolásunk – fentiek alapján - az alábbiak szerint 
alakul: 
 
Önkormányzatnak járó támogatás    + 910 E Ft 
Önkormányzat által visszafizetendő támogatás         - 12 000 E Ft 
Finanszírozási korrekció (+/-)                           - 11 090 E Ft 
 
 
d) Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 
 
Az önkormányzat pénzeszköz átvételei tartalmazzák a támogatásértékű bevételeket, és a véglegesen 
átvett pénzeszközöket. Támogatásértékű működési vagy felhalmozási célú bevételek azok, melyeket 
az önkormányzat államháztartáson belülről, más önkormányzatoktól, minisztériumoktól, fejezeti 
kezelésű előirányzatokból kapott, valamely sikeres pályázat beadásának eredményeként. A 
véglegesen átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről kapott működési támogatásokat 
tartalmazza. 

Ezer Ft-ban 

Ssz. Megnevezés  Eredeti 
előirányzat  

 Módosított 
előirányzat   Teljesítés  

 
Teljesítés 

%-a  

I. Támogatásértékű működési bevételek 
államháztartáson belülről 175 544 189 108 179 131 94,72 

1. Támogatásértékű működési bevételek 
társulástól 19 934 19 781 21 716 109,78 

a) Hajdúhadház Többcélú Kistérségi 
Társulástól szociális feladatokra 7 482 9 370 9 370 100,00 

  Házi segítségnyújtás 2 160 2 360 2 360 100,00 
   - Vámospércs 680 680 680 100,00 
    - Fülöp 760 800 800 100,00 
   - Nyírmártonfalva 480 520 520 100,00 
   - Újléta 240 360 360 100,00 
  Családsegítési feladatok 3 653 4 653 4 653 100,00 
   - Vámospércs 1 597 2 034 2 034 100,00 
   - Nyírmártonfalva 593 755 755 100,00 
   - Nyíracsád 1 155 1 471 1 471 100,00 
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   - Újléta 308 393 393 100,00 
  Gyermekjóléti feladatokra 1 669 2 357 2 357 100,00 
   - Vámospércs 736 1 039 1 039 100,00 
   - Nyírmártonfalva 247 349 349 100,00 
   - Nyíracsád 529 747 747 100,00 
   - Újléta 157 222 222 100,00 

b) Hajdúhadház Többcélú Kistérségi 
Társulástól közoktatási feladatokra 10 764 10 411 10 411 100,00 

   Logopédia feladatokra 5 318 5 091 5 091 100,00 
   - logopédiára Vámospércs 1 586 1 682 1 682 100,00 
   - logopédiára Újléta 613 654 654 100,00 
   - logopédiára Nyírábrány 767 605 605 100,00 
   - logopédiára Nyíracsád 895 895 895 100,00 
   - logopédiára Nyírmártonfalva 665 605 605 100,00 
   - logopédiára Fülöp 792 650 650 100,00 
   Gyógytestnevelés feladatokra 5 446 5 320 5 320 100,00 
   - gyógytestnevelés Vámospércs 1 458 1 336 1 336 100,00 
   - gyógytestnevelés Újléta 766 852 852 100,00 
   - gyógytestnevelés Nyírábrány 998 1 044 1 044 100,00 
   - gyógytestnevelés Nyíracsád 639 611 611 100,00 
   - gyógytestnevelés Nyírmártonfalva 665 575 575 100,00 
   - gyógytestnevelés Fülöp 920 902 902 100,00 

c) Alapnormatívából kiegészítés társulási 
feladatokra 1 688 0 0   

d) 2011. évi kistérségi normatíva elszámolás 0 0 1 935   

2.  
Támogatásértékű működési bevételek helyi 

önkormányzatoktól és költségvetési 
szerveiktől 

6 135 5 717 2 676 46,81 

a) 
Nyíracsád Községi  Önkormányzattól támogatás 
a Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás 
2012. évi működési hiányához  

1 364 1 364 0 0,00 

b) 
Újléta Községi Önkormányzattól támogatás a 
Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás 2012. 
évi működési hiányához 

1 883 1 883 0 0,00 

c) 
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzattól 
támogatás a Mikrotérségi Intézményfenntartó 
Társulás 2012. évi működési hiányához 

1 038 1 038 568 54,72 

d) 

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzattól 
támogatás a Vámospércs és Nyírmártonfalva 
Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás 
működési költségeihez 

1 850 135 106 78,52 

e) 
Nyíracsád Községi  Önkormányzattól támogatás 
a Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás 
2011. évi működési hiányához  

  545 545 100,00 

f) 
Nyírmártonfalva Községi Önkormányzattól 
támogatás a Mikrotérségi Intézményfenntartó 
Társulás 2011. évi működési hiányához 

  752 752 100,00 

g) 
Újléta Községi Önkormányzattól támogatás a 
Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás 2011. 
évi működési hiányához 

    545   

h) 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat támogatása 
Kölcsey Ferenc díj (Mátyás Király Általános és 
AMI) 

    100   
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i) 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Virág 
J.énekkari találkozó támogatása (Művelődési 
Ház és Könyvtár) 

    60   

3.  Támogatásértékű működési bevételek fejezeti 
kezelésű előrányzatoktól hazai programokra 14 382 21 283 21 480 100,93 

a) Útravaló ösztöndíj program támogatása (Mátyás 
Király Általános és AMI) 910 910 1 107 121,65 

b) Támogató szolgálat támogatása 11 529 11 529 11 529 100,00 
c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása 1 943 1 943 1 943 100,00 
d) Iskolatej program támogatása   5 250 5 250 100,00 

e) Iskolagyümölcs program támogatása (Mátyás 
Király Ált.Isk. és AMI)   1 101 1 101 100,00 

f) Márai-program könyvbeszerzés (Művelődési 
Ház és Könyvtár)   550 550 100,00 

4. 

Támogatásértékű működési bevételek fejezeti 
kezelésű előrányzatoktól Európai Uniós 

programokra és azok hazai 
társfinanszírozására 

22 848 22 848 21 982 96,21 

a) TÁMOP-3.2.3. "Közös jövőnk" program 
támogatása 1 204 1 204 1 198 99,50 

b) TÁMOP 3.2.4. K.A.T.K.A. program támogatása  2 960 2 960 2 948 99,59 

c) TÁMOP 6.1.2.Nyitott kapuk a rendszeres 
testmozgásért Iskola program támogatása 3 619 3 619 3 619 100,00 

d) TÁMOP 6.1.2. Nyitott kapuk a rendszeres 
testmozgásért Óvoda program támogatása 3 234 3 234 3 234 100,00 

e) 
TÁMOP 6.1.2. Nyitott kapuk a rendszeres 
testmozgásért Szociális szolgáltató Központ 
program támogatása 

3 173 3 173 3 090 97,38 

f) TÁMOP 6.1.2. Nyitott kapuk a rendszeres 
testmozgásért Családsegítő program támogatása 3 682 3 682 3 681 99,97 

g) 
TÁMOP 6.1.2. Nyitott kapuk a rendszeres 
testmozgásért Polgármesteri Hivatal program 
támogatása 

3 563 3 563 2 799 78,56 

h) TIOP-1.1.1 "A tudás reneszánsza" digitális 
táblák és kapcs. szám.tech. eszközök 1 413 1 413 1 413 100,00 

5. Támogatásértékű működési bevételek fejezeti 
kezelésű előrányzatoktól egyéb célra 12 000 19 800 19 630 99,14 

a) Otthonteremtési támogatás 5 000 6 800 6 786 99,79 
b) Gyermektartásdíj megelőlegezés 6 000 8 000 7 909 98,86 
c) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 000 1 000 875 87,50 
d) Egyszeri gyermekvédelmi támogatás   4 000 4 060 101,50 

6. Támogatásértékű működési bevételek 
elkülönített állami pénzalaptól 100 245 99 679 91 647 91,94 

a) Közhasznú foglalkoztatás és Starmunka 
mintaprogramok támogatása 100 245 99 679 91 522 91,82 

b) Közhasznú foglalkoztatása támogatása 
(Vámospércsi Óvoda)     125   

II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 
államháztartáson belülről 995 233 62 896 58 938 93,71 

1. 

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 
fejezeti kezelésű előrányzatoktól Európai 

Uniós programokra és azok hazai 
társfinanszírozására 

985 328 52 424 52 004 99,20 
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a) ÉAOP 5.1.1. Városi közösségi terek program 
támogatása 10 400 10 400 9 982 95,98 

b) KEOP-7.1.2. Vámospércs-Nyírmártonfalva 
szennyvíztisztító kiépít. előkészítő szakasz 22 965 22 965 22 963 99,99 

c) KEOP-1.2.0. Vámospércs-Nyírmártonfalva 
szennyvíztisztító megvalósítási szakasz 409 516 0 0   

d) 
ÁROP-1.A.2/A Vámospércs Polgármesteri 
Hivatalának és a projektbe bevont 
intézményeinek szervezfejlesztése 

19 059 19 059 19 059 100,00 

e) ÉAOP -5.1.2/D2-11. Belterületi bel- és 
csapadékvíz-védelmi fejlesztések 24 460 0 0   

f) ÉAOP-3.1.3/a-11-2011-003. Vámospércs 
kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése 498 928 0 0   

2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 
elkülönített állami pénzalaptól 9 905 10 472 6 934 66,21 

a) Startmunka mintaprogram 9 905 10 472 6 934 66,21 

III. Működési célú pénzeszközátvétel 
államháztartáson kívülről 0 936 1 090 116,45 

1.  Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit 
szervezettől 0 846 828 97,87 

a) Bethlen Gábor Alapkezelő-Határtalanul! 
pályázat (Mátyás Király Ált.Isk.)   846 828 97,87 

2. Működési célú pénzeszközátvétel 
vállakozásoktól 0 90 262 291,11 

a) Bella Hungária Kft. (Szociális szolgáltató 
Központ)   90 90 100,00 

b) Főnix Takarékszövetkezet (Művelődési Ház és 
Könyvtár)     10   

c) Reál Hungária Kft. osztálykassza támogatás 
(Mátyás Király Általános és AMI)     16   

d) Havita Tész Kft.támogatás (Mátyás Király 
Általános és AMI)     26   

e) AKSD Kft. városnap támogatása     70   

f) HBM-i Temetkezési Vállalat városnap 
támogatása     50   

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 
államháztartáson kívülről 72 267 973 973 100,00 

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel egyéb 
különféle vállalkozásoktól 72 267 0 0   

a) 
Vámospércs-Nyírmártonfalva Települések 
Víziközmű Társulattól KEOP 
szennyvízberuházáshoz önerő átvétel 

72 267 0 0   

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 
államháztartáson kívülről 0 973 973 100,00 

a) Pataki István néhai vámospércsi lakos hagyatéka   973 973 100,00 

PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN 1 243 044 253 913 240 132 94,57 
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e) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 
 
Felhalmozási és tőkejellegű bevételként kell megtervezni és elszámolni az önkormányzati vagyon 
bérbeadásából származó bevételeket, a tárgyi eszközök értékesítésének bevételét és a pénzügyi 
befektetések bevételeit.  
Eredeti előirányzatként 6 078 E Ft bevétellel számoltunk, mely előirányzat teljesítése 8 204 E Ft volt 
2012-ben. A bevételből az önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele       8 173 E 
Ft volt (vízmű telep és egyéb önkormányzati ingatlanok bérbeadása), 31 E Ft pedig tárgyi eszköz 
értékesítésének bevétele. 
 
f) Pénzügyi befektetések bevétele 
 
A pénzügyi befektetések bevétele 5 119 E Ft volt, melyből 4 769 E Ft a kötvényből származó 
kamatbevétel, 350 E Ft pedig a Vámosgép Kft. 2011. évi fizetett osztaléka. 
 
g) Hitelfelvétel  
 
Hitelfelvétel nem történt 2012-ben, sőt a működési célú (likvid) hiteleinket (25 000 E Ft munkabér- 
és a 75 000 E Ft folyószámlahitel) is - az önkormányzat példaértékű gazdálkodása, egyes előnytelen 
szerződések megszüntetése és a központi költségvetés többlettámogatása következtében - 2 977 E Ft 
kivételével a számlavezető pénzintézetnek vissza tudtuk fizetni. 
 
h) Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra 
 
Pénzforgalom nélküli bevételek közé tartozik az előző években keletkezett maradvány, 
pénzmaradvány igénybevétele. Ebben az évben felhalmozási célra 36 021 E Ft-ot vettünk igénybe a 
folyamatban lévő beruházások önerejére, az alábbi célokra. 
 
- Vámospércs, Malom u. 9. (Sütőüzem) eszközbeszerzés                 508 E Ft 
- Belterületi csapadékvíz elvezetés pályázat előkészítés költségei                360 E Ft   
- Kerékpárút pályázat előkészítés költségei                9 946 E Ft  
- Járóbeteg Szakellátó (Marinka) közművesítés             22 790 E Ft 
- Egészségház felújítása       1 587 E Ft 
- Személygépkocsi beszerzés                     830 E Ft  
 
 
Az Önkormányzat 2012. év végi kintlévőségeinek helyzetéről és a 2012. évben realizált 
bevételek alakulásáról a fentiek szerint számoltam be. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjen. 
 
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?   
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/2013. (IV.30.)  
számú határozata 
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltak szerint elfogadja az önkormányzat 2012. évi kintlévőségeinek 
helyzetéről és befolyt bevételek alakulásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős: Kanyóné Papp Klára jegyző 
              Bökönyi Zsolt Adó- és Költségvetési Iroda vezetője 
Határidő: folyamatos 

 
 
7. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról 
szóló beszámoló tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az önkormányzati adóhatóság feladatait az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény, a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 
valamint a Képviselő-testület által megalkotott helyi rendeletek alapján látja el. 
 
Az adóhatósági feladatokat az Adó- és Költségvetési Irodán két ügyintéző látja el.  
 
A 2012. évi adóigazgatási munkáról az alábbiak szerint kívánok számot adni. 
 
1. Az önkormányzatnál bevezetett helyi adók és mértékek 
 

- magánszemélyek kommunális adója /7 000 Ft/év/adótárgy/ 
- iparűzési adó /az adóalap 2%-a/ 
- gépjárműadó (100 %-ban átengedett központi adó)  

 
2. Az adóigazgatás keretében végzett feladatok 
 

- helyi adók kivetése bevallás alapján, 
- gépjárműadó kivetése az okmányirodától kapott adatok alapján, 
- az egyéni adófolyószámlák vezetése, 
- a befizetések lekönyvelése,  
- értesítő levelek elkészítése, 
- törlések, adóátvezetések, túlfizetések rendezése, 
- adóigazolások kiadása, 
- adó-és értékbizonyítványok elkészítése /hagyatéki ügyekhez, külső megkereséshez/, 
- a folyamatos ügyfélfogadás biztosítása, 
- adóvégrehajtás, 
- egyéb adók módjára behajtandó köztartozások behajtása,  
- adó ellenőrzés, 
- idegen tartozások behajtása, 
- méltányossági kérelmek elbírálása 

 
3. A 2012. évi ügyiratforgalom alakulása 
 
Főszámos ügyiratok                   2 025 db 
Alszámra iktatott ügyiratok:                                                                       4 654 db 
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Iktatásra nem került értesítő                                                                       4 950 db 
Összesen:                                    11 629 db 
 
A meghozott határozatok száma:  - magánszemélyek kommunális adó        131 db 
                                 - gépjárműadó                                     972 db 
A meghozott végzések száma:                                                                        525 db 
Összesen:                                                                                1 628 db 
4. Helyi adók tervezése, a kivetések és a befizetések alakulása 
 
Vámospércs Város Önkormányzat 2012. évi adó- és egyéb sajátos bevételeinek előirányzata és 
teljesítése 

Ezer Ft-ban 
 

Adónem 
 

Eredeti 
előirányzat 

 
Módosított 
előirányzat 

 
Teljesítés 

Magánszemélyek 
kommunális adója 

 
12 000  

 
12 000 

 
12 729 

Vállalkozók kommunális 
adója 

 
 

 
 

 
-70 

 
Iparűzési adó 

 
70 000 

 
73 000 

 
98 134 

Gépjárműadó 
(átengedett központi 

adó) 

 
28 000 

 
28 000 

 
28 340 

 
Pótlék 

 
2 000 

 
2 000 

 
1 777 

 
Bírság 

 
 

  
145 

 
Egyéb bevételek 

(helyszíni – és 
szabálysértési bírságok) 

 
1 000 

 
1 000 

 

 
1 287 

 
Talajterhelési díj 

 

   
-24 

 
Idegen bevételek 

Nem tervezhető, a beszedett bevétel csak költségvetésen 
kívüli átfutó bevételként számolható el. 

 
Illetékek 

Nem tervezhető, a beszedett bevétel csak költségvetésen 
kívüli átfutó bevételként számolható el. 

 
Összesen: 

 
113 000 

 
116 000 

 
142 318 

    
A bevételek 26 318 ezer Ft-tal haladják meg a tervezettet. 
 
a) Magánszemélyek kommunális adója 
 
Nyitó hátralék:   3 577 ezer Ft 
Éves kivetés:                       12 269 ezer Ft 
Befizetés                                          12 729 ezer Ft 
Hátralék                                            3 117 ezer Ft 
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Az adó mértékében változás nem történt az előző évihez képest.  
 
b) Vállalkozók kommunális adója 
Nyitó hátralék:      183 ezer Ft 
Befizetés:               - 70 ezer Ft 
Hátralék:                  113 ezer Ft 
 
A vállalkozók kommunális adója 2010.12.31-i hatállyal megszűnt. 
c) Iparűzési adó 
 
Az iparűzési adó területén 2012. évben nem történt változás.  
Fizetési meghagyást az adóelőleg megállapítására nem küldünk az adózóknak. Minden adóalany 
önadózás keretében állapítja meg, és vallja be az adót és az adóelőleget a jogszabálynak megfelelően.   
 
Nyitó hátralék:    6 261 ezer Ft 
Éves kivetés                 98 392 ezer Ft 
Befizetés                      98 134 ezer Ft 
Hátralék                          6 519 ezer Ft 
 
d) Gépjárműadó 
 
2012. január 1-jétől a gépjárműadó tekintetében az adó és az átengedés mértékében változás nem 
történt. Az Elektronikus Közszolgáltató Hivatal által leválogatott adatokkal dolgozunk. A nyitó 
adatokat, és a havi változásokat is az okmányirodán keresztül kapjuk.     
 
Nyitó hátralék     11 079 ezer Ft 
Éves kivetés        26 294 ezer Ft 
Befizetés:            28 340 ezer Ft 
Hátralék:             9 033 ezer Ft 
 
e) Egyéb bevételek 
 
Ehhez az adónemhez tartozik az a szabálysértési bírság, helyszíni bírság, melyet a rendőrség adók 
módjára átad behajtásra a helyi adóhatóságoknak. 
2012-ben 1 287 ezer Ft behajtása történt meg. A fennálló hátralék: 1 348 ezer Ft. 
2012. április 15-től a szabálysértési és helyszíni bírságok végrehajtását már nem az 
önkormányzati adóhatóságok végzik. (Ezen időpontig a végrehajtott összeg teljes egészében az 
önkormányzat bevétele volt.)   
 
f) Idegen bevételek 
 
Ehhez az adónemhez tartoznak a más hatóságok által megküldött, adók módjára behajtható 
köztartozások. (Pl.: Munkaügyi Felügyelőség, AKSD, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, rendészeti 
hatóságok által kiszabott közigazgatási bírság, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Állategészségügyi 
Hatóság, parkolási díj hátralékok, Víziközmű Társulatok által átadott hátralékok) 
Az idegen bevételekből a közigazgatási bírság 40 %-a az önkormányzatnál marad. 2012-ben az 
önkormányzatunk ebből származó bevétele 317 ezer forint volt. A behajtást kérő szerveknek 3 152 
ezer forint került behajtásra és átutalásra. 
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5. Adótartozások összesen 
 

Adónem 
 

 
Hátralék összege 

 (ezer Ft) 
 
Magánszemélyek kommunális adója 

 
3 117 

 
Vállalkozó kommunális adója  

 
113 

 
Iparűzési adó 

 
6 519 

 
Gépjárműadó 

 
9 033 

 
Késedelmi pótlék   

 
7 277 

 
Bírság 

 
1 405 

 
Egyéb bevételek 

 
1 348 

 
Idegen bevételek tartozás* 

 
17 054 

 
Illeték   

 
22 

 
Összesen 

 
45 888 

 
*A 17 054 ezer Ft összegű idegen bevételek tartozás nem az önkormányzat követelése, azt a 
behajtást kérő szerepelteti könyveiben.  
 
Az önkormányzat 2012. december 31-i – helyi adóbeszedéshez kapcsolódó - követelésállománya 
(45 888 ezer Ft – 17 054 ezer Ft) 28 834 ezer Ft. 
 
Amint a fenti kimutatás is mutatja a hátralék magas, de az előző évekhez képest – az intenzív 
követeléskezelés következtében - látványosan csökkent az adósok állománya. 
 
2010. évi záró követelés összege  44 023 E Ft 
2011. évi záró követelés összege  32 986 E Ft 
2012. évi záró követelés összege  28 834 E Ft  
 
A hátralékról történő tájékoztatás érdekében minden évben két alkalommal fizetési felszólítást 
küldünk ki az adósoknak. 
 
Problémát jelent, hogy sok esetben a hátralékkal rendelkező adózónak nincs pénzintézetnél 
megnyitott bankszámlája és bejelentett munkahelye, így ez a végrehajtási eljárások eredményességét 
rontja. A hátralékosok munkahelyének adatait több alkalommal is megkérjük a területileg illetékes 
Egészségbiztosítási Pénztártól. A kötelezettek munkahelyére a letiltásokat folyamatosan küldjük. 
 
Letiltást 313 esetben küldtünk 2012-ben, az ebből befolyt bevétel 4 500 ezer Ft volt. A letiltás sok 
esetben nem jár eredménnyel, mert az Egészségbiztosítási Pénztár által megküldött munkahelyen már 
az adózó munkaviszonya megszűnt, vagy több esetben az is előfordul, hogy a megadott munkahely 
nem lelhető fel.  
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A gépjárművel rendelkező adósok esetén, amennyiben tartozásuk az 1 évi adótételt meghaladja, 
kezdeményezzük a gépjármű forgalomból történő kivonását, amennyiben más adónemben is 
tartozása van, a gépjárművet lefoglaljuk.  
 
A bankszámlával rendelkező adósoknak havi rendszerességgel inkasszót nyújtunk be a számlavezető 
pénzintézetéhez. Havonta az ebből befolyt bevétel 110-150 ezer Ft között volt 2012-ben. 
 
A vállalkozások a bejelentési és bevallási kötelezettségüknek általában időben eleget tesznek. A 
mulasztókat felszólítjuk, és ha a bevallást nem pótolják, bírság kerül kiszabásra. 
 
Az állami adóhatóság felé folyamatosan átadjuk a hátralékosok állományát, így a magánszemélyek és 
a vállalkozások a kiutalandó adójukat (SZJA, ÁFA, stb.) az általunk lejelentett hátralék levonása 
alapján kapják csak meg.    
Az állami adóhatóság összesen 1 634 ezer forintot vezetett át az önkormányzatunk számlájára, 
melyet a kiutalásokból visszatartott. 
 
A helyi adóhatóság feladata a településen megelőlegezett gyermektartásdíjak adók módjára történő 
behajtása, végrehajtása, mely a tárggyal kapcsolatos ügyfélkörre tekintettel - pénzeszköz, munkahely, 
ingó- és ingatlan vagyon hiányában - a legtöbb esetben eredménytelen. 
 
