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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. november 15. 
napján, 17,00 órai kezdettel a Művelődési Ház és Könyvtár dísztermében (Debreceni 
u. 2. sz.) megtartott Közmeghallgatásáról 

 
 Jelen vannak: Ménes Andrea polgármester, 

   Huszti János alpolgármester, 
   Lakatos József települési-képviselő 
   Polgárné Nagy Elvira települési-képviselő, 

       Gálfi József Menyhért települési-képviselő, 
   Rácz Ildikó települési képviselő 
   Deákné Demjén Ilona települési-képviselő, 
   Csuth Imréné települési képviselő 
            Kosztin Mihály települési képviselő (a határozatképesség elfogadása után 
            érkezett meg) 

 
Távol maradt:   -------------- 

    
 
Tanácskozási joggal jelen van:  Kanyóné Papp Klára jegyző 
         Dr. Danó János aljegyző 

      Bökönyi Zsolt adó- és költségvetési irodavezető 
      Szabóné Miavecz Ildikó Városfejlesztési-és műszaki   
      irodavezető 

 
Meghívott vendégként jelen van: 

Tasó László Országgyűlési képviselő 
Molnár Sándor Hajdúhadház Rendőrkapitányság helyettes vezetője 
Ary Endre Vámospércs Rendőrőrs vezetője 
Nagy Miklós HBM-i Vízmű Zrt. ügyvezető-igazgatója 
Pesci Gerardo Vámosvíz Kft. ügyvezető-igazgatója 

            Vinczéné Gáll Anikó Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője 
 Sarudiné Oláh Enikő Mátyás Király Általános és AMI igazgatója 
            Szabó Gyula Mátyás Király Általános és AMI igazgató-helyettese 
 Németh Jánosné Óvodavezető 
            Kocsisné Nagy Enikő Óvodavezető-helyettes 
 Kollár Ferenc Szociális Szolgáltató Központ vezetője 
            Fucskó Zoltánné Támogató Szolgálat vezetője 
 Bálega Jánosné Élelmezés Intézmény vezetője 
 Diósné Kozma Erzsébet Művelődési Ház és Könyvtár vezetője 

Dr. Rácz Norbert a Kistérségi Járóbeteg Szakrendelő ügyvezetőjét 
            Polgármesteri Hivatal ügyintézői 
 
Megjelent lakosság: 140 fő kb.  

 
Jegyzőkönyveztető: Jónizs Bernadett  
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Ménes Andrea polgármester: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki elfogadta a meghívásunkat és eljött a Művelődési Ház és 
Könyvtár nagytermébe, hogy az idei közmeghallgatáson problémáival, véleményével személyesen is 
részt vegyen az Önkormányzat munkájában.  
 
Engedjék, meg hogy tisztelettel köszöntsem Tasó László Országgyűlési képviselő urat, Molnár 
Sándor Hajdúhadház Rendőrkapitányság helyettes vezetőjét, Ary Endre Vámospércs Rendőrőrs 
vezetőjét, Nagy Miklós HBM-i Vízmű Zrt. ügyvezető-igazgatóját, Pesci Gerardo Vámosvíz Kft. 
ügyvezető-igazgatóját. 
 
Tisztelettel köszöntöm Kanyóné Papp Klára jegyzőasszonyt, Dr. Danó János aljegyző urat, Bökönyi 
Zsolt pénzügyi irodavezető urat, Szabóné Miavecz Ildikót városfejlesztési irodavezetőt. A képviselő 
urakat és hölgyeket.  
 
Köszöntöm még az intézményvezetőket, kollégáimat, akik azért is vannak jelen, mert természetesen a 
szakterületükhöz adódó speciális kérdés, probléma merül fel, akkor segítségemre legyenek és 
igyekeznek minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtani. 
 
A jelenlévők tájékoztatásául mondanám el, hogy a közmeghallgatás egy Képviselő-testületi ülés. A 
Képviselő-testületnek határozatképesnek kell lenni. Megállapítom, hogy 8 fő megjelent tagjával a 
Képviselő-testület határozatképes. Ismertetem a napirendi pontot.  
 
Napirendi pont: 

1. Beszámoló Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évben végzett munkájáról. 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül 
elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatokat. 
 
1. napirendi pont: Beszámoló Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évben végzett 
munkájáról.  
 