Az önkormányzat 2012. évi adóbevételeinek alakulásáról, és az adóhatósági munkáról a fentiek 
alapján kívántam beszámolni.  
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést szíveskedjen elfogadni.  
 
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?   
 
Huszti János alpolgármester:  
Gratulálok a hivatali apparátus és irodavezető úr munkájához.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Nem kis feladat az, amit elértünk ebben a témakörben én is csak gratulálni tudok hozzá.  

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

50/2013. (IV.30.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 
önkormányzat 2012. évi adóbevételeinek alakulásáról szóló beszámolót.  
 
Felhívja a Polgármesteri Hivatal vezetőit, hogy – az elmúlt évek 
gyakorlatának megfelelően – továbbra is gondoskodjanak az adóhátralékok 
minél nagyobb arányú behajtásáról. 
 
Felelősök: Kanyóné Papp Klára Jegyző, Bökönyi Zsolt irodavezető 
Határidő: folyamatos 
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8. napirendi pont: Előterjesztés a helyi adótartozások nyilvános közzététele tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati 
adóhatóság helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer – magánszemélyek esetében az 
ötvenezer – forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó 
nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás 
összegét a helyben szokásos módon közzéteheti.  
 
A tartozással érintett adózók nyilvános megjelentetésének hatására a követelésállomány várhatóan 
csökkeni fog.  
 
Az adótartozással érintett adózók listája megjelentethető az önkormányzat hirdetőtábláján, a helyi 
újságban és/vagy az önkormányzat hivatalos honlapján.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben és a határozati javaslatokban 
foglaltakat megtárgyalni szíveskedjen.   
 
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?   
 
Huszti János alpolgármester:  
Teljes mértékben egyetértek az előterjesztéssel, javaslom a határozatot elfogadásra.  
 
Kusai Tamás könyvvizsgáló:  
Amire felhívnám a figyelmet, hogy nagyon körültekintően kellene az adatokat közzé tenni, ne hogy 
adminisztrációs hibából olyan személy kerüljön kitételre, akinek nincs adótartozása. Ebből lehet jogi 
következmény.   
 
Ménes Andrea polgármester:  
Köszönjük könyvvizsgáló úr jelzését.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Pénzügyi és Beruházási bizottsági ülésen is tárgyaltuk a napirendi pontot. Akkor is elmondtam a 
véleményemet, hogy szerintem azok az emberek, akik évek óta nem fizetnek adót, és közzétételre 
kerül a nevük, azzal nem fog semmi sem változni. Szerintem semmilyen szégyenérzetük sincs. 
Érdektelen lesz számukra.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Teljesen más a véleményem és azt gondolom, hogy a helyi társadalom ezt nem fogja méltányolni. 
Sajnos mindannyian tudjuk azt, hogy vannak itt olyan emberek, akik már hobbi szinten nem tesznek 
eleget különböző fizetési kötelezettségüknek, pl. vízdíj, szemétszállítás stb.. Méltánytalannak tartom 
azzal az emberrel szemben aki, - kevés pénzből - becsületesen kifizeti. Azt is el szeretném mondani, 
hogy ezek az emberek nem rögtön kerülnek abba a státuszba, hogy 50 ezer forint feletti tartozásuk 
van. Gondolok itt kommunális adó tartozásra, ahol éves szinten 7 ezer forintot kell befizetni, ahhoz, 
hogy 50 ezer forint feletti legyen a tartozása nem egy év eltelte szükséges. Az adótartozó nem rögtön 
kerül fel az adózók listájára. Azok a személyek, akik a listán megtalálhatóak lesznek több 
alkalommal kerültek felszólításra. Azért mert egy évi adótartózása van valakinek az nem fog 
felkerülni a listára.  
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Csuth Imréné települési képviselő:  
Azt mondom, hogy akármelyikünknek van a látókörében olyan személy, akiről tudjuk azt, hogy nem 
fizet semmit, - pedig megtehetné - irritálás is ez több mindenkit. Én úgy gondolom, hogy ki kell 
tennünk, mivel ez az első erkölcsi lépés azokkal szemben, akik becsületesen fizetnek.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

51/2013. (IV.30.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B §. (1) bekezdésének felhatalmazása 
alapján - az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott helyi adó és 
gépjárműadó vonatkozásában a százezer – magánszemélyek esetében az 
ötvenezer – forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan fennálló 
adótartozással rendelkező adózók nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, 
telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét - 2013. június 30-
i állapottal kezdődően - a helyben szokásos módon (a Vámospércs Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján, a Vámospércsi Hírek 
havi újságban, valamint a hivatalos honlapon www.vamospercs.hu) a 
negyedévet követő hó 30. napjáig közzéteszi, mely listát havi 
rendszerességgel frissíti. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2013. július 30. 

 
 
9. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének 
módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését az 1/2012. (II. 13.) számú 
rendeletével fogadta el. 
A költségvetés bevételi főösszege 2 288 443 E Ft-ban, a kiadási főösszege 2 480 013 E Ft-ban, 
hiánya pedig 191 570 E Ft-ban került megállapításra. A tervezett hiányból 191 570 E Ft működési, 0 
E Ft pedig felhalmozási hiány.  
 
A költségvetési rendelet eddig négy alkalommal került módosításra, melyeket követően az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosított bevételi főösszege 1 233 418  E Ft, a 
módosított kiadási főösszege 1 397 451  E Ft, a költségvetés hiánya 164 033 E Ft volt. 
 
A jelenleg szükséges módosítások az alábbiak: 
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1. Vámospércs Városi Önkormányzat módosításai, átcsoportosításai  
 
 
I. Előirányzat módosítás Kormány hatáskörben 

 
1. Vámospércs Városi Önkormányzat az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az 

integrációs rendszerben részt vevő intézmények és az ezen intézményekben dolgozó 
pedagógusok 2012. évi támogatásáról szóló 30/2012. (IX.28.) EMMI rendelet alapján 
pályázatot nyújtott be az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs 
rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására. A 
megállapított támogatás összege 8 658 E Ft. A módosítás alapján az Önkormányzat 
költségvetésében 8 658 E Ft-tal nő a Központosított előirányzatok bevételi előirányzat és 8 
658 E Ft-tal nő a Tartalékok előirányzata.  

 
2. Vámospércs Városi Önkormányzat az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása 

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének 
részletes szabályairól szóló 28/2012. (IV.27.) NEFMI rendelet alapján pályázatot nyújtott be 
a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók óvodai 
nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok támogatására. A 
megállapított támogatás összege 480 E Ft. A módosítás alapján az Önkormányzat 
költségvetésében 480 E Ft-tal nő a Központosított előirányzatok bevételi előirányzat és 480 E 
Ft-tal nő a Tartalékok előirányzata.  

 
3. Vámospércs Városi Önkormányzat a második ütemben pályázatot nyújtott be az önhibájukon 

kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásáról szóló 3/2012. 
(III.1.) BM rendelet alapján. Az önkormányzat pályázata pozitív elbírálásban részesült, mely 
alapján településünk 57 500 E Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A módosítás 
alapján az Önkormányzat költségvetésében nő az Egyéb központi támogatások előirányzat 57 
500 E Ft-tal és ugyanezzel az összeggel csökken a Rövid lejáratú hitelek felvételének 
előirányzata. 

 
4. Az egyes jövedelempótló kiegészítő támogatások normatív kötött felhasználású 

támogatásának előirányzatát – a ténylegesen kifizetett ellátások összegével, az évközi 
igénylésekkel és éves elszámolással összhangban – módosítani szükséges. A módosítás 
alapján az Önkormányzat költségvetésében 12 075 e Ft-tal csökken a Normatív kötött 
felhasználású támogatás bevételi előirányzat és 12 075 e Ft-tal csökken a Társadalom- és 
szociálpolitikai juttatások előirányzata. 

 
5. Vámospércs Városi Önkormányzat a 2012. októberi állami normatíva lemondás alkalmával – 

az aktualizált mutatószám felmérést követően - 3 250 E Ft normatív állami támogatásról, 
valamint 334 E Ft normatív kötött állami támogatásról mondott le. A módosítás alapján az 
Önkormányzat költségvetésében csökken a Normatív hozzájárulások előirányzat 3 250 E Ft-
tal, csökken 334 E Ft-tal a Normatív kötött felhasználású támogatások előirányzata és nő 
3 584 E Ft-tal a Rövid lejáratú hitelek felvételének előirányzata. 

   
6. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról szóló 371/2011. 

(XII.31.) Kormányrendelet értelmében a 2012. évi adó- és járulékváltozások - negatív hatású 
– ellentételezésére a közszférában dolgozók bérkompenzációban részesülnek. A 2012. év 
hónapjaira járó bérkompenzációt a dolgozók havonta, az illetmény kifizetésével egyidejűleg 
kapják meg. A Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére – a központi 
költségvetés IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetének terhére – a nettó 
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finanszírozás keretében biztosítja a kiadások fedezetét. A 2012.09-11. hó közötti időszak 
támogatása 4 021 E Ft volt.    
A módosítás alapján az Önkormányzat költségvetésében nő az Egyéb központi támogatások 
előirányzat 4 021 E Ft-tal és ugyanezzel az összeggel nő a Tartalékok előirányzata. 

 
 
II. Előirányzat módosítás intézményi (saját) hatáskörben 
 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat és a Happy Tejtermék Kft. 2012.09-12. hó közötti 
időszakra vonatkozóan szerződést kötöttek iskolatej szállítására, mely alapján az társaság 
gondoskodott az iskolatej szállításáról. A kiszámlázott termékek ellenértékét csak a 
Vidékfejlesztési Minisztériumtól igényelt támogatás megérkezése után kellett kifizetnie 
önkormányzatunknak, így külön pénzügyi fedezetet ez a feladat nem igényelt.  A szállító 
2012. szeptember és 2012. október közötti időszakban 1 302 E Ft összegben szállított ki 
terméket az iskolába. A VM felé a támogatási kérelmet erre az időszakra beadtuk, mely 
finanszírozásra került és a szállító számláit is kiegyenlítettük. A módosítás következtében 1 
302 E Ft-tal nő az Önkormányzat Támogatásértékű működési bevételeinek előirányzata és 
ugyanezzel az összeggel nő az Ellátottak pénzbeli juttatása kiadási előirányzata. 

 
2. Vámospércs Városi Önkormányzat költségvetésében - a 2012. évi zárás előtti 

előirányzatainak felülvizsgálatát követően - 6 219 E Ft összegű – fel nem használt - Felújítás 
előirányzatot javasolt törölni. A módosítás következtében 6 219 E Ft-tal csökken az 
Önkormányzat költségvetésében a Felújítás előirányzat és ugyanezzel az összeggel csökken 
az Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra előirányzat. 

 
3. Vámospércs Városi Önkormányzat költségvetésében - a 2012. évi zárás előtti 

előirányzatainak felülvizsgálatát követően - 25 719 E Ft összegű – fel nem használt - 
Tartalékok előirányzatot javasolt törölni. A módosítás következtében 25 719 E Ft-tal csökken 
az Önkormányzat költségvetésében a Tartalékok előirányzat és ugyanezzel az összeggel 
csökken a Rövid lejáratú hitelek felvétele előirányzat. 

 
4. Vámospércs Városi Önkormányzat – külön határozat alapján - 450 E Ft összegű felhalmozási 

célú pénzeszközt adott át a Református Egyházközségnek. A módosítás következtében 450 E 
Ft-tal nő az Önkormányzat költségvetésében az Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 
felhalmozási célra előirányzat és ugyanezzel az összeggel nő a Felhalmozási célú 
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzat. 

 
 

5. Vámospércs Városi Önkormányzat a Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási 
Önkormányzati Társulás működési költségeinek fedezetére 1 715 E Ft összegű pénzeszközt 
tervezett átvenni Nyírmártonfalva településtől, hogy azt továbbadja a Társulás részére. 
Tekintettel arra, hogy Nyírmártonfalva az összeget közvetlenül a Társulásnak utalta át, az 
előirányzatot bevételi és kiadási oldalon is csökkenteni szükséges. A módosítás 
következtében 1 715 E Ft-tal csökken az Önkormányzat költségvetésében a Támogatásértékű 
működési bevétel államháztartáson belülről bevételi előirányzat és ugyanezzel az összeggel 
csökken a Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belülre kiadási előirányzat. 

 
6. A gyermektartásdíj megelőlegezés, az otthonteremtési támogatás és az egyszeri 

gyermekvédelmi támogatás kiadásokra és azok állami támogatására év elején megtervezésre 
került az egész évi várható kiadási és bevételi előirányzat, de a teljesítésnek megfelelően a 
gyermektartásdíj megelőlegezés kiadási és bevételi előirányzatát 2 000 e Ft-tal, az 
otthonteremtési támogatás kiadási és bevételi előirányzatot 1 800 e Ft-tal, az egyszeri 
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gyermekvédelmi támogatás bevételi és kiadási előirányzatot 4 000 E Ft-tal növelni 
szükséges. A módosítás következtében 7 800 E Ft-tal nő az Önkormányzat költségvetésében 
a Támogatásértékű működési bevétel államháztartáson belülről bevételi előirányzat, csökken 
4 000 E Ft-tal a Rövid lejáratú hitelek előirányzata és 3 800 E Ft-tal nő a Társadalom és 
Szociálpolitikai juttatások kiadási előirányzata. 

 
 
III. Előirányzat átcsoportosítás intézményi (saját) hatáskörben 
 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat a 2012. évi költségvetés Általános tartalékából – külön 
határozatok alapján - az alábbi előirányzatot csoportosítja át. 

 
- Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás 3 714 E Ft 
- Fülöp Községi Önkormányzat (Társulás többletének átadása)      366 E Ft 

 
A módosítás alapján 4 080 E Ft-tal nő a Támogatásértékű működési kiadások előirányzata és 4 080 E 
Ft-tal csökken az Általános tartalék előirányzata. 

 
 - Vámospércs-Nyíradony Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság    2 874 
E Ft 
 - Vámospércsi Humánszolgáltató NKft.          136 
E Ft 
 - Pircsike Közművelődési Egyesület           200 
E Ft 
 - Bocskai Sportegyesület Vámospércs       1 500 
E Ft 
 - Vámospércsi Polgárőr Egyesület           100 
E Ft 
  - Vámospércsi Asztaliteniszt Sportegyesület          200 
E Ft 
 - Római Katolikus Egyház              50 
E Ft 
 

A módosítás alapján 5 060 E Ft-tal nő a Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 
előirányzat és 5 060 E Ft-tal csökken az Általános tartalék előirányzata. 

  
 
2. Vámospércs Városi Önkormányzat Felújítási kiadások előirányzatainak 7 694 E Ft összegű 

átcsoportosítása vált szükségessé a Beruházási kiadások előirányzatokhoz.   
 
 
3. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a településen élő 60 éven felüli 

lakosságnak egyszeri támogatást állapított meg, mely 2 733 E Ft összegű kifizetés fedezetére 
az Általános tartalék terhére vállalt kötelezettséget. A módosítás alapján 2 733 E Ft-tal nő a 
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások előirányzata és 2 733 E Ft-tal csökken az Általános 
Tartalék előirányzata. 

 
4. A Startmunka mintaprogramok működési és felhalmozási költségvetése között 566 E Ft 

átcsoportosítása vált szükségessé, melynek következtében 566 E Ft-tal csökken a 
Támogatásértékű működési bevétel előirányzata és 566 E Ft-tal nő a Támogatásértékű 
felhalmozási bevétel előirányzata, valamint 566 E Ft-tal csökken a Dologi kiadások 
előirányzata és 566 E Ft-tal nő a Beruházási kiadások előirányzata.   
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IV. Központi (önkormányzati) kezelésű feladatok előirányzataiból intézmények részére 
történő előirányzat módosítás, átcsoportosítás 

 
1. A központi költségvetés által folyósított – önkormányzati fenntartású intézmények 

munkavállalóit megillető – 2012. 09-11. hónapokra megillető bérkompenzáció az 
önkormányzat Tartalékok során rendelkezésre áll. Az alábbi összegekkel csökken az 
önkormányzat Általános tartalékának sora és nő a Felügyelet alá tartozó költségvetési 
szervnek folyósított támogatás előirányzata. 

 
- Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  1 321 E Ft 
- Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola  1 168 E Ft 
- Óvoda Vámospércs          736 E Ft 
- Szociális Szolgáltató Központ         153 E Ft 
- Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs         80 E Ft 
- Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye     181 E Ft 
- Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Vámospércs  381 E Ft 
  Összesen:        4 020 E Ft 

 
Fentieknek megfelelően 4 020 E Ft-tal csökken az önkormányzat Általános tartalékának sora 
és ugyanezzel az összeggel nő a Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított 
támogatás előirányzata. 

   
 
2. Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának módosításai, 
átcsoportosításai 
 
 
I. Előirányzat módosítás irányító szervi hatáskörben 
 

1. A központi költségvetés által finanszírozott – az intézményt 2012. 09-11. hónapokra 
megillető – bérkompenzációt az önkormányzat a Tartalékok terhére 1 321 E Ft összegben 
rendelkezésre bocsátja. A módosítás alapján 1 1321 E Ft-tal nő a Polgármesteri Hivatal 
Felügyeleti szervtől kapott támogatásának előirányzata, 1 051 E Ft-tal nő a Személyi 
juttatások előirányzata és 270 E Ft-tal nő a Munkaadót terhelő járulékok, szociális 
hozzájárulási adó előirányzata.  

 
 
3. Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola módosításai, átcsoportosításai 
 
 
I. Előirányzat módosítás irányító szervi hatáskörben 
 

1. A központi költségvetés által finanszírozott – az intézményt 2012. 09-11. hónapokra 
megillető – bérkompenzációt az önkormányzat a Tartalékok terhére 1 168 E Ft összegben 
rendelkezésre bocsátja. A módosítás alapján 1 168 E Ft-tal nő a Mátyás Király Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola Felügyeleti szervtől kapott támogatásának előirányzata, 930 E Ft-
tal nő a Személyi juttatások előirányzata és 238 E Ft-tal nő a Munkaadót terhelő járulékok, 
szociális hozzájárulási adó előirányzata.  
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II. Előirányzat módosítás intézményi (saját) hatáskörben 
 

1. Az előirányzatok teljesítésének megfelelőn 516 E Ft kiadási előirányzat átcsoportosítására 
került sor a Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó előirányzatáról az 
Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatra. 

 
4. Óvoda Vámospércs módosításai, átcsoportosításai 
 
 
I. Előirányzat módosítás irányító szervi hatáskörben 
 

1. A központi költségvetés által finanszírozott – az intézményt 2012. 09-11. hónapokra 
megillető – bérkompenzációt az önkormányzat a Tartalékok terhére 736 E Ft összegben 
rendelkezésre bocsátja. A módosítás alapján 736 E Ft-tal nő az Óvoda Vámospércs 
Felügyeleti szervtől kapott támogatásának előirányzata, 588 E Ft-tal nő a Személyi juttatások 
előirányzata és 148 E Ft-tal nő a Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó 
előirányzata.  

 
 

5. Szociális Szolgáltató Központ módosításai, átcsoportosításai 
 
 
I. Előirányzat módosítás irányító szervi hatáskörben 
 

1. A központi költségvetés által finanszírozott – az intézményt 2012. 09-11. hónapokra 
megillető – bérkompenzációt az önkormányzat a Tartalékok terhére 153 E Ft összegben 
rendelkezésre bocsátja. A módosítás alapján 153 E Ft-tal nő a Szociális Szolgáltató Központ 
Felügyeleti szervtől kapott támogatásának előirányzata, 122 E Ft-tal nő a Személyi juttatások 
előirányzata és 31 E Ft-tal nő a Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó 
előirányzata.  

 
 
6. Mikrotérségi Családsegítő – és Gyermekjóléti Szolgálat Vámospércs módosításai, 
átcsoportosításai 
 
 
I. Előirányzat módosítás irányító szervi hatáskörben 
 

1. A központi költségvetés által finanszírozott – az intézményt 2012. 09-11. hónapokra 
megillető – bérkompenzációt az önkormányzat a Tartalékok terhére 381 E Ft összegben 
rendelkezésre bocsátja. A módosítás alapján 381 E Ft-tal nő a Mikrotérségi Családsegítő- és 
Gyermekjóléti Szolgálat Vámospércs Felügyeleti szervtől kapott támogatásának előirányzata, 
302 E Ft-tal nő a Személyi juttatások előirányzata és 79 E Ft-tal nő a Munkaadót terhelő 
járulékok, szociális hozzájárulási adó előirányzata.  

 
7. Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs  módosításai, átcsoportosításai 
 
I. Előirányzat módosítás irányító szervi hatáskörben 
 

1. A központi költségvetés által finanszírozott – az intézményt 2012. 09-11. hónapokra 
megillető – bérkompenzációt az önkormányzat a Tartalékok terhére 80 E Ft összegben 
rendelkezésre bocsátja. A módosítás alapján 80 E Ft-tal nő a Művelődési Ház és Könyvtár 
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Vámospércs Felügyeleti szervtől kapott támogatásának előirányzata, 64 E Ft-tal nő a 
Személyi juttatások előirányzata és 16 E Ft-tal nő a Munkaadót terhelő járulékok, szociális 
hozzájárulási adó előirányzata.  

 
II. Előirányzat módosítás intézményi (saját) hatáskörben 
 

1. Az előirányzatok teljesítésének megfelelőn 100 E Ft kiadási előirányzat 
átcsoportosítására került sor a Dologi kiadások előirányzatáról a Személyi juttatások 
előirányzatra. 

2. A Művelődési Ház és Könyvtár sikeres részt vett 2012-ben a Nemzeti Kulturális Alap 
és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Márai-program pályázatán, melynek keretében 
550 e Ft értékben szerezhetett be az intézmény könyveket 100 %-os mértékű 
támogatás mellett. A módosítás következtében 550 E Ft-tal nő a Művelődési Ház és 
Könyvtár Támogatásértékű működési bevételek előirányzata és ugyanezzel az 
összeggel nő a Dologi kiadások előirányzata. 

 
 
8. Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye módosításai, átcsoportosításai 
 
 
I. Előirányzat módosítás irányító szervi hatáskörben 
 

1. A központi költségvetés által finanszírozott – az intézményt 2012. 09-11. hónapokra 
megillető – bérkompenzációt az önkormányzat a Tartalékok terhére 181 E Ft összegben 
rendelkezésre bocsátja. A módosítás alapján 181 E Ft-tal nő Vámospércs Városi 
Önkormányzat Élelmezési Intézménye Felügyeleti szervtől kapott támogatásának 
előirányzata, 144 E Ft-tal nő a Személyi juttatások előirányzata és 37 E Ft-tal nő a Munkaadót 
terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó előirányzata.  

 
Összegzés: 
 
Az önkormányzat eredeti 2012. évi költségvetésének bevételi főösszege 2 288 443 E Ft, a kiadási 
főösszege 2 480 013 E Ft, a költségvetés hiánya 191 570 E Ft volt. A négy évközben történt 
rendeletmódosítást követően a bevételi főösszeg 1 233 418  E Ft-ra, a kiadási főösszeg 1 397 451  E 
Ft-ra, a költségvetés hiánya 164 033 E Ft-ra módosult. 
 
Jelen módosítások átvezetését követően a bevételi főösszeg 1 290 586 E Ft-ra, a kiadási főösszeg 
1 370 983 E Ft-ra, a költségvetés hiánya 80 397 E Ft-ra módosul. 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosításról szóló előterjesztés megtárgyalni 
és a költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen.  
 
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a rendelet 
tervezetet a Képviselő-testület részére. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?   
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2013. (IV.29.) számú önkormányzati rendelete 

 
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről alkotott 1/2012. (II. 13.) számú  

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) és f) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
34. § (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján – a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben foglaltakra tekintettel – Vámospércs 
Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről alkotott 1/2012. (II. 13.) 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) 2012. évi 
költségvetését 
 
  1 290 586 E Ft bevétellel 
  1 370 983 E Ft kiadással 
       80 397 E Ft forráshiánnyal 
 
állapítja meg a 2. sz. melléklet szerint. 
 

2. § 

A 3.§ az alábbiak szerint módosul: 
 
 

(1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget bevételi 
forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
 Intézményi működési bevételek: 70 436 E Ft 
                    Ebből: felhalmozási célú:                  0 E Ft 
             működési célú:              70 436 E Ft 
 
 Közhatalmi bevételek: 293 315 E Ft 
                     Ebből: felhalmozási célú:                  0 E Ft 
              működési célú:            293 315 E Ft 
 
 Önkormányzat költségvetési támogatása: 608 434 E Ft 
                     Ebből: felhalmozási célú:        15 826 E Ft 
              működési célú:           592 608 E Ft 
 
 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele: 9 578 E Ft 
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                    Pénzügyi befektetések bevételei: 4 350 E Ft 
 
 
 Támogatásértékű bevételek: 252 004 E Ft 
                     Ebből: felhalmozási célú:        62 896 E Ft 
              működési célú:           189 108 E Ft 
 
              
 Véglegesen átvett pénzeszközök: 1 909 E Ft 
                     Ebből: felhalmozási célú:             973 E Ft 
              működési célú:                  936 E Ft 
 
 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések: 3 688 E Ft 
                     Ebből: felhalmozási célú:                0  E Ft 
              működési célú:              3 688  E Ft 
 
 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 46 872 E Ft 
                    Ebből: felhalmozási célú:          46 872 E Ft 
                                 működési célú:                       0 E Ft 
               
               

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: 

 
 Személyi juttatások: 483 071 E Ft 
 
 Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó:120 131 E Ft 
 
 Dologi kiadások: 370 161 E Ft 
                      Ebből: felhalmozási célú:         11 025 E Ft 
                   működési célú:           359 136 E Ft 
 
 Önkormányzat által folyósított ellátások: 190 756 E Ft 
 
                          Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai: 13 253 E Ft 
 
 Támogatásértékű kiadások: 5 966 E Ft 
                          Ebből: felhalmozási célú:                  0 E Ft 
                   működési célú:                5 966 E Ft 
 
 Végleges pénzeszköz átadások: 15 152 E Ft 
                      Ebből: felhalmozási célú:           8 342 E Ft 
                   működési célú:               6 810 E Ft 
   
 Felújítás: 1 587 E Ft 
                          
                         Beruházás: 82 029 E Ft  
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                         Befektetések, részesedések: 500 E Ft  
 
                         Hiteltörlesztés, kötvénybeváltás: 88 377 E Ft 
                         Ebből: felhalmozási célú:      37 012 E Ft 
                  működési célú :          51 365 E Ft 
 
 Tartalékok: 0 E Ft 
                          Ebből: felhalmozási célú:               0 E Ft 
                   működési célú :                   0 E Ft 
 
 

4.§ 
 
 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon 
gondoskodik.  
 
Vámospércs, 2013. április 29. 
 
 

       Ménes Andrea                                                                              Kanyóné Papp Klára 
                 polgármester                                                                                              jegyző 
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
 
Vámospércs, 2013. április 29. 
 
 
   Kanyóné Papp Klára 
    jegyző 
 
 
10. napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról, a költségvetésében 
biztosított pénzeszközök felhasználásáról, a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített 
éves pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg, pénzmaradvány kimutatás elfogadása, 
Zárszámadási rendelet elfogadása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Tisztelettel felkérem Bökönyi Zsolt Adó és költségvetési irodavezető urat, hogy ismertesse a 
napirendi pontot a képviselő-testület tagjaival.  
 
Bökönyi Zsolt Adó és költségvetési irodavezető:  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. (Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző 
által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön jogszabály szerinti, könyvvizsgálói 
záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan 
tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást és 
eredmény-kimutatást a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig 
terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A helyi 
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önkormányzatok polgármesterei az előző évről készített könyvvizsgálói jelentést és egyszerűsített 
beszámolót minden évben megküldik az Állami Számvevőszéknek. 
 
A zárszámadási rendelet hatályát - a költségvetési rendelettel összhangban - az önkormányzatokra és 
a felügyelete (irányítása) alá tartozó költségvetési szervekre is ki kell terjeszteni. Az önkormányzat 
által elkészített zárszámadásnak tartalmában, számszaki összefüggésében igazodnia kell a pénzügyi 
információs rendszer keretében szolgáltatott adatokhoz, e mellett azonban szükség van arra, hogy a 
gazdálkodásról, a vagyoni helyzet alakulásáról, az önkormányzat kötelezettségeiről, döntéseinek 
számszerűsített hatásairól minden lényeges körülményt és adatot ismertessenek. 
 
A helyi önkormányzat zárszámadásának előterjesztésekor az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján 
felsorolt mérlegeket és kimutatásokat kell tájékoztatásul a képviselő-testület elé terjeszteni. 
 
A zárszámadási rendelettervezetnek tartalmaznia kell a könyvvizsgálatra kötelezett 
önkormányzatoknál az egyszerűsített éves beszámolót, ezen kívül rendelkezni kell a költségvetési 
szervek pénzmaradványának jóváhagyásáról is. 
 
A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült Vámospércs Városi Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója, zárszámadás rendelet-tervezete, illetve annak 
törvényi rendelkezésekben meghatározott tartalommal elkészült mellékletei, melyről az alábbiak 
szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. 
 
1) BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE 
 
Az önkormányzat a 2012. évi tervezett bevételeit összességében 94,70 %-ban teljesítette. A teljesített 
bevételek összege 1 298 373 E Ft, ezen belül a működési bevételek 1 173 292 E Ft-ban (95,35 %), a 
felhalmozási célú bevételek 125 081 E Ft-ban (89,03 %) teljesültek. A felhalmozási bevételek 
alacsonyabb összegű teljesítése abból adódik, hogy a beruházásokhoz tervezett felhalmozási célú 
támogatások ebben az évben még nem realizálódtak teljes összegükben. 
 
A önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervei 
működési és felhalmozási bevételeinek 2012. évi előirányzat és teljesítés adatait a 3/B-3/J. számú 
mellékletek tartalmazzák. 
 
Az egyes kiemelt bevételi előirányzatok részletezése az alábbiak szerint kerül bemutatásra. 
 
a) Intézményi működési bevételek 
 
A költségvetési évben az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 53 885 E Ft, mely 
előirányzat év közben 70 436 E Ft-ra változott, a teljesítése 72 783 E Ft (103,33 %) volt. Intézményi 
működési bevételek közé tartoznak az áru- és készletértékesítések ellenértéke, szolgáltatások 
ellenértéke, továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke, az intézményi ellátási díjak, 
alkalmazottak térítése, a kiszámlázott termékek és szolgáltatások.  
 
Az önkormányzat intézményi működési bevételeinek alakulása 2012-ben 

Ezer Ft-ban 

Ssz. Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat  Teljesítés 

1 Igazgatási szolgáltatási díjak 6 000   
2 Bírság bevétele      

3 
Hatósági jogkörhöz köthető 
működési bevételek (1+2) 6 000   

4 Áru-, és készletértékesítés bevétele   112 



41 
 

5 Szolgáltatások ellenértéke 1 948 1 948 4 253 
6 Egyéb sajátos bevétel     663 

7 
Továbbszámlázott (közvetített) 
szolgáltatások értéke 2 680 12 680 13 718 

8 Bérleti és lízingdíj bevételek 8 380 8 375 9 743 
9 Intézményi ellátási díjak 27 085 37 085 33 486 
10 Alkalmazottak térítése 457 457 674 
11 Kötbér, kártérítés bevétele      
12 Alkalmazott, tanuló egyéb térítése      
13 Egyéb saját bevétel (4+..+12) 40 550 60 545 62 649 

14 
Kiszámlázott termékek és szolg. 
ÁFA 7 335  7 338 6 273 

15 
Fordított ÁFA miatti bevétel, 
Beruházások ÁFA   2 551 2 551 

16 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA   1 038 
17 ÁFA bevételek (14+15+16) 7 335 9 889 9 862 
18 Működési célú kamatbevételek    2 272 

19 Felhalmozási célú kamatbevételek    
20 Kamatbevételek (18+19) 0 2 272 

  ÖSSZESEN (3+13+17+20) 53 885 70 436 72 783 
 
b) Közhatalmi bevételek 
 
Az önkormányzatok közhatalmi bevételei közé tartoznak a hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési 
bevételek (igazgatási szolgáltatási díjak, bírságok), helyi adók, az átengedett központi adók 
(gépjárműadó, SZJA), más szerv által átengedett bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek. Ezen 
a jogcímen 2012-ben 284 314 E Ft eredeti előirányzattal terveztünk, mely évközben 293 315 E Ft-ra 
változott. A teljesítés 321 015 E Ft (109,44 %) volt.   
 
Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek alakulása 2012-ben 

Ezer Ft-ban 

Ssz. Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

1 Igazgatási szolgáltatási díjak  6 000 7 005 
2 Bírság bevétele     377 

3 
Hatósági jogkörhöz köthető 
működési bevételek (1+2)  6 000 7 382 

4 Vállalkozók kommunális adója   -70 
5 Magánszemélyek kommunális adója 12 000 12 000 12 729 
6 Iparűzési adó 70 000 73 000 98 134 
7 Helyi adók összesen (1+2+3) 82 000 85 000 110 793 
8 Pótlékok, bírságok 2 000 2 000 1 922 
9 SZJA helyben maradó része 29 128 29 128 29 128 

10 
SZJA Jövedelemkülönbség 
mérséklése 142 186 148 187 142 187 

11 Gépjárműadó 28 000 28 000 28 340 
12 Átengedett központi adók (6+7+8) 199 314 199 315 199 655 
13 Talajterhelési díj   -24 
14 Egyéb sajátos bevételek 1 000 1 000 1 287 
15 ÖSSZESEN (4+5+9+10+11) 284 314 293 315 321 015 

 
2012-ben a helyi adó bevételek teljesítése 110 793 E Ft volt, mely a 85 000 E Ft előirányzathoz 
viszonyítva jelentős túlteljesítést mutat (130,34 %). 
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c) Önkormányzat költségvetési támogatása 
 
Önkormányzatok költségvetési támogatásaként kell megtervezni és elszámolni a lakosságszámhoz – 
és feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulásokat, a központosított előirányzatokat, az ÖNHIKI 
pályázatra kapott támogatást és az egyéb központi támogatásokat (bérkompenzáció stb. támogatása). 
Az önkormányzat költségvetési támogatásainak alakulása 2012-ben 

Ezer Ft-ban 

Ssz. Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

1 Normatív hozzájárulás - 
lakosságszámhoz kötött 24 480 24 480 24 480 

2 Normatív hozzájárulás - 
feladatmutatóhoz kötött 279 067 277 688 277 688 

3 Normatív hozzájárulások (1+2) 303 547 302 168 302 168 
 
4 Központosított előirányzatok  39 006 39 006 
 
5 ÖNHIKI  79 029 79 029 

6 

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők 
természetbeni támogatására kapott 
Erzsébet-utalvány értéke  4 019 4 019 

 
7 2012. évi bérkompenzáció  17 330 17 330 
8 Egyéb központi támogatások (6+7)  21 349 21 349 

9 

Egyes szociális feladatok 
támogatása és közoktatási 
kiegészítő támogatás (Normatív 
kötött felhasználású támogatás) 183 319 166 882 166 882 

10 ÖSSZESEN (3+4+5+8+9) 486 866 608 434 608 434 
 
A normatív állami hozzájárulásokról a feladatmutatók alakulása keretében számol el az 
önkormányzat a központi költségvetés felé az előírt bizonylatok figyelembe vételével (intézményi 
statisztikák, analitikus nyilvántartások) a ténylegesen igénybe vehető normatív támogatással. Eredeti 
előirányzatként 303 547 E Ft került meghatározásra, amelyet év közben módosítani lehetett a várható 
mutatószámoknak megfelelően, melynek eredményeképpen a módosított előirányzat 302 168 Ft lett. 
A végleges elszámolás alapján 303 078 E Ft-ra volt jogosult az önkormányzat, így 910 E Ft-ot 2013-
ban még folyósítanak a 2012. évi feladatokra. 
 
Központosított előirányzatokból – pályázatok beadását követően - 39 006 E Ft-ot kapott 
önkormányzatunk az alábbiak szerint. 
 
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás:  555 E Ft 
- EU Önerő Alap hozzájárulás az uniós fejlesztésekhez:                    3 826 E Ft 
- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások:                         14 432 E Ft 
- Nyári gyermekétkeztetés:                              7 774 E Ft 
- 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció     419 E Ft 
- Önkormányzati felzárkóztatási támogatás           12 000 E Ft 
 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat a 12 000 E Ft önkormányzati felzárkóztatási támogatást nem 
használta fel, az összeget 2013. évben vissza kell fizetni. 
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Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásából évközben – a sikeres, 
szakmailag megfelelően elkészített és megalapozott pályázataink beadását követően - két alkalommal 
részesült a település, melynek összege összesen 79 029 E Ft volt. 
 
Egyéb központi támogatást két jogcímen igényeltünk 21 349 E Ft összegben, melyek az alábbiak 
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott  
  Erzsébet-utalvány értéke        4 019 E Ft 
- 2012. évi bérkompenzáció                17 330 E Ft 
 
 
Az egyes szociális feladatok támogatására (szociális ellátások, segélyek állami hozzájárulása) 130 
700 E Ft-ot, a közoktatási feladatok kiegészítő támogatására (osztályfőnöki pótlék, gyógypedagógiai 
pótlék, továbbképzés támogatása, szakmai informatikai eszközök beszerzésének támogatása, 
gyermekétkeztetési feladatok támogatása, tankönyvtámogatás) 36 182 E Ft-ot vettünk át.  
 
A központi költségvetéssel szembeni 2012. évi elszámolásunk – fentiek alapján - az alábbiak szerint 
alakul: 
 
Önkormányzatnak járó támogatás    + 910 E Ft 
Önkormányzat által visszafizetendő támogatás         - 12 000 E Ft 
Finanszírozási korrekció (+/-)                           - 11 090 E Ft 
 
Az önkormányzat költségvetési támogatásainak és átengedett központi adóbevételeinek 2012. évi 
alakulását részletesen, jogcímenként tartalmazza a 7. számú melléklet. 
 
d) Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 
 
Az önkormányzat pénzeszköz átvételei tartalmazzák a támogatásértékű bevételeket, és a véglegesen 
átvett pénzeszközöket. Támogatásértékű működési vagy felhalmozási célú bevételek azok, melyeket 
az önkormányzat államháztartáson belülről, más önkormányzatoktól, minisztériumoktól, fejezeti 
kezelésű előirányzatokból kapott, valamely sikeres pályázat beadásának eredményeként. A 
véglegesen átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről kapott működési támogatásokat 
tartalmazza. 
Ezeket a bevételeket részletesen, jogcímenként, forrásonként a 16. számú melléklet tartalmazza. 
 
e) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 
 
Felhalmozási és tőkejellegű bevételként kell megtervezni és elszámolni az önkormányzati vagyon 
bérbeadásából származó bevételeket, a tárgyi eszközök értékesítésének bevételét és a pénzügyi 
befektetések bevételeit.  
Eredeti előirányzatként 6 078 E Ft bevétellel számoltunk, mely előirányzat teljesítése 8 204 E Ft volt 
2012-ben. A bevételből az önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele       8 173 E 
Ft volt (vízmű telep és egyéb önkormányzati ingatlanok bérbeadása), 31 E Ft pedig tárgyieszköz 
értékesítésének bevétele. 
 
f) Pénzügyi befektetések bevétele 
 
A pénzügyi befektetések bevétele 5 119 E Ft volt, melyből 4 769 E Ft a kötvényből származó 
kamatbevétel, 350 E Ft pedig a Vámosgép Kft. 2011. évi fizetett osztaléka. 
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g) Hitelfelvétel  
 
Hitelfelvétel nem történt 2012-ben, sőt a működési célú (likvid) hiteleinket (25 000 E Ft munkabér- 
és a 75 000 E Ft folyószámlahitel) is - az önkormányzat példaértékű gazdálkodása, egyes előnytelen 
szerződések megszüntetése és a központi költségvetés többlettámogatása következtében - 2 977 E Ft 
kivételével a számlavezető pénzintézetnek vissza tudtuk fizetni. 
 
h) Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási célra 
 
Pénzforgalom nélküli bevételek közé tartozik az előző években keletkezett maradvány, 
pénzmaradvány igénybevétele. Ebben az évben felhalmozási célra 36 021 E Ft-ot vettünk igénybe a 
folyamatban lévő beruházások önerejére, az alábbi célokra. 
 
- Vámospércs, Malom u. 9. (Sütőüzem) eszközbeszerzés                 508 E Ft 
- Belterületi csapadékvíz elvezetés pályázat előkészítés költségei                360 E Ft    
- Kerékpárút pályázat előkészítés költségei                9 946 E Ft  
- Járóbeteg Szakellátó (Marinka) közművesítés             22 790 E Ft 
- Egészségház felújítása       1 587 E Ft 
- Személygépkocsi beszerzés                     830 E Ft  
 
2) A KIADÁSOK ALAKULÁSA 
  
Az önkormányzat a 2012. évre tervezett kiadásait 94,54 %-ban teljesítette. A teljesített kiadások 
összege 1 296 146 E Ft, melyből a működési kiadások összege 1 160 848 E Ft (94,34 %-os teljesítés), 
a felhalmozási kiadások teljesítése pedig 135 298 E Ft (96,30 %-os teljesítés).   
 
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézmények 
kiadásainak alakulását a 3/B-3/J. számú mellékletek tartalmazzák kiemelt előirányzatonként. 
 
Az egyes kiemelt kiadási előirányzatok részletezése az alábbiak szerint kerül bemutatásra. 
 
a) Személyi juttatások 
 
A személyi juttatások 483 071 E Ft összegű módosított előirányzatához viszonyított teljesítése 454 
390 E Ft (94,06 %) volt a költségvetési év végén, ami a köztisztviselők, a közalkalmazottak, a Munka 
Törvénykönyve hatálya alá tartozók és képviselők személyi juttatásán kívül tartalmazza a közhasznú 
foglalkoztatottak és a külső személyi juttatásokat (megbízási díjak stb.) is.  
 
b) Munkaadót, kifizetőt terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó 
 
A munkaadót, kifizetőt terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó teljesítése 110 648 E Ft 
volt, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,11 %-os felhasználást mutat. 
 
Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 8. számú melléklet tartalmazza. 
  
c) Dologi kiadások 
 
A dologi kiadások módosított előirányzata 359 136 E Ft, az év végi teljesítés 329 510 E Ft volt 
(91,75 %).  
 
Dologi kiadásként kerülnek elszámolásra a készletbeszerzések (élelmiszer-, gyógyszer-, vegyszer-
irodaszer-, üzemanyag-, szakmai anyag-, karbantartási anyag-, tisztítószer -, kisértékű tárgyi eszköz 
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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, rehabilitációs hozzájárulás befizetése, kamatkiadások). 
 
d) Egyéb működési kiadások 
  
Az egyéb működési kiadások tartalmazzák a támogatásértékű működési kiadásokat, melynek 
teljesítése 5 787 E Ft, és a pénzeszközátadásokat 6 728 E Ft teljesítéssel, melyek teljes körű 
részletezését a 17. számú melléklet mutatja be. 
 
e) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 
 
A társadalom- és szociálpolitikai juttatások teljesítése a 190 756 E Ft összegű módosított 
előirányzathoz képest 189 167 E Ft-ban, azaz 99,17 %-ban realizálódtak.   

 
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 tartalmazza.  

 
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatása 
előirányzatok felhasználását a 14. és 15. számú mellékletek tartalmazzák részletesen. 

 
f) Tartalékok 
 
A tartalékok (általános és céltartalék) az előre nem látható évközi kiadások fedezetére szolgálnak, 
szükség esetén innen kerülhet előirányzat átcsoportosításra más kiemelt kiadási előirányzatra. A 
tartalékok eredeti előirányzata 50 000 E Ft összegben került megtervezésre, melyből  25 719 E Ft 
előirányzat év közben törlésre, 24 281 E Ft összegű előirányzat pedig felhasználásra 
(átcsoportosításra) került.  
 
A tartalékok év végi előirányzatainak összegét a 13. számú melléklet tartalmazza. 
 
g) Működési célú hitelek törlesztése 
 
Az önkormányzat 2012. január 1-jei nyitó működési hitel állománya 51 365 E Ft volt, melyből év 
végéig szinte a teljes összeg visszafizetésre került.  
 
Rövid lejáratú (likvid) hitelek év végi állományának alakulása évenként 
2010. december 31. 71 198 E Ft 
2011. december 31.  51 365 E Ft 
2012. december 31.   2 977 E Ft 
 
h) Dologi kiadásokból felhalmozási célú kiadások 
 
Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú kiadásként terveztük a hosszú lejáratú hitelekhez és 
a kötvényhez kapcsoló kamatfizetési kötelezettséget 11 025 E Ft előirányzattal, melynek teljesítése 8 
882 E Ft volt (80,56 %).  
 
Az önkormányzat rövid és hosszú lejáratú hiteleiről és a kötvényről készült részletes kimutatást a 11. 
számú melléklet tartalmazza. 
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i) Beruházási, felújítási kiadások 
 
Az önkormányzat beruházási kiadásainak módosított előirányzata 82 029 E Ft, teljesítése 82 029 E 
Ft volt. A felújítások 1 587 E Ft-ban realizálódtak. A beruházási kiadásokat a 4. számú melléklet, a 
felújítási kiadásokat az 5. számú melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 
bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza részletesen. 
 
j) Hosszú lejáratú hitelek és kötvény törlesztése 
  
2012. évben hosszú lejáratú hitelek törlesztésére 6 397 E Ft előirányzatot terveztünk, melynek 
teljesítése 6 459 E Ft volt, kötvény visszafizetésre 30 615 E Ft előirányzatot terveztünk, melynek 
éves teljesítése 27 651 E Ft volt. 
 
3) A 2012. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÉS A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA  
 
Az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványának megállapítása a zárszámadás keretében 
történik, a tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat 2012. évi helyesbített pénzmaradványa 2 227 E Ft. A tárgyévi 
helyesbített pénzmaradványból - 433 e Ft Vámospércs Városi Önkormányzat pénzmaradványa, 2 660 
e Ft az önkormányzati fenntartású intézmények pénzmaradványa. A 2 227 e Ft összegű tárgyévi 
helyesbített pénzmaradványt csökkenti a 2012. évi pénzmaradványt terhelő – központi 
költségvetéssel szembeni – finanszírozásból származó korrekció 11 090 e Ft –tal, mely alapján az 
önkormányzat 2012. évi módosított pénzmaradványa – 8 863 e Ft. 
 