(Kosztin Mihály képviselő megérkezik a Közmeghallgatásra) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
Tasó László Országgyűlési képviselő úr kérte, hogy a Közmeghallgatás első felében had kapjon szót, 
mivel a mai napon egyéb elfoglaltsága miatt máshol is helyt kell állnia. Nagyon érdeklődve várom 
beszédét, mivel tudom, hogy jó hírt hozott a vámospércsi emberek számára. Engedjék meg, hogy 
átadjam a szót Képviselő úrnak.  
 
Tasó László Országgyűlési képviselő:  
Kedves Polgármester Asszony, Jegyzőasszony, Kapitány Úr, irodavezetők és intézményvezetők, 
kedves meghívott vendégek, tisztelt képviselő-testület, hölgyek és urak, Vámospércsiek. Köszönöm a 
lehetőséget és a meghívást.  
Saját szemszögemből kívánom a lakosságot tájékoztatni, mint politikus, az elmúlt idő történéseiről. A 
választások után az Alkotmány megalkotásáról, az állampolgárság könnyített elérésének 
lehetőségéről, amely már az emberek számára nem új dolog. Erről órákat tudnék beszélni, amellyel 
kapcsolatosan szívesen tartanék is egy beszédet, de a mai napon nem ezért vagyunk itt.  
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Szeretném a mai napon azt leszögezni, hogy nem hallottam még a kormány oldaláról sem és az 
országgyűlés egyetlen egy szögletéből sem olyat, hogy minden rendben lenne és, hogy valaki azt 
mondaná, hogy megelégedéssel nézhetünk vissza az elmúlt három és fél évre. Hadd tegyem hozzá, 
hogy személy szerint jó magam én sem gondoltam, hogy eddig el fogunk tudni jutni.  Hadd tegyem 
hozzá, hogy nem vagyunk megelégedve, sőt kimerem jelenteni, hogy rosszul élünk! Még most nem 
élünk jól, de jó úton haladunk. 
A jelenlévők tájékoztatására szeretném elmondani, amellyel különböző tévhitet kívánok eloszlatni, 
hogy soha nem volt olyan előterjesztés a közigazgatási reform világában, hogy Vámospércs vagy 
Nyíradony legyen Járási székhely. Ezt azért mondom el, mert tudom, hogy a vámosprécsi 
emberekben van némi kétely. Ezzel kapcsolatosan két szakmai előterjesztés volt a közigazgatás 
átalakításának rendszerén, amely a járások kialakítását is érintette. Az első verzió úgy szólt, hogy 
Létavértesi járási székhely kerüljön megalakításra, amelyhez tartozik Bagamér, Újléta, Nyírábrány, 
Fülöp, Nyírmártonfalva, Nyíracsád, valamint egy Debreceni Járási székhely, ahová tartozik 
Vámospércs, Nyíradony, Hajdúsámson és Bocskaikert. A másik verzió pedig az, ami megalakult. Ez 
a két verzió volt. Olyan verzió nem volt, amely Vámospércset jelölte volna ki Járási székhelyként.  
 
2013. 01. 01. napjával Vámospércs Járási Jogú Várossá vált. Vámospércsen 3 emberrel kevesebben 
dolgoznak, mint Nyíradonyban. A két település között még nem indultak el a járatok, amely 
hamarosan megvalósul, de emellett még szeretnénk a közösségi közlekedés rendszerét fejleszteni a 
járáson belül, amely a társadalmi gazdasági fejlődést fogja segíteni.  
Polgármesternő el fogja mondani az átalakítás lényegét, amelybe idő hiánya miatt most nem 
szeretnék bele menni.  
Mindenképpen szólnom kell a rezsicsökkentésről. Hadd kérdezzem már meg, hogy a csökkentés előtt 
valaki gondolta volna-e, hogy ez a kormány olyan lépést tesz, hogy nem emelkednek a lakosság 
kiadásai, hanem csökkennek. Eddig ezt egyik kormány sem valósította meg csak a mi kormányunk! 
Mi megtettük! 
Szeretnék még néhány szót megemlíteni a túlzott deficit eljárásról, úgy gondolom, hogy itt senkit 
nem érdekel, hogy miről is szól, de mégis ennek a segítségével kezdődött el a 48-as főút elején a 
felújítási munkálat. Nem kell arról sem beszélni, mert mindenki tudja, hogy nincs Magyarországnak 
IMF hitele!  
Vámospércsen 5,5 milliárd forint összegű fejlesztés valósul meg. Kevés az a település, ahol 4 év alatt 
5, 5 milliárd forint összegű fejlesztést tudhat a város magávénak! Vámospércs ez a város! 
Néhány gondolatot szeretnék megemlíteni az adósságrendezésről. 2013. 01. 01. napján az 5000 fő 
alatti települések már úgy ébredtek fel, hogy nem volt adósságuk. A miénket is (5000 fő feletti 
település) átvállalták részben. Az állam 2014. február 28. napjáig a fennmaradó adósságot is 
átvállalja. Hitték volna ezt? Hatalmas dolog! Óriási lehetőség, hogy egy új rendszerben egy teljesen 
más szemléletben működjenek az Önkormányzatok.  
 