 
Az önkormányzat pénzeszközeinek változása 2012-ben 
                                                                                                                                    Ezer Ft-ban 

MEGNEVEZÉS Pénzeszközök változása 
 - Költségvetési bankszámlák egyenlege 89 950 
 - Forintpénztár egyenlege 416 
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 90 366 
Bevételek                                             + 1 265 034 
Kiadások                                              - 1 301 651 
 - Költségvetési bankszámlák egyenlege 53 749 
 - Forintpénztár egyenlege 0 
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 53 749 

 
 
4) EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 
 
Az egyszerűsített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - 
mérleget, éves pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány kimutatást, könyvviteli mérleget és a 
könyvvizsgálói jelentést a 18-23. mellékletek tartalmazzák.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen megtárgyalni az elmúlt költségvetési évről 
készült beszámolót és ez alapján alkossa meg a 2012. évi zárszámadási rendeletet.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Először is szeretném irodavezető úr munkáját megköszönni. Ezeknek az anyagoknak az elkészítése 
elsősorban a Zsolt érdeme, mint szakemberé, illetve jegyző asszony és aljegyző úr érdeme, akik a 
jogi környezetet teremtik meg ehhez a szisztematikus munkához. Mert valóban itt olyan szépen 
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nyomon követhető és eredményt hozó munka folyik, hogy ide öröm bejönni. Köszönjük munkájukat! 
Igaz azt is meg kell említenem, hogy kormányzati szinten is volt ám egy olyan törekvés, egyrészről 
ha tetszik, akkor konszolidálta ezt a helyzetet másrészről egy sokkal szigorúbb feladat alapú 
finanszírozással az önkormányzatokat rá is „kényszerítette” arra, hogy minél racionálisabban 
gondolkozzanak.  
 
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a rendelet 
tervezetet a Képviselő-testület részére. 
 
Kérdezem Kusai Tamás könyvvizsgáló urat van-e kiegészíteni valója, hozzászólása?  
 
Kusai Tamás könyvvizsgáló:  
A könyvvizsgálat során a Vámospércs Városi Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített összevont éves 
költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az 
érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján 
elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves 
költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/200. (XII.24.) Korm. rendeletben 
foglaltaknak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az 
egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló Vámospércs Városi Önkormányzat 2012. évi 
költségvetése teljesítéséről, a 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
helyzetéről megbízható és valós képet ad. 
Nem kívánok, számokba bele menni általánosan mondanék néhány gondolatot. Zsolt munkáját az 
előzőekben elismerte polgármester asszony és én ezt nem kívánom újra megismételni. Azt el kell 
mondanom a testület tagjai részére, hogy maga a beszámolónak a rendszere és a mögötte lévő munka 
kiemelkedően jó és én most nem az adattartalmáról beszélek. Több önkormányzatnak vagyok a 
könyvvizsgálója, de sehol nem kapok ilyen szakmai anyagot, mint itt. Szeretném megemlíteni azt, 
hogy nagyon fontos a humánerőforrás ezt nem mindenhol ismerik el, pedig az önkormányzat 
életében a pénzügyi munka a legfontosabb.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Köszönjük az apparátus munkáját.  
 
Ménes Andrea polgármester: 
Köszönjük a dicséretet könyvvizsgáló úrtól. Az elhangzottakkal kapcsolatosan van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása? Kérem szavazzunk.  
 

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

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
7/2013. (IV.29.) számú önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról 
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) 
és f) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 113. §-a és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a szerint 
meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi zárszámadásról a következőket rendeli el. 
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1. § 

1) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és az 
önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek 2012. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló zárszámadását 

 
1 298 373 eFt bevétellel 1 296 
146 eFt kiadással 
       2 227  eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   
                        3/A. mellékletének megfelelően - jóváhagyja. 

 
 

2) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vámospércs Városi Önkormányzat 
2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját 

 
1 240 987 eFt bevétellel 

              1 241 420 eFt kiadással 
                                            - 433 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   

                        3/B. mellékletének megfelelően - jóváhagyja. 
 
 

3) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában 
lévő költségvetési szervek 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját 

 
682 919 eFt bevétellel 680 259 
eFt kiadással 
    2 660 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   
                     3/C. mellékletének megfelelően - jóváhagyja. 

 
a) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vámospércs Városi   
    Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi beszámolóját           

 
190 220 eFt bevétellel 187 810 
eFt kiadással 
    2 410 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   
                     3/D. mellékletének megfelelően - jóváhagyja. 

b) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mátyás Király 
     Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2012. évi beszámolóját           

 
213 653 eFt bevétellel 213 653 
eFt kiadással 
           0 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   
                     3/E. mellékletének megfelelően - jóváhagyja. 
 

 
c) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvoda Vámospércs   
    2012. évi beszámolóját           
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91 628 eFt bevétellel     91 603 
eFt kiadással 
       25 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   
                     3/F. mellékletének megfelelően - jóváhagyja. 
 

 
d) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató   
     Központ 2012. évi beszámolóját           

 
40 635 eFt bevétellel     40 620 
eFt kiadással 
       15 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   
                     3/G. mellékletének megfelelően - jóváhagyja. 
 

 
e) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mikrotérségi  
     Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Vámospércs 2012. évi beszámolóját           

 
35 150 eFt bevétellel     35 134 
eFt kiadással 
       16 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   
                     3/H. mellékletének megfelelően - jóváhagyja. 

 
 

f) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház és  
     Könyvtár Vámospércs 2012. évi beszámolóját           

 
27 592 eFt bevétellel     27 556 
eFt kiadással 
       36 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   
                     3/I. mellékletének megfelelően - jóváhagyja. 
 
 

g) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vámospércs Városi  
     Önkormányzat Élelmezési Intézménye 2012. évi beszámolóját           

 
84 041 eFt bevétellel     83 883 
eFt kiadással 
     158 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   
                     3/J. mellékletének megfelelően - jóváhagyja. 

 
2. § 

1) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vámospércs és Nyírmártonfalva 
Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló beszámolóját 

 
5 788 eFt bevétellel   
   344 eFt kiadással 
5 444 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   
                     3/K. mellékletének megfelelően – tudomásul veszi. 
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3. § 

 
1) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi bevételeit 

forrásonként, költségvetési szervenként a 3/A – 3/J. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá. 

4. § 

1) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi kiadásait 
kiemelt előirányzatonként, költségvetési szervenként a 3/A – 3/J. mellékleteknek megfelelően 
hagyja jóvá. 

5. § 

1) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi működési 
és felhalmozási mérlegét, költségvetési szervenként a 3/A – 3/J. mellékleteknek megfelelően 
hagyja jóvá. 

 
2) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi 

beruházásait feladatonként a 4. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 

 
3) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi felújításait 

célonként az 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 

6. § 

1) A Képviselő-testület Vámospércs Városi Önkormányzat 2012. évi helyesbített 
pénzmaradványát 2 227 e Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá teljes összegében. A tárgyévi 
helyesbített pénzmaradványból - 433 e Ft Vámospércs Városi Önkormányzat 
pénzmaradványa, 2 660 e Ft az önkormányzati fenntartású intézmények pénzmaradványa. A 
2 227 e Ft összegű tárgyévi helyesbített pénzmaradványt csökkenti a 2012. évi 
pénzmaradványt terhelő – központi költségvetéssel szembeni – finanszírozásból származó 
korrekció 11 090 e Ft –tal, mely alapján az önkormányzat 2012. évi módosított 
pénzmaradványa – 8 863 e Ft. 

7. § 

1) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek tárgyévi kiadásait 
és bevételeit a 6. számú melléklet tartalmazza. 

 
2) Az önkormányzat költségvetési támogatásainak alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza. 

 
3) Az önkormányzat létszámkeretét a 8. számú melléklet tartalmazza. 

 
4) Az önkormányzat pénzeszközei változásának bemutatását a 9. számú melléklet tartalmazza. 
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5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és az 

ezek fedezetéül szolgáló saját bevételeinek bemutatását – a kötelezettség lejáratáig – a 10. 
számú melléklet tartalmazza.   

 
6) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit, az adósságállomány alakulását – 

az adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban - a 11. számú melléklet tartalmazza. 

 
7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza. 

 
8) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében biztosított tartalékait a 13. számú melléklet 

tartalmazza. 

 
9) Az önkormányzat – lakosságnak nyújtott - 2012. évi szociális ellátásait a 14. melléklet 

tartalmazza. 

 
10)  Az önkormányzat 2012. évi ellátottak pénzbeli juttatásait a 15. melléklet tartalmazza. 

 
11)  Az önkormányzat támogatásértékű bevételeit és pénzeszköz átvételeit a 16. számú melléklet 

tartalmazza. 

 
12) Az önkormányzat támogatásértékű kiadásait és pénzeszköz átadásait a 17. számú melléklet 

tartalmazza. 

 
13) Az önkormányzat könyvviteli mérlegét, vagyonkimutatását és a részesedések alakulását a 18. 

és 19. mellékletek tartalmazzák. 

 
14) Az önkormányzat egyszerűsített beszámolóját és könyvvizsgálói jelentését a 20-23. számú 

mellékletek tartalmazzák. 

8. § 

1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a hatályba lépéssel 
egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat többször módosított 1/2012. (II.13.) számú 
költségvetési rendelete. 

 
2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
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Vámospércs, 2013. április 29. 
 
 
  Ménes Andrea        Kanyóné Papp Klára 
    polgármester        jegyző 
 
 
A rendeletet kihirdettem:  
Vámospércs, 2013. április 29. 
 
 
Kanyóné Papp Klára 
            jegyző 
 
(15:30 perckor távozik az ülésről Kusai Tamás könyvvizsgáló) 
 
11. napirendi pont:  Előterjesztés a 2012. évi összesített belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az államháztartási kontrollrendszer szabályozási háttere 2012. január 01. napjától teljesen 
megváltozott: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) hatályon 
kívül helyezte a korábbi államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt. 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. §-a szabályozta 2013. január 01. 
napjáig az önkormányzatok ellenőrzését. Az önkormányzati törvény 92.§ (10) bekezdése szerint a 
polgármester a tárgyévre vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott – éves ellenőrzési 
jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési 
jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a 
zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a Képviselő-testület elé terjeszti. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.  törvény 119. §-a rendelkeznek 
2013. január 01. napját követően a helyi önkormányzatok belső kontrollrendszerének részletes 
szabályiról. 
 
A helyi önkormányzat belső pénzügyi ellenőrzését a külön jogszabályok szerinti folyamatba épített, 
előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) és belső ellenőrzés útján 
biztosítja. 
 
A belső ellenőrzési tevékenységet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.), a Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai, valamint nemzetközi 
standardok szabályozzák. 
 
Az ellenőrzési feladatok tartalmát elsősorban az éves költségvetési törvény, az Áht., a Bkr., és a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény határozzák meg.     
 
A Bkr. 49. §- rendelkezik az éves ellenőrzési jelentésről: 

49. § (1) Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet 
jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének. 
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 (3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési 
jelentést megküldi a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig. 
 
A belső ellenőrzési vezető a Bkr. 49. § (3) bekezdésében előírt határidőben megküldte a Jegyző 
számára az éves ellenőrzési jelentést. A zárszámadási rendelet benyújtásával egyidejűleg szükséges 
előterjeszteni az éves ellenőrzési jelentést is. 
 
Belső ellenőrzési kötelezettségünknek a 2012. évben a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás 
keretében tettünk eleget, Károlyi Ernőné belső ellenőrrel kötött éves szerződés alapján. 
 
A Bkr. 56. § (8) bekezdése alapján az éves ellenőrzési jelentést a társulás munkaszervezeti feladatát 
ellátó, vagy közös feladatellátás esetén a feladatellátást végző, intézményi társulás esetén az 
intézmény székhelye szerinti önkormányzat által kijelölt költségvetési szerv vezetője az egyes 
önkormányzatok zárszámadásának határidejére, de legkésőbb március 20-ig az érintett jegyző részére 
megküldi, hogy azt a polgármester a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé 
terjeszthesse. 
 
A 2012. évről szóló „Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés”-t jelen előterjesztéshez csatolom. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a 
határozati javaslatot elfogadni. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
 
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére. Bizottsági ülésen jelezte Kosztin Mihály települési képviselő, 
hogy az éves belső ellenőrzési jelentés dátuma elírásra került, mivel 2012. január 08 napja szerepel 
2013. év helyett. Elnézést kérünk. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2013. (IV.30.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 56. § (8) 
bekezdése alapján a 2012. évi belső ellenőrzésről szóló „Éves 
ellenőrzési és összefoglaló jelentés”-t – a határozat melléklete szerint - 
megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi, és elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
12. napirendi pont: Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjáról szóló rendelet tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
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Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdés a.) pontja, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) 
sz. Kormány rendelet (továbbiakban: Kormány rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján rendeletben 
állapítja meg a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díját.  
 
Legutóbb a Képviselő-testület a 7/2011. (III.1.) számú rendeletével kerültek megállapításra a térítési 
díjak.   
 
A Szt. 115. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a központi 
költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének, támogató 
szolgáltatás esetében a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti 
költségvetési támogatásának különbözete, melyből megállapítható, hogy egy fő ellátása mennyibe 
kerül az önkormányzatnak.  
A személyi térítési díj pedig az az összeg, amelyet az ellátott ténylegesen megfizet egy általa 
igénybevett személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásért. A személyi térítési díj nem 
haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.  
 
A fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető állapítja meg konkrét összegben, 
figyelembe véve a szolgáltatást igénylő rendszeres jövedelmét, valamint a Szt. 116 – 117. §-aira 
vonatkozó szabályait, mely szerint a személyi térítési díj nem haladhatja meg a szociálisan rászoruló 
személy rendszeres havi jövedelmének 30 %-át étkeztetés, 25 %-át házi segítségnyújtás, 30 %-át ha a 
házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is igénybe vesz, 30 %-át támogató szolgáltatás, 15 %-át 
nappali ellátás, valamint 30 %-át nappali ellátás és ott étkezés esetében.  
 
A kormányrendelet 3. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat 
étkeztetés és nappali ellátás esetén ellátási napra, házi segítségnyújtás esetén gondozási órára, 
támogató szolgáltatás esetén szolgálati órára és szállítási km-re vetítve kell meghatározni.  
 
A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1.-ig kell 
megállapítani.  
 
A térítési díjak az Áfát tartalmazzák.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen.  
 
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a rendelet 
tervezetet a Képviselő-testület részére Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő testületének  
8/2013. (IV.29.) sz. önkormányzati rendelete  

az önkormányzat szociális intézményeiben alkalmazandó étkezési, és ellátási térítési díjak 
megállapításáról szóló 5/2011. (II.15.) számú rendeletének módosításáról  

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a.) pontjában és a 92. § (2) bekezdés f.) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében az önkormányzat 
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szociális intézményeiben alkalmazandó térítési, és ellátási díjak megállapításáról szóló 5/2011. 
(II.15.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:  
  

1. §  

A rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„1.§ 
 

A rendelet hatálya kiterjed Vámospércs Városi Önkormányzat által fenntartott személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formákra; ezen belül az étkeztetésre, a házi 
segítségnyújtásra, a támogató szolgáltatásra, nappali ellátásra. „ 

 
2. § 

A rendelet kiegészül a következő 1/A. §-sal: 
 

„1/A. §  
 
(1) Az 1. §-ban meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell 

fizetni.  

(2) A térítési díj megfizetésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (továbbiakban: Szt.) 114. § (2) bekezdésében meghatározott személyek kötelesek.  

(3) Az ingyenes ellátásban részesülők körét az Szt. 114. § (3) bekezdése határozza meg.  

(4) Az intézményi térítési díj mértékét a Képviselő testület e rendeletben foglaltak szerint 
állapítja meg.  

(5) A személyi térítési díjat az érvényben levő jogszabályok alapján az intézmény vezetője 
konkrét összegben állapítja meg. „ 

 
3.§ 

A rendelet 4. §-ában szereplő térítési díjak összege a következőképp változik: 
 

„4. § 
 

Az étkeztetés (napi egyszeri meleg étel biztosítása) intézményi térítési díja:  
a.) kiszállítás nélkül: 340 Ft/nap 

b.) kiszállítás 125 Ft.  

 
Támogató szolgáltatás intézményi térítési díja:  
a.) személyszállítás 165 Ft/km,  

b.) személyi segítés 235 Ft/munkaóra. „ 

5. § 
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Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, rendelkezéseit 2013. április 01. napjától kell 
alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
 
Vámospércs, 2013. április 29.  
 
 
     Ménes Andrea           Kanyóné Papp Klára  
      polgármester         jegyző  
 
 
E rendeletet a mai napon kihirdettem:  
Vámospércs, 2013. április 29.   
 
 
Kanyóné Papp Klára  
          Jegyző 
 

 
13. napirendi pont: Előterjesztés 8/2013. (II.29.) BM rendelet tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. számú melléklet 
10. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Belügyminiszter kiadta az egyes önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. 
(III.29.) BM rendeletet (továbbiakban: rendelet), mely alapján önkormányzatunknak támogatási 
igény benyújtására van lehetősége. 
 
A rendelet alapján támogatás vehető igénybe az alábbi fejlesztésekhez: 
 

1. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, melynek 
keretében a tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést, az 
óvodai nevelést, vagy óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetést végző intézmények 
infrastruktúrális fejlesztése, felújítása támogatható. (A támogatás elsősorban az épület 
fűtéskorszerűsítésére, nyílászáró cserére, hőszigetelésre fordítható.) 

2. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítása, mely támogatás 
kizárólag a köznevelési intézmény sportlétesítményének fejlesztésére, felújítására fordítható. 

3. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása 
 
 
A jogszabályban részletezett fejlesztési prioritásokat, valamint az ezekkel összefüggésbe hozható 
létesítményeinket figyelembe véve, településünk a 3. pontban megjelölt célra (Közbiztonság 
növelését szolgáló fejlesztések) nyújthat be pályázatot.  
 
A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés keretében Vámospércsen 16 db kamerából álló – 
mozgatható, nagyfelbontású felvételeket rögzítő – térfigyelő-rendszer kerülne kiépítésre az 
előterjesztéshez mellékelt árajánlatban foglalt műszaki tartalommal és helyszíneken.  
 
A pályázat keretében igényelhető maximális támogatás összege 10 M Ft, mely fejlesztéshez a 
központi költségvetés – településünk esetében - 90 %-os mértékű támogatást biztosít.  
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A mellékelt árajánlat alapján a fejlesztés bekerülési értéke 9 975 444 Ft, melynek forrásösszetétele 
az alábbi módon alakulna: 
 
- központi költségvetés támogatása  8 977 900 E Ft 
- önkormányzat saját forrása      997 544 E Ft 
  
 
A pályázat beadásának határideje: 2013. május 02. 
 
Kiegészítésképpen tájékoztatnám a bizottság tagjait arról, hogy a pályázattal kapcsolatban két 
árajánlat érkezett be, a második árajánlatot a testületi ülésen osztottuk ki. Az egyik cég 
Nyírábrányban már kiépítette ugyanezt a rendszert, a másik cég pedig helyi vállalkozó, aki a helyi 
kábel tv. közszolgáltatását látja el a településen. Összevetve a kért árajánlatot azt lehet megállapítani, 
hogy a helyi vállalkozó a már meglévő rendszerre kívánja kiépíteni a hálózatot, míg a másik 
vállalkozó egy teljesen új rendszert építene ki. Felkértem Oláh Barnabás munkatársamat, hogy 
hasonlítsa össze a két cég által benyújtott ajánlatot informatikai és technikai szempont alapján. 
Kérem Oláh Barnabást, hogy a bizottság előtt ismertesse a megállapításait.   
 
Oláh Barnabás:  
Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester asszonytól megkaptam a két cég árajánlatát. A 
következőkben röviden összefoglalom az előnyöket és hátrányokat. Az első és a legfontosabb, hogy a 
helyi vállalkozó már a meglévő hálózatot kívánja felhasználni a projekt kiépítésében. Ez az 
önkormányzat számára nézve azért kedvezőtlen, mivel nekünk a jövőben ettől a cégtől kellene 
bérelnünk a hálózatot. Ezzel szemben a másik vállalkozó egy olyan új hálózatot építene ki, amely az 
önkormányzat saját tulajdona lenne. Az árajánlatok alapján a helyi vállalkozónak ugyan kedvezőbb 
az ajánlata, de ebben csak fix rögzítésű kamerák szerepelnek, míg a másik vállalkozó ajánlata 
drágább, de a kamerák mozgathatóak, akár 360 fokban is. Végül összehasonlítottam az alapján is az 
ajánlatokat, hogy a helyi vállalkozó – amennyiben a legolcsóbb nem fix, hanem mozgatóható 
kamerákat építene ki - abban az esetben már drágább a lenne az ajánlata, mint a másik cégnek, aki 
alapból mozgatható kamerákra adta be az árajánlatát.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Köszönöm szépen az ajánlatok összehasonlítását. Nekem az a véleményem, hogy mindenképpen a 
saját hálózat kiépítését kellene támogatunk, nem előnyös ha a jövőben függenünk kellene egy már 
kiépített hálózattól. A kamerák esetében jobbnak látom, hogy mozgatható kamerák legyenek 
kiépítve, az árajánlatokat tekintve nem kerülne többe, sőt a helyi vállalkozó árajánlata mozgatható 
kamerák esetében többe is kerülne, mint a Nyírábrányi vállalkozóé. Fentiek alapján kérem a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtására vonatkozó határozati javaslatot megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjen.  
 
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Kérdése, 
hozzászólása van-e valakinek? 
 

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

53/2013. (IV.30.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. támogatási igényt nyújt be az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013 (III.29.) BM rendelet 
alapján az alábbiak szerint: 

  
a) A támogatás célja: Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása  
 
b) A pályázat tartalma: 16 kamerából álló térfigyelő-rendszer kiépítése Vámospércsen, 

közbiztonsági szakmai szempontok alapján, a legindokoltabb területeken 
 
c) A beruházás költsége: 9 975 444 Ft 
 
d) Az igényelt támogatás összege: 8 977 900 Ft 

 
2. a beruházás megvalósításához az önkormányzat 997 544 Ft saját forrást biztosít az 

önkormányzat 2013. évi költségvetésében a felhalmozási célú, előző évi pénzmaradvány 
igénybevétele előirányzat terhére. 
 

3. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott pályázat benyújtásáról 
gondoskodjon, és ezzel összefüggésben szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.  

 
 

Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: 2013. május 2.  
 
 
14. napirendi pont: Előterjesztés a Polgárőr Egyesület támogatási szerződésének módosítása 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat a 204/2012. (X.30.) számú határozatával a Városi Polgárőr 
Egyesület részére 100 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított az egyesület 
által megjelölt alábbi célokra. 
 
Gépjármű üzemeltetési költségek (üzemanyag, kenőanyag, kisebb javítások, biztosítási díjak), 
szolgálatban lévők biztosítási költségei, a szolgálat ellátásához szükséges kisértékű technikai 
eszközök javítási, beszerzési költségei. 
 
A Városi Polgárőr Egyesület Elnöke a 2013.04.08-i levelében kezdeményezte a 2012. évi támogatási 
megállapodás módosítását úgy, hogy támogatható célok közzé az egyesület mobiltelefon költsége is 
bekerüljön.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben és a határozati javaslatban 
foglaltakat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.  Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

54/2013. (IV.30.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Polgárőr Egyesület 2012. évre 
érvényes támogatási megállapodásának 1. b) pontját az alábbiak szerint módosítja. 
 

1. A TÁMOGATÁS TÁRGYA, ÖSSZEGE, CÉLJA, FOLYÓSÍTÁSA:  
 
b)  A támogatás kizárólag az alábbi célra használható fel: 

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. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
15. napirendi pont: Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat mellett a településen egy nemzetiségi önkormányzat működik, a 
Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 
 
Önkormányzatunk évek óta támogatja a nemzetiségi önkormányzat tevékenységét, hiszen a külön 
kormányrendeletben szabályozott állami (általános működési és feladatalapú) támogatás éves összege 
(a megvalósított feladatok függvényében) évente 200-500 E Ft, mely jelentősen behatárolja a 
nemzetiségi önkormányzat mozgásterét. 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésében nem került tervezésre 
támogatásértékű működési kiadás a nemzetiségi önkormányzat részére, ezért erről külön határozatban 
szükséges dönteni. 
 
Javaslatunk az, hogy az előző évek támogatási összegének megfelelően 500 E Ft-tal támogassuk 
Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi tevékenységét, azzal a feltétellel, 
hogy a támogatás összege kizárólag a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások 
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII.29.) Korm.rendelet 1. 
számú mellékletében található feladatok megvalósítására használható fel.      
Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

55/2013. (IV.30.)  
számú határozata 
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az önkormányzat 
2013. évi költségvetésében az általános tartalék terhére - 500 E Ft-tal 
támogatja Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 
tevékenységét. 
 
A támogatás összege kizárólag a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott 
támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. 
(XII.29.) Korm.rendelet 1. számú mellékletében található feladatok 
megvalósítására használható fel.      
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási megállapodás 
megkötéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
16. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércs-Nyíradony Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság 
„VA” támogatása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 118/2012. (VI.25.) számú határozatában 
döntött arról, hogy a Vámospércs-Nyíradony Köztestületi Önkéntes Tűzoltóságot (székhely: 4287 
Vámospércs, Béke u. 3., nyilvántartási száma: Tpk.60.105/2008.) a tűz elleni védekezésről, a 
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. XXXI. törvény 28. § (3) bekezdésében biztosított 
felhatalmazása alapján 2012. december hó 31. napjával megszünteti.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a szervezet megszüntetésével (végelszámolásával) 
kapcsolatos intézkedések folyamatosan végrehajtásra kerültek. 
 
A tűzoltóságok állami finanszírozása 2012. évben jelentősen csökkent, ezért a szervezet - év végéig 
történő – működőképességének fenntartásához a tavalyi évben már az alapító és a működési területen 
lévő önkormányzatoknak is hozzá kellett járulni. 
 
A végelszámolási eljárással történő megszüntetés feltétele, hogy a tűzoltóság maradéktalanul 
rendezze az összes fennálló kötelezettségét. 
 
A szervezetnek – a mellékelt kimutatás alapján – 51 216 Ft-ra van szüksége ahhoz, hogy tartozásait 
teljesíteni tudja. 
 
Fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a kimutatás alapján önkormányzatunk – támogatási 
megállapodás megkötését követően – azonnal és egy összegben teljesítsen a tűzoltóság részére 
60 000 Ft összegű önkormányzati támogatást a szervezet mielőbbi megszüntetése – ezáltal további 
költségek elkerülése – érdekében.   
 
 
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjenek.  
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltakat elfogadni 
szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

56/2013. (IV.30.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - 
támogatási megállapodás alapján - a Vámospércs – Nyíradony Köztestületi 
Önkéntes Tűzoltóságot „va” – a szervezetnél fennálló kötelezettségek 
pénzügyi rendezése, ezáltal a végelszámolás mielőbbi lezárása érdekében - 60 
000 Ft vissza nem térítendő működési támogatásban részesíti. 
 
Felkéri az Alpolgármestert, hogy a támogatási megállapodás megkötéséről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Huszti János alpolgármester 

 
 
17. napirendi pont: Előterjesztés a folyószámlahitel szerződés megkötése tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat a korábbi években a dolgozók bérének határidőben történő 
kifizetéséhez havi rendszerességgel 25 000 000 Ft munkabérhitelt, a szállító partnerek számláinak 
kiegyenlítéséhez pedig 75 000 000 Ft összegű folyószámlahitelt vett igénybe, mely kihasználása 
szinte egész évben folyamatos volt.   

Az önkormányzat gazdálkodásában bekövetkező pozitív változások hatására a település likviditása 
szinte teljesen helyreállt, tekintettel arra, hogy jelenleg idegen források bevonása nélkül tudunk 
határidőben eleget tenni az összes kötelezettségünknek. 

Fentiek ellenére azonban önkormányzatunknak figyelembe kell vennie, hogy a bevételek és kiadások 
éves időbeli üteme nagymértékben eltér egymástól (pl. a helyi adóbevételek 90 %-a márciusban és 
szeptemberben teljesül a kiadások állandósága mellett), ezért folyószámlahitel igénybevételére 
továbbra is – csökkentett összegben – szükség van.    

A Főnix Takarékszövetkezetnél 2012.12.28-án 75 000 000 Ft hitelkeretre megkötött szerződésünk 
lejárata 2013. június 30.  

(A rendelkezésre tartott hitelkeret összegét év elején 50 000 000 Ft-ra csökkentettük.) 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 1. § c) pontja a likvid 
hiteleket az alábbiak szerint definiálja: 

Likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel 

Fentiek alapján a folyószámlahitel 2013. július 01-jétől  2013. december 31-ig vehető igénybe és 
év végéig a teljes kötelezettséget maradéktalanul vissza kell fizetni. 
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A folyószámlahitel összegét 50 000 000 Ft-ban kérnénk rendelkezésre tartani.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a folyószámlahitel keret 2013. II. félévi rendelkezésre 
tartását szíveskedjen jóváhagyni. 

 

A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjenek. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2013. (IV.30.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzati feladatok ellátása, a folyamatos likviditás fenntartása 
érdekében, folyószámlahitelre irányuló szerződést köt 2013. július 01. 
napjától 2013. december 31. napjáig, melynek keretösszegét 50 millió 
forintban állapítja meg. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a Főnix 
Takarékszövetkezetnél a folyószámla-hitelkeret szerződés megkötésére és 
felhatalmazza az ehhez szükséges valamennyi nyilatkozat, biztosíték 
megtételére. 
 
Határidő: 2013. június 20. 
Felelős:  Ménes Andrea polgármester 

 
18. napirendi pont: Előterjesztés Vámosvíz Kft. vízhálózat bővítésének tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
 

A Vámosvíz Kft. ügyvezetője azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy 2012 
nyara óta próbál megoldást találnia vámospércsi ivóvíz minőségének hatékony és költségkímélő 
javítására. 

A lakosság által észlelet és a Vámosvíz Kft. részére jelzett problémák nem a hálózatba vezetett víz 
minősségével, hanem a vízhálózat egyes szakaszainál észlelet hiányosságok és hibák okozzák a 
minőségi hibákat. A Vámosvíz Kft. felmérte, hogy ezeknek a problémáknak a megoldása a 
településen mely hálózati szakaszoknál, milyen javítási munkálatokat kellene elvégezni, és ezzel 
kapcsolatban műszaki tartalommal együtt teljes költségvetést is bemutató szakmai anyagot készített 
az ügyvezető igazgató úr, melyet mellékleten csatolom az előterjesztés mellé. 

Tekintettel arra, hogy a városban tapasztalt és a lakossági bejelentések alapján a Vámosbvíz Kft. 
felmérte, hogy a település vízhálózatában hol és milyen mértékű javítások szükségesek, javaslom, 
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hogy a tisztelt Képviselő-testület, mint a Vámosvíz Kft. taggyűlése támogassa az alábbi határozati 
javaslat elfogadását.   
 
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjenek. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2013. (IV.30.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Vámosvíz Kft. 
taggyűlése úgy dönt, hogy a Vámosvíz Kft. részére engedélyezi a határozat 
mellékletében szereplő vízhálózat-bővítését a tervezett költségvetés, az ott 
szereplő műszaki tartalom szerint 2.669.660 Ft + ÁFA összeg erejéig a cég 
2011. évi eredménytartaléka terhére. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Vámosvíz 
Kft. ügyvezetőjét értesítse és a további szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon.   

Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
19. napirendi pont: Előterjesztés a 2013. évi tavaszi EU élelmiszersegély tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet EU Élelmiszersegély program 2013. I. fordulója keretében 
kiosztásra kerülő  élelmiszer-segély csomagok kiosztásához, a szociálisan rászoruló családok közül 
Magyar Ökomenikus Segélyszervezet által megadott szempontok szerint két csoportba tartozó 
személynek, családnak adható élelmiszersegély: 
 
- létminimum közelében élők, illetve 
- kisnyugdíjasok számára. 
 
A rászorultsági kategóriák megállapításához az előző évek csomagosztásainak tapasztalata alapján 
az alábbi javaslatot teszem: 
 

- A létminimum közelében élők közül azok részesülhessenek élelmiszer segélyben, ahol a 
családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, a 42.750 
Ft –ot. 

 
- A kisnyugdíjasok közül azok részesülhessenek élelmiszer segélyben, akik egyedül élnek, és a 

jövedelmük nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át, azaz 71. 250 Ft-ot. Ezen kívül, 
aki házastársával együtt él, és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 
200 %-át, azaz 57. 000 Ft-ot.  
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Javasolom, hogy az élelmiszercsomagra jogosult családok a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő- 
és Gyermekjóléti Szolgálatnál jelentkezzenek le, és a család anyagi helyzetét igazoló dokumentumok 
bemutatása alapján nyilatkozatot töltsenek ki.  
 
Az élelmiszer segély szétosztása a 2013. januári osztáshoz hasonlóan történjen, vagyis a jogosultakat 
név szerint értesítse az intézmény, majd a csomagot vegyék át a 4287 Vámospércs, Nagy utcai 
raktárból. 
 
A csomag 2013. május 14.-én fog megérkezni Vámospércsre, melyet egy héten belül ki kell 
osztani a rászorultak részére, majd az osztás időpontját követő 8 munkanapon belül a dokumentációt 
meg kell küldeni a segélyszervezet részére. Az élelmiszeradományért ebben az évben Miskolcra kell 
elmenni, a Vámospércsre történő szállításáról gondoskodnunk szükséges. 
 
Az alábbi élelmiszermennyiséget biztosítja a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet 
Vámospércsnek: 
Liszt: BL55(ES001) 1800 kg (2 raklap) 
Fodros nagykocka tészta: (ES012) 1920 kg (4 raklap) 
Orsó tészta (ES026) 1680 kg (4 raklap) 
Kristálycukor: (ES040) 960kg (1 raklap) 
Pirított kenyérlap: (ES045) 336kg (3 raklap) 
Az elmúlt évek tapasztalatát követve érdemes lenne a fennmaradó mennyiséget az utólag jelentkezők 
részére fenntartani. 
 
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen.  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
A Humánpolitikai Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2013. (IV.30.)  
számú határozata 

 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet EU Élelmiszersegély 2013. évi tavaszi 
programjának végrehajtásával megbízza a Vámospércsi Mikrotérségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot, hogy az élelmiszer-osztással 
kapcsolatos feladatokat lássa el. 
 
A Képviselő-testület a rászorultsági kategóriákat a következők alapján 
állapítja meg: 
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 A létminimum közelében élők közül azok részesülhetnek élelmiszer 
segélyben, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg a nyugdíjminimum 150 %-át, a 42.750 Ft –ot, illetve 

 
 A kisnyugdíjasok közül azok részesülhetnek élelmiszer segélyben, 

akik egyedül élnek, és a jövedelmük nem haladja meg a 
nyugdíjminimum 250 %-át, azaz 71. 250 Ft-ot.  

 
 Élelmiszer segélyben részesülhet továbbá az, aki házastársával együtt 

él, és az egy főre jutó jövedelemük nem haladja meg a 
nyugdíjminimum 200 %-át, azaz 57. 000 Ft-ot.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse 
az intézményvezetőt.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester, Vinczéné Gáll Anikó intézményvezető  

 
20. napirendi pont: Előterjesztés az Óvoda Vámospércs dokumentumainak egyetértése 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMi rendelet 97. § (15) bekezdése előírta, hogy 2013. március 31. napjáig az 
intézmények kötelesek felülvizsgálni az intézmény működését meghatározó Szervezeti és Működési 
Szabályzatukat és a Házirendet.  
Az Óvoda Vámospércs Intézményvezetője, Németh Jánosné 2013. március 28-án levélben 
tájékoztatott arról, hogy a fenti jogszabályhely alapján az intézmény SZMSZ-ét a kötelező tartalmi 
elemekkel kibővítették, és az adatokban bekövetkezett változásokat kijavították, a Házirend 
felülvizsgálatának az eredményeképpen annak tartalmát nem kellett módosítani vagy kiegészíteni. Az 
Óvoda SZMSZ-ét a nevelőtestület a 2013. március 22. ülésén elfogadta, és a Szülői Szervezet 
véleményezte.  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az óvoda SZMSZ-át a nevelőtestület 
fogadja el a fenntartónak egyetértési joga van.  
Jelen előterjesztésemhez csatolom Németh Jánosné intézményvezető asszony által elkészített 
kivonatot az SZMSZ módosításával kapcsolatban, az óvoda nevelőtestületének és a szülői 
szervezetének üléséről készült jegyzőkönyveket. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?   
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
A Humánpolitikai Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére, azzal a kiegészítéssel, hogy a Képviselő-testület kérje fel az 
Intézmény vezetőjét, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon az óvoda 
névválasztásával kapcsolatos feladatok előkészítéséről.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
 

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

60/2013. (IV.30.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 97. § (15) 
bekezdése alapján az Óvoda Vámospércs nevelőtestülete által elfogadott, 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési 
Szabályzattal – a határozat melléklete szerint - egyetért.  
 
Felkéri az Intézmény vezetőjét, hogy a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően gondoskodjon az óvoda névválasztásával kapcsolatos 
feladatok előkészítéséről.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse az 
Óvoda Vámospércs intézményvezetőjét.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
21. napirendi pont: Előterjesztés a Mátyás Király Általános és AMI dokumentumainak 
egyetértése tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (14) bekezdése alapján „Az iskola 2013. 
március 31-ig felülvizsgálja a pedagógiai programját, annak érekében, hogy a kerettantervről szóló 
jogszabály, valamint e törvény rendelkezéseinek megfeleljen, a 97§ (15) bekezdés alapján „A 
nevelési-oktatási intézmény 2013. március 31-ig felülvizsgálja és módosítja az SZMSZ-ét annak 
érdekében, hogy megfeleljen az e törvényben és a végrehajtási rendeletben foglaltaknak.” 
 
Az iskola igazgatója, Sarudiné Oláh Enikő 2013. április 10. napján levélben tájékoztatott arról, hogy 
a fenti jogszabályhely alapján az intézmény SZMSZ-ét és a Házirendjét a kötelező tartalmi elemekkel 
kibővítették, és az adatokban bekövetkezett változásokat kijavították. 
Az iskola Pedagógia programját, SZMSZ-ét és Házirendjét a nevelőtestület, a szülői szervezet és a 
diákönkormányzat elfogadta. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az óvoda SZMSZ-ét a nevelőtestület 
fogadja el, a fenntartónak egyetértési joga van, amennyiben a működtetőre többletköltséget ró a 
módosítás. Az igazgató asszony tájékoztatása alapján a működtető Önkormányzatra a módosítások 
annyiban jelentenek többletköltséget, hogy a felmenő rendszerben már a felső tagozaton is 
bevezetésre kerül – szülői igény szerint – az „egésznapos iskola”, a törvény alapján megnő a délutáni 
foglalkozások száma és 17 óráig biztosítani kell a tanulók felügyeletét.  
Fentiek alapján az épületek napi használati ideje megnövekszik, a közüzemi számlák is emelkedi 
fognak, az eszközök kopásával, a karbantartási munkálatok gyakoriságának növekedésével kell 
számolni. 
 
Az iskola igazgatóasszonya mellékleten megküldte a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Házirendet, pedagógiai programot és SZMSZ-t, melyet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán lehet 
megtekinteni. 
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Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
A Humánpolitikai Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére. 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

61/2013. (IV.30.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  97. § (15) bekezdése 
alapján a Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
nevelőtestülete, szülői szervezete és diákönkormányzata által elfogadott, 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési 
Szabályzattal, a Házirenddel és a Pedagógiai Programmal – a határozat 
melléklete szerint - egyetért. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse az 
intézményvezetőjét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 

(16:10 perckor visszaérkezik az ülésre Rácz Ildikó települési képviselő) 
 
22. napirendi pont: Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár SZMSZ módosításának 
jóváhagyása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője 2013. április hó 25. napján arról tájékoztatott, 
hogy az intézmény SZMSZ-ét a hatályos jogszabályok alapján módosítania kellett. 
 
Az Intézményvezető Asszony mellékleten csatolta a módosított SZMSZ-t, a következő mellékleteivel 
együtt: 
- 1. számú melléklet: Szakkörvezetők megbízási szerződése 
- 2. számú melléklet: Dolgozók munkaköri leírása 
- 3. számú melléklet: Ügyiratkezelési Szabályzat 
- 4. számú melléklet: Pénzkezelési Szabályzat 
- 5. számú melléklet: Önköltségszámítási Szabályzat 
- 6. számú melléklet: Állománynyellenőrzési Szabályzat 
- 7. számú melléklet: Gyűjtőköri Szabályzat 
- 8. számú melléklet: Könyvtárhasználati Szabályzat 
- 9. számú melléklet: Küldetésnyilatkozat 
- 10. számú melléklet: Adatkezelési Szabályzat 
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- 11. számú melléklet: Számítógéphasználati Szabályzat 
- 12. számú melléklet: Vagyonvédelmi Szabályzat.   
 
Az SZMSZ-t jelen előterjesztéshez mellékleten csatolom, a 12 mellékletét a Polgármesteri Hivatal 
Titkárságán lehet megtekinteni. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
A Humánpolitikai Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére, azzal a kiegészítéssel, hogy a Képviselő-testület kérje fel az 
Intézmény vezetőjét, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon a Művelődési Ház 
és Könyvtár névválasztásával kapcsolatos feladatok előkészítéséről.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

62/2013. (IV.30.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs intézmény (4287 Vámospércs, 
Debreceni u. 3.) módosított és egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és 
Működési Szabályzatát – a határozat melléklete szerint – elfogadja. 
 
Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
gondoskodjon az intézmény névválasztásával kapcsolatos feladatok 
előkészítéséről.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a 
Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
23. napirendi pont: Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői 
álláshelyének tárgyában pályázat tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület 67/2011. (III. 29.) ÖH számú határozatával döntött 2011. április 1. napjától 
2016. március 31. napjáig terjedő időszakra György Miklósné Szociális Szolgáltató Központ 
intézményvezetőjévé történő kinevezéséről. 
 



69 
 

György Miklósné intézményvezető asszony 2013. április 08. napján írásban arról értesített, hogy 
2013. április 09. napjával vezetői megbízásáról lemond. 
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 23. § (4) 
bekezdésében leírtaknak megfelel az intézményvezető asszony írásbeli lemondása, egyoldalú 
jognyilatkozatot tett. A lemondást a Képviselő-testületnek elég tudomásul vennie. 
  
A Kjt. 23. § (4) bekezdése alapján a lemondási idő 2 hónap, így az intézményvezető asszonynak  
2013. június hó 9. napjáig még el kell látnia az intézményvezetői feladatait, erről írásban 
tájékoztattam. A lemondott intézményvezető továbbfoglalkoztatását – eredeti munkakörében a Kjt. 
23. § (6) bekezdése alapján a továbbiakban is biztosítja az önkormányzat. 
 
Az intézményvezetői posztra fentiek alapján pályázatot kell kiírnia a Képviselő-testületnek. A 
pályázat kiírásáról és a pályázat elbírálásáig határozott időre adott vezetői megbízásról is szükséges 
dönteni. Az intézmény SZMSZ-e alapján a Támogató Szolgálat vezetője látja el a helyettesítési 
feladatokat az intézményvezető tekintetében, így javaslom, hogy Fucskó Zoltánnét bízza meg a 
testület az intézményvezetői feladatok ellátásával 2013. június 9. napjától a pályáztatási eljárás 
végéig.  
 
A vezetői megbízás adásának rendjét a Kjt., a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet), valamint az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: SzCsM rendelet) 
szabályozza. 
 
A Kjt. 20/A § (1) bekezdése alapján közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak 
olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételnek 
megfelelt. A pályázatot – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a kinevezési jogkör gyakorlója írja 
alá. 
 
A Kjt. 20/B. § szerint a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 20/A. § 
(1) és (3)-(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a kinevezési jogkör 
gyakorlója írja alá. 
 
A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására 
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 
 
Ha e törvény alapján a magasabb vezető beosztás ellátásához pályázatot kell kiírni, a pályázatban 
meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő munkakört is. 
Ha a magasabb vezető, illetve a vezető beosztással történő megbízáshoz közalkalmazotti jogviszony 
létesítése is szükséges – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a kinevezési jogkör a megbízási 
jogkör gyakorlóját illeti meg. 
 
A pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő feladatokat a Korm. rendelet 1/A. § (3) bekezdése 
alapján az önkormányzat jegyzője látja el. 
 
A Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése szerint magasabb vezetőnek minősül az önálló intézmény 
vezetésére a fenntartó által megbízott vezető. 
 
A magasabb vezető beosztás ellátásának feltétele: 
a) legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 

gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén 
betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, és 
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b) magasabb vezetői megbízás esetén 

b.a  az intézményben betöltött munkakörbe történő határozatlan idejű kinevezés, vagy 
b.b. a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai 

képesítést igénylő munkakörben történő határozatlan időre szóló kinevezés. 
 
 A Korm. rendelet 4. §-a szerint magasabb vezetői beosztás ellátására való megbízás legalább öt, de 
legfeljebb tíz évre adható. Magasabb vezetői beosztás ellátására való megbízás ugyanannak a 
közalkalmazottnak ismételten adható (a továbbiakban: a megbízás meghosszabbítása). 
 
A Kjt. 20/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a pályázati felhívásban meg kell jelölni: 
a) a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését, 
b) a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat, 
c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, 
d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá 
e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 
 
A pályázati felhívást a Kjt. 20/A § (4) bekezdése alapján a pályázati felhívást a kormányzati 
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: személyügyi központ) internetes 
oldalán kell közzétenni. Emellett a pályázati felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti 
jogviszony keretében pályázat nélkül betölthető munkakört és a kinevezés feltételeit (a 
továbbiakban: álláshirdetés) 

a) ha a fenntartó önkormányzat, a székhelyén, 
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén 

is, továbbá 
c) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen a helyben szokásos módon 

köteles közzétenni. 
 
Tekintettel arra, hogy a Korm. rendelet előírja a pályázati kiírás hivatalos lapban való közzétételét 
(Végrehajtási jogszabály hivatalos lapban vagy egyéb módon való közzétételét is előír), így ebben az 
esetben, továbbá az a)-c) pontban foglalt esetekben meg kell jelölni a pályázati felhívás KSZK 
honlapján való közzétételének időpontját. 
 A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a KSZK honlapján való elsődleges 
közzétételétől számított harminc napnál rövidebb nem lehet. Álláshirdetés esetén e határidőket az a) 
pont alapján történő közzétételétől kell számítani. 
 
A Korm. rendelet 1/A § (6) bekezdése szerint a magasabb vezetői álláshelyre meghirdetett pályázati 
felhívást a Kjt. 20/A. §-ának (4) bekezdésében foglaltakon túl szociál- és családpolitikáért, valamint a 
gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában, 
továbbá a gyermekvédelmi területen történő pályázati felhívást az oktatásért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium hivatalos lapjában is közzé kell tenni. 
 
A Korm. rendelet 1/A § (7) bekezdés előírása szerint a pályázathoz csatolni kell: 
 

a) a pályázó szakmai életrajzát, 
b) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
c) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM 
rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a 
pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
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szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele 
szemben nem áll fenn. 