Vámospércs kivételes város, mondhatnám, hogy a jóisten kegyeltje, mivel olyan vezetése van, amely 
a fejlődést és a gyarapodást tűzte ki célul. Gratulálok a város vezetésének! 
 
A következő jó hír megosztásánál egy kicsit morcos vagyok, mivel annak idején ezt Nyíradonyban 
nem tudtuk megtenni. Vámospércsen a szennyvíz beruházásért nem kell egy forint hozzájárulást sem 
fizetni! Hitték volna ezt, az állam átvállalta az önerő hozzájárulást. A településen jelenleg több 
folyamatban lévő pályázat van, amelyek fejlesztésével minőségi változás következik be a város 
életében. Vámospércs hatalmasat lépet az elmúlt időben hatalmas fejlesztéseken ment keresztül, és 
megy ezek után is keresztül. A közfoglalkoztatás területén is nagy sikereket ért el a város, amelyről 
részletes tájékoztatást nyújt Polgármesternő. Még egyszer gratulálok! Elnézést kérek, de az idő 
hiánya miatt, valamint egyéb hivatalos elfoglaltságom miatt távoznom kell a Közmeghallgatásról. 
Köszönöm megértésüket. 
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(Tasó László Országgyűlési képviselő távozik az ülésről) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Ary Endre őrsparancsok úr kérte, hogy őket is vegyük előre, szeretnének néhány szót szólni a 
közbiztonságról. Felkérem Molnár Sándor a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság helyettes vezetőjét, 
hogy tartsa meg tájékoztatóját. 
 
Molnár Sándor Hajdúhadházi Rendőrkapitányság helyettes vezetője:  
Először is köszönöm a Képviselő-testület meghívását magam és munkatársaim nevében. Röviden 
Vámospércs Rendőrőrséről kívánok néhány szót megemlíteni. A rendőrkapitányság szervezeti 
egységben működik a Vámospércsi Rendőrőrs, mely illetékességi területének nagysága közel 300 
km2 és több mint 23.000 ember lakik a működési területen.  
2012. év végén meghatározta az ORFK, hogy milyen irányelv alapján kell, dolgozunk 2013. évben. 
Vámospércs személyzeti helyzete nem a legjobb, de próbálunk ennek érdekében mindent megtenni. 
Pár statisztikai adatok kívánok Önökkel megosztani a tavalyi évhez képest. A kapitányság egész 
területén 20%-kal csökkent a bűncselekmények száma. Vámospércs Rendőrőrs területén tavaly 
ilyenkor 498 bűncselekmény vált ismerté, idén 373. Ez lebontva Vámospércsre: ebben az évben 101 
bűncselekmény vált ismerté, tavaly 121. A testi sértések száma 20-ról 7-re csökkent. A garázdaságok 
száma 11-ről 7-re csökken. A lopások száma 48-ról 42-re csökkent.  A betöréses lopások száma 13-
ról 4-re csökkent. A rablások száma 2-ről 1-re csökkent. A kiemelt bűncselekmények vonatkozásában 
- itt gondolok a rablásra, fosztogatásra - minden esetben sikerült az elkövetőt elfogni. Röviden erről 
szerettem volna tájékoztatni a lakosságot, átadom a szót Ary Endre úrnak.  
 