 
A pályázati eljárásban biztosítani kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez 
szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá, hogy az intézményt megismerhessék.     
 
A Kjt. 20/A § (6) bekezdés szerint a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a 
pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója 
által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel 
rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja – a helyi önkormányzati képviselő-
testület tagja kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör 
gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő 
 

a) hatvan napon belül, vagy 
b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, 

illetőleg a vezetői megbízásról. Egyebekben a pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató 
határozza meg 

 
A Korm. rendelet 1/A § (10) bekezdése szerint a bizottság tagjai között kell lenni: 
- a pályáztató képviselőjének 
- a szakmai érdek-képviseleti szövetség képviselőjének, illetőleg egyesület képviselőjének vagy 

a szakma szerint illetékes szakmai kollégiumi tagjának. 
 
Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a pályáztató képviseletében a pályázókat 
meghallgató bizottságként a Humánpolitikai Bizottságot jelölje ki. 
 
A Korm. rendelet 1/A § (13) bekezdése szerint a pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét 
követő hatvan napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy György Miklósné intézményvezető 
asszony lemondását a Képviselő-testület vegye tudomásul, a Támogató Szolgálat vezetőjét, Fucskó 
Zoltánnét bízza meg 2013. június 09. napjától a pályáztatási eljárás befejezéséig az intézményvezetői 
feladatokkal. és egyben az intézményvezetői pályázati kiírás feltételeit az alábbiak szerint 
szíveskedjen elfogadni. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2013. (IV.30.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1.) a 67/2011. (III.29.) számú önkormányzati határozattal a Szociális Szolgáltató Központ 
intézményvezetőjének (magasabb vezető) kinevezett György Miklósné 2013. április 08. 
napján írásban benyújtott vezetői megbízásáról való lemondását a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 23. § (4) alapján tudomásul 
veszi. 

2.) A Szociális Szolgáltató Központ megbízott intézményvezetőjévé 2013. június hó 9. napjától 
az Intézmény SZMSZ-e szerint a pályáztatási eljárás eredményes befejezéséig a Támogató 
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Szolgálat vezetőjét, Fucskó Zoltánnét bízza meg, és a Kjt. 24. § (1) bekezdése alapján a 
helyettesítési díjat a magasabb vezetői pótlék mértékének 200%-ában állapítja meg. 

3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse György Miklósné 
intézményvezetőt, Fucskó Zoltánné Támogató Szolgálat vezetőjét, valamint a lemondással és 
a megbízással kapcsolatos valamennyi munkajogi intézkedést tegye meg.  

 
HATÁRIDŐ: azonnal 
FELELŐS: Ménes Andrea polgármester 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2013. (IV.30.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot hirdet a Szociális Szolgáltató 
Központ (4287 Vámospércs, Nagy u. 28.) intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének 
betöltésére az alábbiak szerint: 
 
1.) Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti viszony 
 
2.) Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 
3.) Vezetői megbízás időtartama: 
      A vezetői megbízás határozott időre, 2013. július 01. – 2018. június 30. napjáig szól. 
 
4.) A munkavégzés helye:  
      Szociális Szolgáltató Központ 
      4287 Vámospércs, Nagy u. 28. 
 
5.) Az intézmény tevékenységi köre: 
       Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, demens betegek bentlakásos ellátása,  
       idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, támogató szolgáltatás   
 
6.) A munkakörébe tartozó lényeges feladatok: 

Az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenységek ellátása során gyakorolja 
a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában 

     számára biztosított jogköreit   
 
7.) Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezési az irányadók 

 
8.) Pályázati feltételek: 
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
 az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete – figyelemmel a 113. §-ában  foglaltakra – 

szerinti felsőfokú szakirányú végzettség 
 legalább 5 év felsőfokú végzettséget igénylő, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő 

munkakörben a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a 
közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 
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 szociális szakvizsga, vagy az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. § (7) bekezdése alapján a 
kinevezést követő 2 éven belüli letétele 

 büntetlen előélet 
 
9.) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 a pályázó személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató önéletrajz 
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében 

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn 
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát 

megismerhetik 
 az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát 
 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

 
10.) A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 20. 
 
11.) A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ménes Andrea polgármester nyújt az 
52/591-502-es telefonszámon. 
 
12.) A pályázat benyújtásának módja: 
 

- Postai úton: a pályázatnak Vámospércs Városi Önkormányzat címére történő 
megküldésével (4287 Vámospércs, Béke u. 1.), kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
azonosító számot: 2962/2013, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető 

- Személyesen: Hajdú-Bihar Megye, 4287 Vámospércs, Béke u. 1. 
 
13.) A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 
A pályázatokat a Humánpolitikai Bizottság tagjaiból és a szakmai érdek-képviseleti szövetség 
képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjából álló bizottság 
véleményezi. A kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg, a 
meghallgatásról jegyzőkönyvet készít. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának 
jogát fenntartja. 
 
14.) A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 30.   
 
15.) A pályázati kiírás Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
honlapján való közzétételének időpontja: 2013. május 13. 
A pályázati kiírást a helyben szokásos módon és a Szociális Közlönyben meg kell jelentetni. 
HATÁRIDŐ: azonnal, illetve kiírás szerint 
FELELŐS: Ménes Andrea polgármester, Kanyóné Papp Klára jegyző 
 
24. napirendi pont: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: Jegyző Asszony, Aljegyző Úr és a két irodavezető elkészítették a 
Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról szóló beszámolót az alábbiak szerint: 
 
A Polgármesteri Hivatal munkájában 2011. évben alapvető változást jelentett az, hogy a Képviselő-
testület döntése szerinti átszervezés eredményeként egy letisztult, új szervezeti struktúra jött 
létre, amely lehetőséget adott arra, hogy a szervezet működésében tapasztalt gyengeségeket 
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orvosolni tudjuk. A célunk az volt, hogy megteremtsük a Hivatal stabilitását, amely mind a 
Képviselő-testület működése, mind a település szempontjából nagyon fontos tényező, hiszen a 
Képviselő-testület munkáját alapvetően a Hivatalon keresztül tudják az ügyfelek megítélni. Ha a 
Hivatal szakszerűen, a lakosság megelégedésére végzi munkáját, az egyben a Polgármester és a 
képviselők sikerét is jelenti. 
 
Ahhoz, hogy a hivatal jól működjön, szükséges és elengedhetetlenül fontos a megfelelő színvonalú 
tárgyi, technikai feltételek biztosítása, valamint egy szakmailag jól felkészült apparátus. Mindkét 
területen jelentős eredményeket értünk el az elmúlt két év alatt. Az átszervezést követően az irodák 
munkáját megfelelően sikerült összehangolni. Biztosított a vezetők (irodák) egymás közötti 
információáramlása, és különösen nagy hangsúlyt fektetünk a számonkérés hatékonyabbá 
tételére.  
 
Jelentős eredmény, hogy a változást létszámbővítés és bérelőirányzat növelés nélkül tudtuk 
végrehajtani.  
 
Az átszervezési folyamat lebonyolításában nagyon fontos szerepe volt a Hivatal irányítása 
során a Polgármesternek, aki a szakmai javaslatokat elfogadva, időt és energiát nem kímélve 
részt vett a struktúraváltásban és mindenben támogatta a szervezet stabilitásának 
megteremtését.  
 
Fontos tényező a Képviselő-testület pozitív hozzáállása a döntések során, hiszen a testület 
támogatása nélkül az átszervezés hatékonyan nem lett volna végrehajtható.    
 
2012. évben a Polgármesteri Hivatalban 3 szervezeti egység (összesen 33 fő köztisztviselő) látta el az 
önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat: 
 

1. Adó-és Költségvetési Iroda  
2. Városfejlesztési –építéshatósági és Műszaki Iroda  
3. Igazgatási Iroda  
 

1. ADÓ-ÉS KÖLTSÉGVETÉSI IRODA 
 

1. Az iroda szakmai területe 
 
A szervezeti egység az elmúlt években az alábbi költségvetési szervek adóztatási, pénzügyi, 
számviteli, vagyongazdálkodási feladatait látta el: 
 
 
1. Vámospércs Városi Önkormányzat, 
2. Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 
3. Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 
4. Vámospércsi Óvoda, 
5. Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ, 
6. Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs, 
7. Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye, 
8. Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat,  
9. Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás, 
10. Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, 
11. Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás, 
12. Vámospércs-Nyírmártonfalva Települések Viziközmű Társulata.   
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2. Az iroda személyi és tárgyi feltételei 
 
Az Adó- és Költségvetési Iroda létszámkerete 10 fő, mely létszámból 1 fő közel egy éve fizetés 
nélküli szabadságon van. Az üres álláshely 2012. június óta betöltetlen.  
 
Az iroda Vámospércsen a Nagy u. 4. szám alatti iskolaépület emeletén 2 db szolgálati lakásban látja 
el tevékenységét. Az épület erősen elhasználódott állapotban van (a falak koszosak és a legtöbb 
helyen hullik a vakolat, közel 15 éve tisztasági festés sem történt), mely elmaradt karbantartási 
munkákat feltétlenül pótolni szükséges a városi közhivatalhoz nem méltó állapot felszámolásának 
érdekében. 
 
Az iroda berendezési, felszerelési tárgyai, valamint ügyviteli- és számítástechnikai eszközei - a 2012. 
évi beszerzések eredményeként – alkalmasak arra, hogy a szervezet el tudja látni feladatait.  
 
Az iroda létszáma az alábbi feladatkörök szerint került meghatározásra: 
 

- 2 fő adóügyi ügyintéző  
 
Feladatuk: 
1. Az iparűzési adó, a magánszemélyek és a vállalkozók kommunális adója tekintetében 

adóbevallásra felhívás, nyomtatványok kiküldése, benyújtásra kerülő adóbevallások feldolgozása, 
adófolyószámlákról értesítés kiküldése, határozatok meghozatala, postázása. 

2. Gépjárműadóval kapcsolatos ügyintézés. 
3. Iparűzési adóerőképesség figyelemmel kísérése, adatszolgáltatás a költségvetés 

megalapozásához, és évközi módosításához. 
4. Ügyfélforgalom lebonyolítása. 
5. Negyedévente a zárási összesítő továbbítása a könyvviteli mérleg megalapozásához. 
6. A befizetések, egyéb adatok számítógépen történő rögzítése, egyéni adófolyószámlák vezetése. 
7. Adóigazolások kiadása. 
8. Adó- és értékbizonyítványok kiállítása. 
9. Helyi adók végrehajtása (beszedési megbízások, letiltások, gépjármű forgalomból kivonás, 

hátralékosok jelentése a NAV felé). 
10. Idegen tartozások behajtása (rendőrhatóság, AKSD, egyéb hatósági megkeresések alapján 
végrehajtási eljárások bonyolítása). 
11. Az idegen bevételek számlára befolyt pénz továbbutalása, számlaegyeztetés. 
12. Kapcsolattartás, adatkérés és adatszolgáltatás más hatóságok felé 
13. Pénztár ellenőri feladatok ellátása 

- 3 fő főkönyvi könyvelő  
      

Feladatuk: 
 

1. Az Önkormányzat hivatalának, intézményeinek és a társulások bank-, pénztár, vegyes naplói 
kontírozása, rögzítése a TTG programba. 

2. A könyvelés egyeztetése, javító tételek felvitele. 
3. Az önkormányzat, az intézmények és a társulások tekintetében érvényesítési jogkör ellátása. 
4. Az önkormányzat, az intézmények és a társulások törzskönyveinek módosítása, 

nyilvántartása. 
5. Szociális támogatások havi igénylése az ÖNEGM rendszerben. 
6. Felmérések, adatszolgáltatások készítése az EBR42 rendszerben. 
7. Köztisztviselők cafetéria juttatásával kapcsolatos előkészítő és operatív feladatok. 
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8. Részvétel az éves költségvetés, a negyedéves, féléves és éves kincstári és Képviselő-testületi 
beszámolók elkészítésében. 

9. Pénztárellenőr helyettesi feladatok ellátása. 
10. Átutalások indítása előtt ellenőrzési feladatok ellátása. 
11. Az önkormányzat állami és kistérségi normatíváival kapcsolatos tervezési, évközi lemondás-

pótigénylési, és elszámolási feladatai. 
12. Az önkormányzat hivatala, az intézmények és a társulások tekintetében egyeztetik a havi 

bruttó, nettó béreket és a kifizetőt terhelő járulékokat, vezetik a béranalitikát, a MÁK 
információja alapján lekönyvelik a bért és járulékokat. 

13. Nyilvántartások, kimutatások, könyvelés egyeztetése (étkezési napok, átadott-, átvett 
pénzeszközök, rendszeres szociális ellátások). 

14. Civil szervezetek támogatásával kapcsolatos előkészítő és végrehajtó feladatok. 
15. Állami gondozási díjak nyilvántartásával, beszedésével, továbbutalásával, negyedéves 

jelentésével kapcsolatos feladatok. 
16. Az önkormányzat, az intézmények és a társulások adóalanyiságával összefüggő feladatok 

elvégzése (havi, negyedéves ÁFA és egyéb adónemek bevallásainak elkészítése és küldése)  
 

- 1 fő pénztáros 
Feladata: 
 

1. Az önkormányzat, az intézmények és a társulások tekintetében beszedi a készpénzes 
bevételeket és teljesíti a készpénzes kiadásokat.  

2. Ellenőrzi a készpénzfizetéshez kapcsolódó bizonylatok, okmányok alaki, tartalmi 
követelményeknek megfelelőségét, vezeti az idősoros pénztári nyilvántartásokat. 

3. Az átvett bizonylatokhoz kiállítja a kiadási, bevételi pénztárbizonylatokat, előkészíti szakmai 
teljesítésigazolásra, utalványozásra, ellenjegyzésre és pénztári ellenőrzésre. 

4. A készpénzben történő befizetésekről a készpénzfizetési számlák őrzése, kezelése. 
5. A pénztári mozgással párhuzamosan vezeti az időszaki pénztári jelentést, a pénztári 

szabályzatban rögzített határidőben zárja a házi pénztár forgalmát, megállapítja a záró 
készpénzállományt, címletenként összesíti a pénzkészletet. 

6. A pénztárból utólagos elszámolásra kiadott előlegekről, jogosulatlanul felvett szociális 
ellátásokról, segélyelőlegekről személyenkénti analitikus nyilvántartást vezet. 

7. Figyelemmel kíséri az elszámolási határidőket, gondoskodik azok betartásáról. 
8. Összegyűjti a napi készpénz igényt, gondoskodik róla, hogy a szükséges készpénz 

rendelkezésre álljon. 
9. Vezeti valamennyi szigorú számadású nyomtatvány nyilvántartását és kezeli ezen 

nyomtatványokat a szabályzatban előírtak szerint. 
10. Intézkedik a készpénzes szociális ellátások kifizetéséről. 
11. Nyilvántartást vezet a szigorú számadású nyomtatványokról, bizonylatokról. 

 
- 1 fő pénzügyi ügyintéző 

 
Feladata: 

 
1. Kezeli az önkormányzat, az intézmények és a társulások bankszámláit, bonyolítja a 

bankszámlákról történő kifizetéseket az „Elektra” terminál rendszer használatával. 
2. Figyelemmel kíséri az önkormányzat az intézmények és a társulások likviditási helyzetét, 

melyről tájékoztatja az irodavezetőt. 
3. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények közötti finanszírozási rendszer 

„kiskincstári rendszer” üzemeltetése. 
4. A társulások és az irányításuk alá tartozó intézmények közötti finanszírozási rendszer 

„kiskincstári rendszer” üzemeltetése. 
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5. Az önkormányzat likviditásának, fizetőképességének megőrzése érdekében folyamatosan 
figyelemmel kíséri a bevételek, kiadások alakulását, a hitel-felvétel és betét elhelyezés 
lehetőségeit, melyről tájékoztatja az irodavezetőt. 

6. Bonyolítja a bankszámlára történő csoportos munkabér átutalást az önkormányzat, az 
intézmények és a társulások vonatkozásában. 

7. Gondoskodik a megállapodások és szerződések alapján havonta az intézményi kifizetések 
közé tartozó minden, az összevont adóalapot érintő rendszeres és eseti kifizetés 
számfejtéséről, kezdeményezi azok kifizetését, és továbbítja elektronikus úton a MÁK felé. 

8. Bonyolítja a társadalom- és szociálpolitikai juttatások bankszámlára történő utalását, 
közreműködik a szükséges állományok egyeztetésében, előkészítésében. Közreműködik a 
pénztárból történő kifizetésekben. 

9. Bonyolítja a közfoglalkoztatási programok személyi juttatásinak bankszámlára történő 
utalását, közreműködik a szükséges állományok egyeztetésében, előkészítésében. 
Közreműködik a pénztárból történő kifizetésekben. 

10. Elkészíti a Startmunka mintaprogramok havi elszámolását és azt továbbítja a finanszírozó 
szerv felé. 

11. Új bankszámlák megnyitása, feleslegessé vált számlák megszüntetése. 
12. A Kincstári elektronikus rendszer napi adatainak kezelése. 
13. A önkormányzat, az intézmények és a társulások személyi jövedelem adóztatásával 

kapcsolatos bizonylatok kezelése 
14. Pénztáros helyettesi feladatok ellátása 

 
- 1 fő költségvetési ügyintéző 

 
Feladata: 

 
1. Az önkormányzat az intézmények és a társulások kötelezettségvállalás bizonylatainak 

(megrendelők) elkészítése, ellenőrzése. 
2. Előirányzat és kötelezettségvállalás, illetve szerződés nyilvántartás vezetése, 
3. Beérkező bizonylatok (számlák, egyéb számviteli bizonylatok) alaki, tartalmi és jogszabályi 

követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése. 
4. Helytelenül kiállított számlák és bizonylatok visszaküldése. 
5. Az önkormányzat, az intézmények és a társulások beérkező számláinak érkeztetése a 

könyvviteli rendszerekbe. 
6. Utalványrendeletek összeállítása a megfelelő dokumentációval, bevételek beazonosítása. 
7. Napi bankkivonatok összeállítása az összes bankszámlára vonatkozóan. 
8. Gondoskodás arról, hogy a kiadási és bevételi utalványrendeleteket és egyéb 

dokumentumokat az arra jogosultak aláírják 
9. Az önkormányzat szociális ellátásai (segélyek) tekintetében minden hónapban elkészíti a 

kifizetési listákat.  
10. Kapcsolattartás az intézményekkel és a külső partnerekkel. 

 
- 1 fő vagyongazdálkodási ügyintéző 

(az álláshely közel egy éve betöltetlen, a feladatot túlmunkával jelenleg az iroda dolgozói 
látják el) 

 
Feladata: 
 

1. Az önkormányzat, az intézmények és a társulások immateriális javainak, tárgyi eszközeinek 
és kisértékű tárgyi eszközeinek nyilvántartása és analitikus könyvelése, állományváltozások 
(növekedések, csökkenések) azonnali elszámolása.  

2. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök analitikus nyilvántartása. 
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3. Az önkormányzat vagyonáról – forgalomképesség szerinti bontásban - egyedi nyilvántartást 
vezet. Az ingatlanok állományát és értékének nyilvántartását egyezteti az ingatlanvagyon-
kataszterrel.  

4. Az immateriális javak és tárgyi eszközök negyedéves értékcsökkenésének elszámolása. 
5. Negyedévente elkészíti és feladja a főkönyvi könyvelésnek a számlarend szerinti bontásban a 

negyedéves állományváltozások és értékcsökkenések elszámolását. 
6. Elkészíti a havi, negyedéves és éves beruházási és egyéb pénzügyi tárgyú statisztikákat és 

azokat továbbítja a Központi Statisztikai Hivatal felé. 
7. Felelős a költségvetési szervek selejtezési és hasznosítási eljárásainak előkészítéséért és 

lebonyolításáért. 
8. Felelős a költségvetési szervek év végi leltározási eljárásainak előkészítéséért és 

lebonyolításáért. 
9. A szerződések és eseti megrendelések alapján kiállítja az önkormányzat, a polgármesteri 

hivatal és a társulások kimenő számláit. 
10. Vevőanalitika és követelések nyilvántartásának vezetése. 
11. Követeléskezelési feladatok ellátása (felszólító levelek, fizetési értesítők megküldése, 

végrehajtási eljárások lebonyolítása) 
12. Az önkormányzat szociális bérlakásaival kapcsolatos teljes ügyintézés lebonyolítása. 

 
- 1 fő irodavezető 

 
Feladata: 

 
1. Előkészíti és javaslatot tesz a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó pénzügyi döntések 

tekintetében. 
2. Elkészíti az önkormányzat és a társulások éves költségvetésről szóló koncepciót, majd a 

költségvetési rendelet (határozat) tervezeteket.  
3. Év közben gondoskodik a költségvetési rendeletek és határozatok módosításairól.  
4. Információt szolgáltat a központi költségvetés számára az önkormányzat, az intézmények és a 

társulások költségvetéséről. 
5. Javaslatot készít a költségvetési szervek számviteli rendjére vonatkozóan és jegyző általi 

jóváhagyásra előkészíti az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos szabályzatokat. 
6. Az államháztartás igényeinek megfelelően, negyedéves, féléves, háromnegyedéves és éves 

információt szolgáltat az önkormányzat, az intézmények és a társulások pénzforgalmáról és 
eszközeinek, forrásainak alakulásáról. 

7. Elkészíti az önkormányzat és a társulások zárszámadását, elszámol a normatív költségvetési 
hozzájárulásokkal. 

8. Előkészíti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet. 
9. Részt vesz az önkormányzatot érintő fejlesztési programok megalapozásában, 

véleményezésében, és végrehajtásában. 
10. Az önkormányzat, az intézmények és a társulások likviditás menedzsment (szükség esetén 

válságmenedzsment) feladatinak ellátása. 
11. Ellátja a jogszabályokban meghatározott pénzügyi ellenjegyző feladatokat. 
12. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szereplő szakemberként aláírja az 

önkormányzat, az intézmények és a társulások költségvetéseit, évközi és éves beszámolóit. 
13. Feladatkörében együttműködik az önkormányzati intézmények vezetőivel és a társulások 

elnökeivel. Az intézményvezetők, elnökök részére negyedévente tájékoztatást ad az 
intézmény, társulás költségvetésének végrehajtásáról. 

14. Kiemelt figyelmet fordít az Európai Uniós támogatással megvalósuló pályázatok pénzügyi 
előírásainak maradéktalan betartására és a kifizetési kérelmek, elszámolások elkészítésére. 

15. Megszervezi és közvetlenül irányítja az iroda munkáját, minden tekintetben felelős az iroda 
szakmai munkájáért. 
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16. Gondoskodik a kiadott ügyviteli szabályzatok, valamint a bizonylati fegyelem betartásáról és 
betartatásáról.  

17. Ellátja az éves leltározásoknál a leltárellenőri feladatot. 
18. Irányítja és közreműködik a folyamatba épített belső ellenőrzésben. 

 
3. Az iroda szakmai munkájának és az önkormányzat pénzügyi helyzetének bemutatása 2010. 
december 31-i időpontban 
 
A Polgármesteri Hivatal és az Adó- és Költségvetési Iroda nagyfokú szakmai vezetési hiányosságai, 
valamint az iroda egyes dolgozóinak a vezetéshez és munkához való negatív hozzáállása, illetve 
teljes körű szakmai alkalmatlansága nagymértékben előidézték a pénzügyi szakmai munka 
silány minőségét, mely jelentős befolyással volt az önkormányzat gazdálkodásának, 
likviditásának negatív alakulásában is. 
 