Dr. Ary Endre Vámospércsi Rendőrőrs őrsparancsnoka: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Annyit szeretnék elmondani, hogy 2012. december 01. napjától 
látom el az őrsparancsnoki feladatot Vámospércsen. Az eltelt idő tekintetében volt rálátásom azokra a 
folyamatokra és feladatokra, amelyek elengedhetetlenül fontosak a közbiztonság és a bűnügyek 
érdemi kezelésére. Ezen a területen nehéz dolgozni, de szeretem a kihívásokat. A kis településeken 
jellemzőek a falopások, az ittas vezetések, garázdaságok, amelyeket nekünk rendőröknek tudni kell 
kezelni. A Vámospércsi Rendőrőrshöz nyolc település tartozik. Kvázi a vámospércsi rendőrőrsöt kis 
kapitányságnak is lehetne nevezni. Én emlékszem arra, és nagyon jól esett: körülbelül 5 hónapja 
dolgozhattam már Vámospércsen, amikor polgármester asszony azt mondta, hogy tapasztalja ő is azt 
a pozitív elmozdulást, amit tőlünk elvár joggal a lakosság és a város vezetése is. Nagyon büszke 
vagyok arra, hogy rövid időn belül pozitívum dolgokat értem el. Azt szeretném Önöknek elmondani, 
hogy amennyiben bárkinek bármilyen problémája van, vagy javaslata nyugodtan kereshet a 
rendőrőrsön. Állok mindenkinek szíves rendelkezésére.  
 
Tájékoztatnám a lakosságot, hogy az iskolában intézkedéseket kellett kezdeményezünk. Azt 
gondolom, hogy megfelelő fellépéssel a kollégáim végrehajtották azokat a feladatokat, amelyeket 
törvényes eszközök lehetővé tesznek. Mit jelent ez? Előállítások, kihallgatások történtek, sőt őrizetbe 
vételre is sor került. Az iskola problémájáról én nem gondolom, hogy az ország sok-sok pontjához 
képest itt problémásabb lenne a helyzet, egyáltalán nem, sőt az iskola környezetét önmagában én 
pozitívnak látom. Több alkalommal fordultam már meg az iskolában, igazgató asszonnyal is több 
esetben egyeztettem. A vámospércsi iskola felszereltsége kiváló, ahol csak tanulni és viselkedni kell a 
gyerekeknek. A készenléti rendőrség minden nap az iskola előtt kezdi meg a szolgálatát, sőt a 
kollégáimat a déli időszakba is odaküldöm, valamint a tanítás végére is. Néha lehet, hogy más 
település rovására is megteszem azért, hogy a diákok lássák azt, hogy az iskolában rendőri jelenlét 
van. Nem kívánok ez által a jelenlegi iskolából rendőr iskolát létrehozni, de a cél az, hogy igen is 
csírájában kerüljenek elfojtásra azok a viselkedések, amelyek nem a társadalmi normához tartoznak. 
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Röviden ennyiről kívántam a lakosságot tájékoztatni. Amennyiben bárkinek bármilyen kérdése, 
hozzászólása van, igyekszem legjobb tudomásom szerint válaszolni. Köszönöm, hogy meghallgattak.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
A lakosság részéről az elhangzottakkal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása az 
urakhoz? Mivel nem láttok hozzászólás jelzését. Köszönöm Önöknek, hogy eljöttek.   
 
A közmeghallgatás azért történik, hogy megbeszéljük vagy átbeszéljük a közös dolgainkat, hiszen 1 
év mögöttünk van. Tájékoztatnám a lakosságot az Önkormányzat 2013. évben végzett munkánkról. 
 

Közigazgatási reform 2013-ban 

„Az államigazgatási és az önkormányzati reform együtt szolgálja a közjót.” (Navracsics Tibor, 
Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter, 2013) 

A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programja 2013. évben is folytatta az elmúlt években 
elindult reformokat. 

Cél: a közigazgatási szolgáltatások színvonalának emelése 

- költséghatékony, feladatorientált önkormányzati rendszer kialakítása, 
- szigorúbb kereteket szab az önkormányzati autonómiának, 
- az önkormányzat kötelező feladatainak pontosabb meghatározása, 
- a gazdálkodás ellenőrzésének szigorítása. 

A feladatmegosztás terén fontos változás, hogy az államigazgatási, hatósági feladatok a 
Kormányhivatalok, ill. a Járási Hivatalokhoz kerültek, míg az egyéni mérlegelést, ill. helyismeretet 
igénylő feladatok maradtak 2013. évben az önkormányzatoknál. 

Kialakításra kerültek a Járási Hivatalok, ill. Kormányablakok, melyek 2013. január 1. napján 
megkezdték a működésüket, és elismerve Vámospércs eddigi mikro-térségi szerepét is. 

Városunk a Nyíradonyi Járáshoz tartozik és 2013. január 01. napján megnyílt a Béke u. 3. szám alatt 
a Kormányablak, így a hivatalos ügyek intézésére továbbra is itt helyben van lehetőség: 

- Okmányiroda, 
- Munkaügyi Központ kirendeltsége, 
- Gyámhivatal, 
- Szociális igazgatás /ápolási díj, időskorúak járadéka, mozgáskorlátozottak támogatása,/ 
- Falugazdász. 

 

Polgármesteri Hivatalban maradt feladatok: 

- szociális igazgatás, 
- népesség nyilvántartás, anyakönyvezés, 
- Adó- és költségvetési feladatok, 
- Városfejlesztési és Műszaki feladatok, 
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- A Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Hivatal épületében van elhelyezve.  
 
2013. év végén is folytatódik a Magyary program, a cél: kevesebb sorban állás, kevesebb 
benyújtandó papír, egyre több kormányablaknál is intézhető ügy – hónapról-hónapról egyre több 
azoknak a hivatalos ügyeknek a száma, amelyekben az állampolgárok az ügyintézés menetében és a 
pénztárcájukon is érezhetik a bürokrácia csökkentést. Eddig több mint negyven, az állampolgárokat 
gyakran érintő ügy intézése lett egyszerűbb, az eljárásokra vonatkozó jogszabályok módosításának 
köszönhetően. 

Az  Egyszerűsítési Program a közigazgatási reform része, és az egyszerűsítéseknek még koránt sincs 
vége, sőt a java még hátra van: 2013. év végére összesen több mint 200 ügyben kívánja 
egyszerűsíteni a lakosság életét a kormány. A program eredményeként több százmillió forintos 
nagyságrendben csökkennek majd a családok, háztartások terhei. 

Új köznevelési törvény 

2013. január 1-jétől struktúrájában változtatta meg a köznevelés rendszerét. Ettől az időponttól az 
óvodai nevelés kivételével az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról, azaz átvette 
a fenntartói szerepet, melyet a Járási Tankerületeke irányítása mellett gyakorol. 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete már csak az Intézmény működtetését 
biztosítja, amely éves szinten kb. 80 millió Ft kiadást jelent.  

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíradonyi Tankerületéhez tartozik a járás 9 települése 
és 8 iskolája, és fenntartója a Vámospércsi Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskolának is. A tankerületi igazgatónk Tóth Lajos Árpád.  

Fontosabb változások 2014. évben 

Új helyi adórendelet – nincsenek változások 

A Képviselő-testület a 2013. október 29. ülésén megalkotta a helyi adókról szóló rendeletet, amely 
2014. január 01. napján lép hatályba. Az adónemekben, az adó mértékében, a mentességekben 
nincsenek változások, a jelenlegi adórendeletben levő szabályok találhatóak meg az új rendeletben is.  

Önkormányzati segély – 2014. január 01. napjától 

2014. január 01. napjától megszűnik az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás, helyettük önkormányzati segély megállapítására lesz lehetőség. 

Az önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére a rendeletben 
meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt. 

Elsősorban azokat a személyek kaphatnak, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más 
módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások – így 
különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya 
gyermekének megtartásához, iskoláztatásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe 
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vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének 
elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre 
szorulnak. 

Megállapításánál figyelembe kell venni az egy főre számított havi családi jövedelemhatárt, amely 
nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál (37.050 Ft). 

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeinek való hozzájárulásaként megállapított 
önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés 
költségeinek 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a 
kérelmező vagy a családja létfenntartását veszélyezteti.  

Az önkormányzati segély iránti kérelem elbírálására 15 napot ír elő a törvény. 

Az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint felhasználásának 
ellenőrzését helyi rendeletben fogja megállapítani a Képviselő-testület 2013. december 31. napjáig.  