A Polgármesteri Hivatal és az Adó- és Költségvetési Iroda élére 2011. év elején új szakmai vezetők 
kerültek, akik azonnali megállapításokat és cselekvési tervet állítottak össze az iroda szakmai 
munkájának rendezése, új pályára állítása, illetve az önkormányzat folyamatosan romló 
gazdasági helyzetének javítása érdekében. 
 
A főbb megállapítások, illetve az ezek megoldására javasolt intézkedések az alábbiak voltak: 
 
a) Megfelelő szakmai szervezet kialakítása és működtetése 
 
Megállapítás 
 
Az Adó- és Költségvetési Iroda nem szervezett keretek között működött, a dolgozók nem 
rendelkeztek pontos munkaköri leírásokkal, a feladat-hatáskör-felelősség kérdések ezáltal 
tisztázatlanok voltak. Az iroda vezetése az elmúlt években formális és alkalmatlan volt. A vezetői 
ellenőrzési rendszer egyáltalán nem működött. Több – jegyző hatáskörébe utalt pénzügyi tárgyú 
feladat – egyáltalán nem volt elvégezve. A dolgozók és a volt irodavezető közötti szakmai 
információcsere abszolút hiánya miatt a dolgozók szakmai munkájának minősége rendkívül 
gyenge. Előzetes belső ellenőri jelentés alapján a gazdálkodás vitele során több államháztartási 
jogszabály folyamatosan megszegésre került. Az irodák rendezetlenek, „lomosak”, az iratok, 
számlák és egyéb dokumentumok tárolása és rendszerezése erősen kifogásolható, ezáltal a napi 
ügymenet folyamatosan akadozik.  
 
Megoldás  
 
Az Adó- és Költségvetési Irodán az összes dolgozó részére egyénre és feladatra szabott, új 
munkaköri leírások készültek. A munkakör és a munkavégzést meghatározó jogszabályok 
ismertetése és gyakorlati bemutatása, a feladat-hatáskör-felelősség kérdések pontos tisztázása, 
és a napi szintű szakmai egyeztetések hatására a dolgozók munkához való hozzáállása és szakmai 
munkája jelentősen javult, a szaktudásuk folyamatosan bővült. A megfelelő kommunikáció és 
vezetői hozzáállás megteremtette a minőségi szakmai szervezet kialakítását, fenntartását és 
folyamatos ellenőrzését. 
 
b) Az iroda munkafolyamatainak helyreállítása, a korábban el nem végzett feladatok pótlása 
 
Megállapítás 
 
Az önkormányzatnak és a költségvetési szerveknek nincs kötelezettségvállalás nyilvántartása és 
nincs szerződés nyilvántartása. 
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Az önkormányzat és a költségvetési szervek vagyona megbízhatatlan - és a főkönyvi könyveléssel 
nem egyező - papíralapú analitikus nyilvántartásban van nyilvántartva.  
Az önkormányzat és intézményei egyáltalán nem rendelkeznek kisértékű eszközök 
nyilvántartásával. 
Az önkormányzat és intézményei kézi számlatömbben számláznak, mely ekkora méretű 
gazdálkodásnál egyértelműen tévedésekre és visszaélésekre ad lehetőséget. 
Az önkormányzatnál és intézményeinél legalább 6 éve nem történt – tényleges, fizikai, mennyiségi 
felvétellel - leltározási tevékenység. 
Az önkormányzatnál és intézményeinél legalább 10 éve nem végeztek selejtezési és hasznosítási 
eljárást, ezáltal az intézményekben már egy évtizede felgyűlt lom található. 
Nincs követeléskezelés, a bevételek beszedése hanyag, sok esetben a több éve tartozással 
rendelkezők egy fizetési felszólítást sem kaptak. 
 
Megoldás 
 
A kötelezettségvállalás nyilvántartás és szerződés nyilvántartás egyénileg kifejlesztett 
rendszerben került feldolgozásra. Az immateriális javak, a tárgyi eszközök, az üzemeltetésre 
átadott eszközök és kisértékű eszközök számítógépes szoftverben történő feldolgozása – 
tényfeltáró leltározás és egyeztetés elvégzését követően – 2012-ben megtörtént, mely alapján a 
Járási Hivatallal, a Klebelsberg Intézményfenntartóval és a HBM-i Vízmű Zrt-vel megkötött 
használati és/vagy üzemeltetési szerződések mellékletei is problémamentesen előállíthatóak voltak. 
Az önkormányzatnál és az összes intézményében kötelezővé tettük a számlák – zárt és könnyen 
ellenőrizhető rendszerben történő – számítógépes szoftverrel történő előállítását. A leltározási és 
selejtezési eljárások folyamatosan elvégzésre kerülnek. Az aktív és következetesen végigvitt 
követeléskezelési eljárások hatására bevételeink növekednek a kintlévőségek csökkentek.  
 
c) Az önkormányzat romló pénzügyi helyzetének helyreállítása 
 
Megállapítás 
Vámospércs Városi Önkormányzat 2010. december 31-i beszámoló adatai alapján megállapításra 
került, hogy azonnali intézkedések szükségesek ahhoz, hogy az önkormányzat fizetőképessége és 
a szállító partnerek bizalma helyreálljon.   
Az önkormányzat 2010. december 31-én már teljesen mértékben felhasználta likvid hitel 
keretét, de kötelezettségeinek még így is legalább négy hónap késedelemmel tudott csak eleget 
tenni. A folyamatos fizetési késedelmekből és a maximális folyószámla- és munkabérhitel 
kihasználásból adódóan az önkormányzat kamatterhei rohamosan növekedtek. A közbeszerzési 
és egyszerűsített beszerzési szabályok sok esetben teljesen figyelmen kívül maradtak. Az 
intézmények – a megfelelő ellenőrzés és koordináció hiányában – pazarlóak voltak. 
A kialakult helyzetet csak azonnali aktív válságkezelési eszközökkel lehetett megoldani.         
     
Megoldás 
 
Az önkormányzat és intézményei tekintetében az összes szerződéses kapcsolat felülvizsgálatra 
került. Több olyan szerződést és szolgáltatást megszüntettünk, mely aránytalanul nagy 
megterhelést, ezáltal felesleges kiadást eredményezett az önkormányzatnak. A kiadások 
felülvizsgálatát a legnagyobb mélységig sikeresen elvégeztük, melyből származó megtakarítás 
(180-200 M Ft) biztosítja az önkormányzat működőképességének jövőbeni fenntartását. Az 
önkormányzatnál és intézményeinél árverseny, illetve közbeszerzési eljárások lebonyolítását 
követően választjuk ki a partnereket.     
 
Az önkormányzatnál aktív követeléskezelést kezdtünk működtetni a helyi adóztatás és az egyéb 
követelések tekintetében is.  
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A többletbevételi lehetőségek feltárásra kerültek, a feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítése 
megtörtént. 
Önkormányzatunk a megalapozott és megfelelő szakmai színvonalon elkészített - 
működőképesség megőrzését szolgáló - pályázatokon 2011-ben 60 M Ft, 2012-ben 79 M Ft 
többlettámogatásban részesült.  
 
4. Az önkormányzat pénzügyi (likviditási) helyzetének bemutatása 2012. december 31-i 
időpontban 
 
Az elmúlt kétévi - költségvetési egyensúlyt javító - intézkedések bemutatásának legalkalmasabb 
eszköze az önkormányzat 2010-es, a 2011-es és 2012. évi egyes fő mérlegtételeinek összehasonlítása, 
valamint ezek magyarázata. 
 
a) A helyi adó kintlévőségek alakulása (adatok E Ft-ban) 
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2010. évi záró követelés összege  44 023 E Ft 
2011. évi záró követelés összege  32 986 E Ft 
2012. évi záró követelés összege  28 834 E Ft  
 
 
A helyi adó kintlévőségek folyamatosan csökkennek. 
 
 
b) A szállítói kötelezettségek alakulása (adatok E Ft-ban) 
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2010. évi záró kötelezettség összege 78 872 E Ft 
2011. évi záró kötelezettség összege 90 067 E Ft 
2012. évi záró kötelezettség összege   1 342 E Ft 
 
A szállítói kötelezettségek szinte teljesen megszűntek. 
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c) Likvid hitelek igénybevételének alakulása (adatok E Ft-ban) 
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2010. évi záró kötelezettség összege 71 198 E Ft 
2011. évi záró kötelezettség összege 51 365 E Ft 
2012. évi záró kötelezettség összege   2 977 E Ft 
 
A likvid hitelek igénybevétele 2012. év végére szinte teljesen megszűntek.  
(Jelenleg önkormányzatunk egyáltalán nem igényli idegen források bevonását.) 
 
5. Összefoglalás 
 
Az Adó- és Költségvetési Iroda személyi és tárgyi feltételei alkalmasak a feladatok ellátására. Az 
elmúlt két év kimagasló szakmai munkája megteremtette a feltételeket a minőségi munkavégzés 
kialakítására. Az önkormányzat gazdálkodása teljes mértékben kiegyensúlyozottá vált, működése 
idegen források bevonása nélkül biztosítható. A korábbi években folyamatosan nyomasztó, napi 
likviditási gondok és szállítói elégedetlenségek megszűntek. 
Célunk a gazdálkodás és a működés további racionalizálása, valamint a továbbra is szűkösen 
rendelkezésre álló források hatékony felhasználása.    
 

 
2.VÁROSFEJLESZTÉSI – ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÉS MŰSZAKI IRODA 

 
Ez a szervezeti egység új irodaként 2011. évben jött létre.  
 
2012. évben az iroda 6 fővel látta el a városüzemeltetési, városfejlesztési és építéshatósági 
feladatokat.  
 
1./ Építéshatósági feladatok  
 
2012. évben két fő látta el ezt a feladatot. 
- Új lakások száma:           2 db 
- Egyéb nem lakóépület (mellék-, gazd.ép)      17 db 
- Bontási engedély:           1 db 
- Végleges használatbavételi engedély:      30 db 
- Kereskedelmi épület            1 db 
- Szálláshely-szolgáltató és vendéglátó épület        1 db 
- Lakóépület bővítés           8 db 
- Elvi építési engedély           1 db 
- Tájékoztatás (beépítésre vonatkozóan)        8 db 
- Szakhatósági közreműködés (más hatóság eljárásában)    57 db 
- Igazolás          52 db 
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- Útkezelői- és tulajdonosi hozzájárulás      34 db 
- Végzések (jogutódlás, eljárás felfüggesztés, megszüntetés)     40 db 
- építési engedély módosítás          4 db 
- építési engedély meghosszabbítása          7db 
- építési bejelentés tudomásul vétele       11 db 
- építési bejelentés nyilvántartásba vétele        3 db 
- bontás bejelentés tudomásul vétele         7 db 
- bontás bejelentés nyilvántartásba vétele      15 db 
- fennmaradási engedély          5 db 
- fennmaradási és továbbépítési engedély        2 db 
- használatbavételi bejelentés tudomásul vétele       1 db 
- használatbavételi bejelentés nyilvántartásba vétele       3 db 
- kötelezés            3 db 
- határozat visszavonása          1 db 
- rendeltetés megváltoztatás tudomásul vétele        3 db 
 
2013. január 1. napjával a hatósági feladatokat a Kormányhivatal Járási Hivatala látja el. A 
Polgármesteri Hivatal 2013. január 1. napjától kizárólag Építési Szolgáltatási Pontként működik 
tovább. Ez a feladatcsökkenés azt jelenti, hogy az iroda struktúráját a jövőben módosítani szükséges. 
Erre vonatkozó szakmai javaslatunkat a későbbiekben terjesztjük a Képviselő-testület elé.  
 
2./ Városüzemeltetési feladatok: 
 
Az irodán 1 fő koordinálja az intézmények felújítási, karbantartási munkálatait, a közterületek, 
közparkok gondozását, rendezvények, városi programok lebonyolítását. 
 
A feladatok végrehajtását a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó, valamint közfoglalkoztatott 
dolgozók látják el. A napi munkavégzés során nagy problémát okoz, hogy az egyes szakfeladatok 
ellátáshoz nem minden esetben tudunk megfelelő szakképzettségű munkavállalót alkalmazni.  
 
Városüzemeltetés területén feladataink egy részét a 2012. évi Startmunka-programban foglalkoztatott 
117 fő bevonásával is igyekeztünk ellátni. Az iroda kis létszáma miatt sok gondot okozott a napi 
feladatuk koordinálása, ellenőrzése, illetve a városüzemeltetési ügyintéző helyettesítése. 
 
A START munkaprogram keretében beszerzésre kerülő eszközök, gépek, egyéb berendezések 
beszerzése az önkormányzat gazdálkodási helyzetében jelentős javulást eredményeztek, mivel a 
program megvalósításához és a városüzemeltetési feladatok ellátásához teljes mértékben vissza 
nem térítendő támogatást nyertünk el, saját forrást erre a célra csak igen kevés esetben kellett 
igénybe venni.  
 
A hatékonyabb feladat ellátáshoz legalább 1 fő, városüzemeltetési feladatok végrehajtásában 
gyakorlattal rendelkező munkavállalóra lenne szükség.  
 
3./ Városfejlesztési feladatok. 
 
2011-ben a Hivatal átalakítása során elvárásként fogalmazódott meg, hogy a városfejlesztési célok 
elérését az önkormányzat csak támogatások igénybevételével tudja megvalósítani és ehhez új iroda 
létrehozása szükséges. 
 
Az irodavezető és a jogi ügyintéző koordinálja a folyamatban lévő és az új pályázatokat. 
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A.) Folyamatban lévő, támogatott pályázatok:  
 

a) KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050 jelű szennyív-beruházási pályázat nettó 3.103.050.650 Ft 
összköltségéhez 2.565.109.500 Ft támogatást nyertünk el. A Támogatási szerződés 
2012. november 28. napján kötötte meg a Társulás. jelenleg a megvalósítás közbeszerzési 
eljárásai vannak folyamatban. 
 

b) ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú kerékpárút építése pályázaton bruttó 422.968.805 Ft 
összköltséghez 380.671.924. Ft támogatást nyertünk el. A Támogatási szerződést 2012. 
október 8. napján kötöttük meg. A közbeszerzési eljárások nagy része befejeződött, a 
kivitelező kiválasztására indított eljárás hamarosan lezárul. 

 
c) ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú belvíz elvezetési pályázatra bruttó 313.693.959 Ft 

összköltséghez 298.009.262 Ft támogatást igényeltünk meg. A pályázat elbírálása során 
bruttó 250.192.563 Ft összköltséget fogadtak el, melyhez 237.682.934 Ft támogatást 
ítéltek meg. A csökkentés oka a pályázatban alkalmazott referencia árak miatt történt – a 
műszaki tartalom nem változott. A támogatói döntésben leírt egységár-csökkentéssel 
szemben kifogást nyújtottunk be, melynek elbírálása még folyamatban van. 

 
d) 2012. évi Startmunka programra 2011-ben írtuk meg és nyújtottuk be a pályázatot, 

melyben bruttó 98.193.545 Ft támogatást igényeltünk meg, 117 fő foglalkoztatásához és 
93.423.860 Ft-ot nyertünk el. A program három rész-programból állt. A tervezett 
feladatokhoz különböző eszközöket, anyagokat kellett beszerezni, ezek versenyeztetését 
és a nyertes vállalkozókkal a szerződések előkészítését is az iroda végezte. 

 
Tekintettel arra, hogy ilyen jellegű feladat ellátás még nem volt a Hivatalban, ezért sok 
feladatot jelentett a napi munkavégzéseket megtervezni – alkalmazkodva a rendelkezésre 
álló humánerő forrás létszámához, szakmai képzettségéhez, munkához való 
hozzáállásukhoz - és szabályszerűen, dokumentált módon lebonyolítani. Az iroda létszám 
hiánya ellenére a programot sikeresen zártuk. 
 
A 2013. évi Startmunkaprogram pályázatát szintén az iroda készítette el. 

 
Összességében megállapítható, hogy a Hivatal átalakítása a városfejlesztés területén is 
komoly eredményeket hozott, hiszen az elmúlt két évben megpályázott és a támogatók által is 
elfogadott 3.869.635.878 Ft beruházási költséghez 3.276.888.218 Ft támogatást nyertünk el.  
 
A siker köszönhető annak, hogy a pályázatokkal kapcsolatos szerteágazó feladatok 
megoldását - nagyon gyakran munkaidőn túl - lelkiismeretesen végeztük. Hosszabb távon 
azonban ezen a területen is szükséges az építéshatósági feladatoknál már jelzett szervezeti 
változás, annak érdekében, hogy a pályázatok koordinálásához és a pályázatok fizikai 
megvalósításához megfelelő számú és végzettségű humánerőforrás álljon rendelkezésre.  
 

B.) Folyamatban lévő, támogatott pályázatok:  
 

a) ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0032 kódszámú pályázat keretében a Nagy utcai orvosi rendelő 
felújításához bruttó 60 millió Ft támogatást igényeltünk meg. Az engedélyes tervek 
alapján a pályázatot az iroda készítette el. A pályázat elbírálása jelenleg folyamatban van. 

 
C.) Egyéb ügyek 
Az irodát érintő előterjesztések, tájékoztatók (testületi - bizottsági ülésekre) való előkészítését, 
véleményezését folyamatosan végeztük, ezen túlmenően az ügyfélfogadási időben megjelenő lakosok 
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problémáit is kezeltük. Az irodához tartozik továbbá a közbeszerzések lebonyolítása, amely 
folyamatosan sokrétű munkát igényel. A beszerzések becsült értékét figyelemmel kell kísérni mind az 
önkormányzat, mind az intézmények tekintetében. A közbeszerzési eljárások száma a nyertes 
pályázatok megvalósításával jelentősen megemelkedett az elmúlt két évben.  
 

3. IGAZGATÁSI IRODA 
 

Szociális ellátásokkal, a jegyzői gyámüggyel kapcsolatos, a hivatal titkársági valamint az 
Okmányirodai feladatok ellátása keretében az Igazgatási Iroda köztisztviselői a következő munkákat 
végezték: 
 

1. Szociális- és hatósági igazgatási ügyek: 
 
Aktív korúak ellátására való jogosultak száma 738 fő. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 633 fő, 
elutasítottak 28 fő. 
Rendszeres szociális segély (67-100 %-os rokkantak): 
55 évet betöltött szociális segélyezettek száma 105 fő. Új megállapítás 14 fő, elutasítottak 2 fő.  
Időskorúak járadéka: 
Az önkormányzat időskorúak járadékában részesíti azokat az időskorúakat, akik egyébként 
semmilyen ellátásra nem lennének jogosultak, számuk átlagosan 13 fő.                                                                                                                                                                       
Átmeneti segély: 
Átmeneti segélyben 398 fő részesült, elutasításra 189 alkalommal került sor. 
Temetési segély: 
16 fő részére állapítottunk meg, elutasításra 3 alkalommal került sor. 
Köztemetés: 
Közköltségen 11 fő került eltemetésre.  
 
Közgyógyellátás: 
A méltányosságból kiadott közgyógyigazolványok száma 15, míg az alanyi és normatív jogon kiadott 
igazolványok száma 189 volt. 
Lakásfenntartási támogatás: 
594 család részesül lakásfenntartási támogatásban, elutasításra 23 kérelem került. 

Ápolási díj 
Alanyi jogú: 59 új megállapításra került sor.        
Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei: 
2012. évben 81 fő súlyos mozgáskorlátozott személy részére került közlekedési támogatás 
megállapításra, elutasításra 4 esetben került sor.  
Óvodáztatási támogatásban: 
69 gyermeket részesített az önkormányzat. 
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás: 
Jelenleg 535 család 689 gyermeke jogosult erre a kedvezményre. Az egyszeri támogatásra júliusban 
illetve novemberben 754 illetve 683 gyermek volt jogosult. 
Felsőfokú oktatási intézményben tanulók szociális támogatása: a BURSA Hungarica kretén belül 
történt, 19 fő, összesen 300.000 Ft összegben. 
 

2. Jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatok, anyakönyvi és egyéb államigazgatási 
ügyek: 

 
Gyámügyi gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok: 
Az elmúlt egy évben településünkön nem nőtt a családból való kiemelések száma, viszont egyre több 
családnál kell alkalmazni a kiskorúak védelembe-vételét, erre leginkább az igazolatlan hiányzások, a 
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szülők elhanyagoló magatartása, mértéktelen alkoholfogyasztása adott okot. 
Védelembe vételre 29 gyermek esetén került sor, iskoláztatási támogatás 10 órás hiányzás esetén 
15 gyermek (szülői figyelmeztetéssel), 50 órás hiányzás 14 gyermek, felfüggesztésre 2 alkalommal 
került sor, szüneteltetésre 13 alkalommal került sor. 
 
2012. évben az alábbi anyakönyvi események voltak: 
születések száma:               0 
házasságkötések száma:   21 
halálesetek száma:           48 
 
Anyakönyvi kivonatok kiadására:  186 esetben került sor. 
Az utólagos bejegyzések száma:  107  
Teljes hatályú apai elismerések száma:    19  
 
Lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügy (bejelentkezés, igazolás): 173   

Állampolgársági ügyek:        222  
Hagyatéki ügyek:        118  
 
Hatósági bizonyítvány kiadása: 
 
Az iroda munkájához tartozik a hatósági bizonyítvány kiadása szükség szerint.  2012. évben 3 db 
hatósági bizonyítványt adtunk ki ügyfél kérelem alapján.  
 
Kereskedelmi igazgatással kapcsolatos ügyek:  
2012. január 01. napjával 68 db üzlet adatait tartalmazó nyilvántartással kezdődött az év, december 
hó 31-ig a 2012. évben a kereskedelmi igazgatással kapcsolatban összesen 47 db ügy indult (új üzlet 
nyitása, bezárása, adtok módosítása), melyből: 

- bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos ügyek: 30 db 
- működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos ügyek: 17 db 

 
Birtokháborítási ügyek:  
2012. évben összesen 5 eljárás lefolytatására került sor, melyből: 

- a birtokvédelmi hatóságunk előtt indult ügyek: 4 db 
- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kijelölő végzése nyomán, a hivatal által lefolytatott 

ügy: 1 db 
 
Állattartással és állatvédelemmel kapcsolatos ügyek:  
2012. évben az alábbi eljárások lefolytatására került sor: 

- állatvédelmi ügyek (pl. ebek tartásának körülményei, egyedszámuk ellenőrzése): 2 db 
- vadkár megtérítése miatt indult ügy: 2 db. 

Szintén jelentős probléma a kóbor kutyák jelenléte: szinte minden héten történik olyan jellegű 
bejelentés, melyben a lakosok kérik, hogy tegyünk valamit a kóbor kutyák ellen, mert féltik magukat, 
családtagjaikat.  
 
Lakossági panaszok, illetve közérdekű kérelmekkel kapcsolatos ügyek:  
2012. évben összesen 4 db ilyen jellegű eljárás lefolytatására került sor. 
  
Lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés  

- pl. jegyzői igazolás kiadása, lakáscélú állami támogatással kapcsolatos kötelezettségek 
(„szocpol”) átjegyzése, visszafizetési kötelezettség felfüggesztése, stb.: 5 db ügy 
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Egyéb, igazgatási és hatósági jellegű feladatkörök:  
- ingatlan,- és ingó árverési hirdetmények kifüggesztése: 77 db 
- rendőrség, bíróság tájékoztatása szabálysértési előéletről (priuszról): 5 db 
 

A szabálysértési ügyek 2012. április 15. napjától a megyei kormányhivatalok hatáskörébe 
tartoznak. 
 

3. Iktatás, irattározás: 
 
Az iktatott főszám-alszám mennyisége 2012. évben a következőképpen alakult: 
       
Összes iktatott főszám:   8.081    
Összes iktatott alszám: 27.238                         
 
Ezt a munkát az elmúlt évben is 1 fő iktató végezte, közhasznú foglalkoztatás keretében 1 fő 
munkavállaló tudott segíteni az iktatásban.  
 
Ügyiratkezelés, irattározás 
 
Az előbbiekben felsorolt hatalmas iratmennyiséget az előírásoknak megfelelően ágazati besorolás 
szerint irattárazzuk kézi- és központi irattárainkban. Kézi irattár az iktató helyiségben található, ahol 
az aktuális év és az azt megelőző két év iratanyaga tárolható. Az ezt megelőző évek iratanyaga kerül 
évente a központi irattárba.  
 
Elektronikus közzététel, honlap-aktualizálás 
 
Egy fő munkavállaló látja el ezeket a feladatokat, ez a tevékenység magába foglalja a jogszabály által 
előírt közzétételi lista, a friss hírek megjelentetését, új programok, rendezvények közzétételét a 
hivatalos honlapon. A Képviselő-testületi anyagok (meghívók, előterjesztések, határozatok, 
jegyzőkönyvek) közzétételét, a rendeletek aktualizálását, közbeszerzésekkel kapcsolatos közzétételt.  
Külső- és belső igény is van arra, hogy honlapunk folyamatosan megújuljon a hatályos 
jogszabályoknak, a kornak és a jelenlegi igényeknek megfelelően, hogy még áttekinthetőbben, 
naprakészebben és hitelesebben tájékoztatni tudjuk a lakosságot és a honlap látogatóit. 
 

4. Okmányirodai feladatok ellátása: 
 
2012. évben az okmányirodai feladatkörbe utalt ügyek, a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásával kapcsolatban 966 főszámos és 2631 alszámos iktatás volt. 
 
Ügyintézői bontásban az elvégzett munkák: 
 
- közlekedési igazgatási ügyek:  781 fő (Ferenczy Judit), 
- útlevél, vezetői engedély ügyek:  137 fő (Dobsa Zsuzsanna) 
- parkoló igazolvány:    101 darab, 
- egyéni vállalkozói ügyek:   212 darab,  
- ügyfélkapu:     269 darab (Veresné Szabó Csilla) 
- személyi igazolvány:    134 darab,  
- személyi igazolvány szállítólevele:  105 darab,  
- adatszolgáltatás:      99 darab,  
- lakcímnyilvántartás, szállítólevelek:  161 darab (Könnyűné Huszti Erika).  
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5. Személyi feltételek, változások 2013. január 01.napjától 
 
Az Igazgatási Iroda szakmai vezetését a Jegyző irányítása mellett az Aljegyző – aki egyben az 
irodavezető is – látta el. 2012. évben 12 fő ügyintéző volt foglalkoztatva az alábbi munkakörökben: 
 

 3 fő szociális – és hatósági ügyintéző, 
 1 fő igazgatási ügyintéző (anyakönyvvezető), 
 1 fő iktató, 
 1 fő titkársági ügyintéző, (katasztrófavédelmi és esélyegyenlőségi referens) 
 1 fő humánpolitikai ügyintéző,  
 4 fő okmányirodai ügyintéző, 
 1 fő okmányirodai ügykezelő. 

 
2013. január 1-jétől a területi államigazgatás újjászervezése során létrejövő járások, valamint járási 
hivatalok megalakulásával az államigazgatási és az önkormányzati igazgatási feladatok 
megosztásra kerülnek és az eddig önkormányzat hivatala által ellátott államigazgatási feladatok egy 
részét a járási hivatalok látják majd el. 
 
A járási (fővárosi, kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. számú 
melléklete alapján elkészített Megállapodás a Nyíradonyi Járási Hivatal kialakításához” 
elnevezésű dokumentum 5/1. számú melléklete tartalmazza a munkakörhöz kapcsolódó adatokat, 
hogy mely ügyintézők átadása szükséges volt. A Megállapodás 2012. október hó 31. napjáig 
aláírásra került. 
 
A Nyíradony Járási Hivatalhoz átadásra kerültek 2013. január 01. napjától a következő munkakörök: 

 az Okmányiroda teljes létszáma, 5 munkakör (4 fő ügyintéző, 1 fő ügykezelő), 
 a Városi Gyámhivatal teljes létszáma, 3 munkakör (1 fő vezető, 1 fő ügyintéző, 1 fő 

ügykezelő), 
 Igazgatási Irodáról 1 munkakör (1 fő ügyintéző, szociális igazgatás), 
 Igazgatási Irodáról 4 üres munkakör, amelyet a Képviselő-testület a 15/2012. (X.15.) számú 

önkormányzati rendelettel hagyott jóvá (létszámbővítésről szóló rendelet), 
 mindösszesen 13 fő. 
 
A Nyíradonyi Járási Hivatal Vámospércsi Kormányablakának (4287 Vámospércs, Béke u. 3.) 
kialakítása 2012. január 01 – jétől 2012. december 31. napjáig zajlott. Az egész év folyamán – napi 
szinten is - állandó egyeztetések, tárgyalások, adatszolgáltatások történtek a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatallal és a Közigazgatási- és Igazságügyi Minisztériummal. A legtöbb munka 2012. 
december hónapban volt, amikor december hó 21. napjáig a Béke u. 3. szám alá kellett a hivatalnak 
költöztetnie a teljes okmányirodát (ennek az informatikai rendszerének a költségeit, kb. 1 millió 
forintot az önkormányzatnak kellett vállalnia), a gyámhivatal és egy fő szociális igazgatási ügyintéző 
átköltöztetése a hivatali bútorokkal, eszközökkel és számítógépekkel.  

A Béke u. 3. szám alatti épületben levő Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
kiköltöztetését is megoldotta a hivatal, a Béke u. 1. szám alá, a hivatal épületébe költözött az 
intézmény. 

6. A Képviselő-testülethez, bizottságokhoz, társulásokhoz, nemzetiségi önkormányzathoz 
kapcsolódó feladatok végrehajtása: 

 
A Képviselő-testület, a bizottságok, a társulások, a roma nemzetiségi önkormányzat működésével 
kapcsolatos szervezési, koordinációs, jogi és adminisztratív feladatok elvégzéséért a Jegyző, a 
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titkársági ügyintéző, és az Aljegyző felelős. 
 
Ennek keretében ellátandó feladatok: 
 

- előkészíteni a képviselő-testület, a bizottságok, a társulások, a roma nemzetiségi 
önkormányzat üléseit, 

- közreműködni az ülések technikai lebonyolításában, elkészíteni az ülések jegyzőkönyveit, 
azok jogszabályban előírt határidőben történő továbbítása a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal részére, 

- elkészíteni és vezetni a testületek működéséhez kapcsolódó nyilvántartásokat (határozatok és 
rendeletek nyilvántartása),  

- az előterjesztések sokszorosítása, postázása a képviselő-testületi ülésekre, a bizottsági 
ülésekre, a társulási ülésekre, a roma nemzetiségi önkormányzati ülésekre, és gondoskodni a 
döntések végrehajtásáról. 

 
 

B) Tájékoztató adatok a testületek működéséről: 
Testület 

megnevezése Ülések száma Hozott határozatok 
száma 

Megalkotott 
rendeletek száma 

 
Képviselő-testület 

 
22 250 

 
23 

 

Ügyrendi Bizottság 
 

3 
 

4 
 - 

Pénzügyi-és 
Beruházási Bizottság 

 
19 

 
157 

 
- 

Humánpolitikai 
Bizottság 13 37 - 

Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 13 21 - 

Mikrotérségi 
Társulás 5 13 - 

Szennyvízberuházási 
Társulás 7 17 - 

 
Közbeszerzési 

Bizottság 9 12  

 
I. 2. Tisztségviselőkhöz kapcsolódó titkársági feladatok: 

 
 a polgármester és a jegyző napi munkájához kapcsolódó, általuk meghatározott, 

adminisztrációs és egyéb szervezési, titkársági feladatok ellátása;  
 Az önkormányzati vezetők (polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző) munkájának 

segítése a következő tevékenységekkel: ügyiratok leírása, sokszorosítása, postázása, protokoll 
tevékenység ellátása; 

 Közreműködés a polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatával 
kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában; 
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I. 3. Humánpolitikai feladatok: 
 

 a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek, munkavállalóinak foglalkoztatásával kapcsolatos 
személyügyi, humánpolitikai feladatok ellátása; 

 a képviselő-testületi, polgármesteri hatáskörbe tartozó munkáltatói és egyéb munkáltatói 
jogok gyakorlásával kapcsolatban a döntés előkészítő, adminisztrációs, nyilvántartási és 
adatszolgáltatási, pályázat kezelési tevékenységek; 

 a köztisztviselők képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatok ellátása; 
 a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos munkaügyi feladatok. 

 
I. 4. Egyéb feladatok: 
 

 Közreműködés az önkormányzat által fenntartott közoktatási, kulturális és közművelődési 
intézmények működéséhez kapcsolódóan az alapító okirataik, szervezeti és működési 
szabályzataik felülvizsgálatában; 

 a köznevelési törvényből a jegyzőre háruló feladatokat; 
 Közreműködés az önkormányzati rendeletalkotás előkészítésében, a hivatal belső 

szabályzatainak elkészítésében és véleményezésében; 
 Koordinációs feladatok ellátása a hivatalon belül az egyes ügyintézők, irodák között, 

hivatalon kívül pedig az önkormányzat intézményeivel, egyéb intézményekkel, 
szervezetekkel, valamint szolgáltatást végző cégekkel; 

 szerződések nyilvántartásával kapcsolatos feladatok; 
 az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódóan a működési engedéllyel, szerződésekkel, 

adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok,  
 a nemzeti ünnepek, városi rendezvényei szervezésében, polgármesteri hivatali rendezvények 

lebonyolításában való részvétel; 
 Kapcsolattartás a helyi és országos írott és elektronikus médiával. 
 esélyegyenlőséggel és katasztrófavédelemmel kapcsolatos kötelező feladatok ellátása 

 
Szakmai felkészültség: 
A köztisztviselők a feladatok ellátásához megfelelő iskolai végzettséggel, szakképzettséggel 
rendelkeznek. A köztisztviselők között egyre többen szereznek felsőfokú végzettséget, amely a 
szakmai munka színvonalán is érezhető. Nagy figyelmet fordítunk a továbbképzésekre.  
 
Az átszervezés a köztisztviselőkre nézve is pozitív változást eredményezett, mivel a kialakult 
struktúrában valamennyi munkakört pontosan leszabályoztunk, az elvárásokat konkrétan 
meghatároztuk. A dolgozók részére ez azért is fontos, mert az általuk elvégzett munka mennyisége 
és minősége így „mérhetővé” vált, és összességében a munka hatékonyságát javította.  
 
2011.évtől a belső ellenőrzés hatékonyabb és gyakoribb lett. A két év folyamán igyekeztünk 
valamennyi területet átvilágítani, a hibákat, hiányosságokat feltárni és intézkedési tervek 
alapján azokat pótolni. A belső ellenőr az utóellenőrzések keretében vizsgálja a szakmai munka 
jogszabályoknak való megfelelését, amelyek szerint jelentős eredményeket értünk el.  
 
A jól felkészült munkatársaknak 2012. évben nagy segítséget jelentett a közcélú foglalkoztatás 
keretében biztosított munkaerő, ami azt bizonyította, hogy a megnövekedett feladatok ellátásához 
több dolgozóra lenne szükség. Ezzel együtt is nagyon sokszor kellett munkaidőn túl munkát végezni. 
2012. évben a közfoglalkoztatás kihasználásával igyekszünk az iroda munkájához ismét segítséget 
nyújtani, valamint a hiányzó létszámot minél hamarabb betölteni. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a Polgármesteri Hivatal beszámolóját 
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szíveskedjen elfogadni.  
 
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2013. (IV.30.)  
számú határozata 

 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri 
Hivatal 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  

 
 
25. napirendi pont: Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. közgyűlésének 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. igazgatóságának az elnöke, Tóth Attila Úr levélben 
arról tájékoztatott, hogy az Igazgatóság az Alapszabály 11.2. pontjában foglalt jogosultsága alapján a 
Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló egyidejű értesítése mellett, a társaság érdekében, a 
részvényesek személyes részvételével 2013. május 02. napján 11 órai kezdettel rendkívüli közgyűlést 
hív össze. 
 
Tekintettel arra, hogy a Vámospércs Városi Önkormányzat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű 
Zrt.-ben részvényes, így szavazati joga van a közgyűlésben. 
 
A rendkívüli közgyűlés első napirendi pontjában megtárgyalásra kerül a Vízmű Zrt. által 2013. május 
31. napjáig benyújtásra kerülő működési engedély megkéréséről szóló határozat meghozatala, amely 
döntés meghozatalához kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy adjon felhatalmazást, hogy 
képviseljem a közgyűlésen Vámospércs város érdekeit. Mellékleten csatolom a Hajdú-Bihari 
Önkormányzatok Vízmű Zrt. által megküldött Meghívót és a szakmai anyagokat. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján szíveskedjen az alábbi határozati javaslatot 
elfogadni. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2013. (IV.30.)  
számú határozata 

 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű 
Zrt. (4034 Debrecen, Hét vezér u. 21.) 2013. május 02. napján tartandó 
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rendkívüli közgyűlésén szavazatával támogassa a viziközművek 
üzemeltetésére vonatkozó tevékenységek további folytatásához szükséges 
működési engedély megkérésére irányuló kérelmet és az ahhoz kapcsolódó 
dokumentációról szóló határozati javaslatot, továbbá az ülésen előterjesztett 
egyéb döntések meghozatalát. 
 
Határidő: 2013. május 03. 
Felelős:  Ménes Andrea polgármester 

 
 
26. napirendi pont: Előterjesztés a Nyíradonyi Intézményfenntartó Társulással kapcsolatos 
döntések meghozatala tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  

I. A Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 

 
A Társulási Tanács a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodását a 145/2012. (XI.29.) NYMITT számú határozatával hagyta jóvá, amelyet a Tanács a 
3/2013. (II.22.) NYMITT sz. határozatával módosított. 
 
Most a Társulás Társulási Megállapodását újra módosítani szükséges az alábbi változások miatt. 
 

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) 
bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról, ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási 
megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban 
meghatározottak szerint rendeletet alkot. 
Mivel a jelenlegi Megállapodás ezt nem tartalmazza a Társulási Megállapodás alábbi 
módosítására van szükség: 

 
A Társulási Megállapodás II. FEJEZET 6. pontja  
 
„A társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevétele 
 
A társulás által nyújtott szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat elsősorban természetes személyek 
az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, az 1997. évi XXXI. törvény 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint az ide vonatkozó ágazati 
jogszabályok, helyi önkormányzati rendeletekben és határozatokban meghatározottak szerint vehetik 
igénybe. Egyes ellátások térítési díj megfizetése ellenében vehetők igénybe. 
A társulás által ellátott feladatok intézményi térítési díjainak - a Társulási Tanács által elfogadott 
összegei, az adott ellátási terület helyi önkormányzatának rendeletébe kerülnek beépítésre és 
kihirdetésre” 
 
helyébe az alábbi szöveg lép 
 
„A társulás által nyújtott szolgáltatások igénybevétele 
 
A Társulás fenntartásában lévő intézmény által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a Társulás székhelye szerinti 
települési önkormányzat alkot rendeletet” 
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2. A következő módosítás lényegében technikai jellegű, a minősített többségű döntés esetei 

lettek kiegészítve a Társulási Megállapodás IX. fejezetében található esetekkel.  
 
A Társulási Megállapodás V. FEJEZET 5.2. pontja 
 
„A társulási tanács minősített többséggel dönt: 

- a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadásáról 
- a társulás, mint pályázó által benyújtandó, az ahhoz szükséges önerő  

                                    vállalásáról, 
A minősített többség akkor állapítható meg, ha – a határozatképesség számítására tekintettel - a 
társulási tanács összes tagjának több, mint felének „igen” szavazata és az „igen” szavazatot leadó 
tagok által képviselt települések lakosságszáma a társulás összlakosságszámának felét eléri” 
 
helyébe az alábbi szöveg lép 
 
„A társulási tanács minősített többséggel dönt: 

- a jelen megállapodás IX. fejezetében a jóváhagyásról szóló 1. pontban,  
     a csatlakozásról szóló 2. pontban, a kiválásról szóló 3. pontban, a     
     kizárásról szóló 4. pontban és a megállapodás módosításáról szóló 7.    
     pontjában foglaltak tekintetében, 
- a társulás éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadásáról, 
- a társulás, mint pályázó által benyújtandó, az ahhoz szükséges önerő  
     vállalásáról, 

A minősített többség akkor állapítható meg, ha – a határozatképesség számítására tekintettel - a 
társulási tanács összes tagjának több, mint felének „igen” szavazata és az „igen” szavazatot leadó 
tagok által képviselt települések lakosságszáma a társulás összlakosságszámának felét eléri” 
 

3. A következő módosítás lényege, hogy a kiválni szándékozó önkormányzatnak lehet vagyoni 
követelése a Társulással szemben. 

 
A Társulási Megállapodás IX. FEJEZET 6.2. pontja 
„A társulás megszűnése, a társulásból való kiválás, kizárás esetén a társulás vagyonát a társulás azon 
tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös 
tulajdon megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a VII/4. pontban foglaltak 
szerint. A társult önkormányzatok részéről kezdeményezett kiválás nem ad alapot a Társulással 
szembeni vagyoni követelés megfogalmazására, illetve érvényesítésére” 
 
helyébe az alábbi szöveg lép 
 
„A társulás megszűnése, a társulásból való kiválás, kizárás esetén a társulás vagyonát a társulás azon 
tagjának kell visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös 
tulajdon megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a VII/4. pontban foglaltak 
szerint.” 
 

4. A következő módosítás lényege, hogy a kivált vagy kizárt önkormányzatnak a kiválást vagy 
kizárást követően időt kell hagyni, hogy az ellátásokat biztosítani tudja. 

 
A Társulási Megállapodás IX. FEJEZET 6.4. pontja 
„A társulásból kivált vagy kizárt önkormányzatra a kiválást vagy kizárást követően visszaszáll a jelen 
megállapodás átadott szociális és gyermekjóléti alapfeladat-ellátási kötelezettsége, és a befogadó 
intézményt nem terheli tovább a jelen megállapodás alapján átvállalt szolgáltatási kötelezettség” 
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helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„A társulásból kivált vagy kizárt önkormányzatra a kiválást vagy kizárást követően - 60 naptári nap 
elteltét követően, a 61. naptól - visszaszáll a jelen megállapodás átadott szociális és gyermekjóléti 
alapfeladat-ellátási kötelezettsége, és a befogadó intézményt nem terheli tovább a jelen megállapodás 
alapján átvállalt szolgáltatási kötelezettség” 
 
II. A Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ és a Nyíradonyi Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása 
 
A Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Nyíradonyi 
Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ székhelyén (Nyíradony, Dózsa Gy. u. 5.) üzemelő 
bölcsődében jelenleg 28 gyermek fogadására van lehetőségünk. 
A működő két csoportszobában 14 és 12 gyermek elhelyezése megoldott. Csak akkor lehet - 
legfeljebb - 14 gyermeket felvenni a bölcsődei csoportba, ha valamennyi gyermek betöltötte a 
második életévét. 
A 2012. augusztusában átadott új bölcsőde egy harmadik csoportszobával bővült, amely eddig üresen 
állt. 
Az utóbbi hetekben megszaporodott a bölcsődébe jelentkezők száma, jelenleg 14 szülő kérelme van 
beadva, hogy azonnal hozná a gyermekét bölcsődénkbe.   
 
Mivel a pályázat során a harmadik csoportszoba is kialakításra került, ezért a feltételek adottak, hogy 
beindítsuk az új gondozási egységet. 
 
A működési engedély módosításhoz legelőször az Alapító Okirat módosítására van szükség. 
 
A fentiek miatt szükséges a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodását, továbbá a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézmény 
alapító okiratát a Képviselő-testületnek jóváhagyni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat fogadja el. Kérdése, 
hozzászólása van-e valakinek? 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2013. (IV.30.)  
számú határozata 

 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Társulási 
Megállapodás előterjesztésben felsorolt változásait, és a mellékletként csatolt 
tartalommal elfogadja és jóváhagyja a 2013. július 1. napján hatályba lépő 
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás módosított Társulási 
Megállapodását. 
 
Felelős:  Ménes Andrea polgármester 
Határidő: azonnal 
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2013. (IV.30.)  
számú határozata 

 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete 
szerint jóváhagyja Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási 
Központ intézmény alapító okirat módosító okiratát, valamint egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
 
Felelős:  Ménes Andrea polgármester 
Határidő: azonnal 

 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

69/2013. (IV.30.)  
számú határozata 

 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete 
szerint jóváhagyja a Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ 
intézmény alapító okirat módosító okiratát, valamint egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát. 
 
Az Alapító Okirat hatályba lépésének napja 2013. május 1. 
 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
27. napirendi pont: Egyebek 
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Két témában szeretnék észrevételt tenni. Az egyik a Vámosvíz Kft. a szennyvízszippantás tárgyában 
ahol minőségi problémák és szippantási gondok jelentkeznek főleg az IFA gépjármű teljesítése 
tekintetében. Úgy gondolom szükséges erről beszélnünk. Az IFA gépjárműnél felmerül olyan gondok, 
hogy nem tudja megfelelően üríteni az aknát, mivel nincs olyan szívóereje, hogy az akna megfelelően 
legyen kiszippantva. Többen jelezték felém, hogy az IFA gépjármű szolgáltatását nem kívánják 
igénybe venni csak a traktorét, mivel annak a teljesítése megfelelő. A másik az személyi jellegű 
probléma, mégpedig az IFA sofőrje ellen, mivel az ürítést követően a csőfelrakást  nem feltéttelenül 
tökéletesen végzi, és ezáltal csorgatja a kiszippantott szennyvizet.  
A másik pedig az, hogy tavaly is kerítettünk rá lehetőséget és az idén is szükséges lenne a földutak 
rendberakására, mivel járhatatlanok az utak.  
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Ménes Andrea polgármester:  
Jelezni fogom az ügyvezető úr felé jelzését. A földutak karbantartása a 2013. évi költségvetésünkbe is 
betervezésre került. 
 
Deákné Demjén Ilona települési képviselő:  
A Kossuth és – Tóth Á. utcáról többen jelezték számomra, hogy a vízdíj beszedők több időskorú 
lakosnál, akik a becsengetést követően azonnal nem tudnak kijönni, a vízdíjszedőt nem találják, mire 
kijönnek, de az értesítő a postaládájában van. Kérem, erre fokozottan figyeljenek oda.   
 
Ménes Andrea polgármester:  
Észrevételét jelezni fogom ügyvezető úr felé.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
Annyit kívánok jelezni, hogy az iskolával szemben lévő kerítéshez járnak az esti gimnázium tanulói, 
tanárai cigarettázni. A kuka annak idején az iskola bejáratánál lett elhelyezve, ahol nem lehet 
dohányozni.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az iskolába az igazgatónőnek kellene ezt a problémát jelezni én személy szerint úgy gondolom, 
hogy az ott dolgozó takarítónők naponta egyszer fel tudják seperni a dohánycsikkeket.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
A Váci Mihály utca elején a boltok környékén rengeteg a szemét.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Tudomásom szerint kötelező a bolttulajdonosoknak a kuka elhelyezése. Kérem amennyiben nem 
így van, szólítsuk fel őket.  
 
 
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, Ménes Andrea polgármester az ülést bezárta. 
      
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

Ménes Andrea        Dr. Danó János 
polgármester        aljegyző 
 