Szociális temetés – 2014. január 01. napjától 

Szociális temetésnél a hozzátartozót nem terhelik költségek, az állam ingyenesen biztosít sírhelyet és 
koporsót vagy urnát, gondoskodik a holttest hűtéséről, szállításáról. A hozzátartozó azt vállalja, hogy 
ő, vagy akit felkért, közreműködik az elhunyt temetésre való előkészítésében (mosdatásában, 
felöltöztetésében), a sír kiásásában és visszahantolásában, a koporsó vagy az urna szállításában a 
temetőn belül, továbbá a sírba helyezésben vagy az urnaelhelyezésben. 

A köztemető fenntartója minden köztemetőben köteles külön parcellát kijelölni a koporsós, illetve 
urnás szociális temetési helyeknek. A szociális parcellában a sírhely első megváltása ingyenes az 
eltemettetőnek. A jogszabály szerint a szociális temetéshez az állam által biztosított koporsót, urnát, 
sír-jelet használhatja fel az eltemettető. Az önkormányzat gondoskodik a temetési helyről, a külön 
kijelölt parcellában. 

A szociális temetést az elhunyt hozzátartozói kérhetik az önkormányzattól 2014. január 1-jétől. 

Szennyvízszippantás:  

2013. január 1-jétől a városban a szennyvízszippantást, mint kötelező közszolgáltatást az 
Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Vámosvíz Kft. végzi, jóval alacsonyabb áron, mint a 
korábbi vállalkozó.  

A Kormány döntése alapján a szolgáltatás tekintetében további díjcsökkenés lesz 2014. évben. Ez 
egyrészt a rezsicsökkentésből adódik, a másik megtakarítási részt a lakosság számára az jelenti, hogy 
az önkormányzat pályázatot nyújtott be a szennyvíz szippantási díjak lakossági kompenzálására, 
amely szintén jelentős megtakarítást jelent majd 2014-től.  

Vízmű üzemeltetés 2014-től: 

Az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatást 2014-től városunkban a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű 
Zrt. látja el. Ennek oka az a jogszabály változás, mely szerint a szolgáltatást a jövőben csak azok a 
cégek végezhetik, amelyek 150 ezer lakossági egyenértékkel rendelkeznek.  
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A szolgáltató váltás a lakosság számára különösebb változást nem jelent. 

Jelentős eredménynek tartjuk, hogy a váltással a Vámosvíz Kft. munkavállalóit a Megyei Vízmű 
átveszi, így nem eredményezi munkahelyek megszüntetését.  

Járóbeteg szakrendelő: 

A 2013. évi közmeghallgatás kapcsán a Vámospércs-Kistérségi Járóbeteg rendelőintézet 

működéséről, 2013. január – október időszakban, az alábbiakban tájékoztatom: 

 

- 2013. január 01 – 2013. október 31. között az összes ESETSZÁM: 35 410  

- 2013. november 13-án a heti szakorvosi óraszám: 184 óra, ami a pályázatban szereplő 200 

szakorvosi óra 92 % 

- 2013. október hónapban a Rendelőintézet a maximális 11 274 605 Ft (7 516 403 Német Pont) 

finanszírozással szemben 12 077 910 Ft (8 051 940 Német Pont) igényt jelentettünk az OEP-

nek, ami 107,1 %-os finanszírozás kihasználást jelent 92 %-os szakorvosi óra 

kihasználtságnál, + 15 %. 

- Rendelőintézetünk 10 000 000 Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik (pl. Polgár 23 millió, 

Létavértes 14 millió Ft-os kerettel működik) A hitelkeret lehetővé teszi, hogy számláinkat a 

lejártuk előtt kifizessük, lejárt tartozásunk senki felé nincs.  

 

- Az október havi költségek, egy szakorvosi számla nincs még benyújtva 140.000 Ft értékben, 

kiegyenlítése után a folyószámla hitelkeretből rendelkezésre áll 7 282 952 Ft (2013. november 

13-án), azaz az igénybevett hitel: 2 717 048 Ft ennek fedezetére szolgál az október havi OEP 

finanszírozás összege: 12 077 910 Ft, melyet december első munkanapján fognak folyósítani. 

(utófinanszírozás) 

- Rendelőintézetünk 2013. évben a magasabb színvonalú betegellátás érdekében több 

nagyértékű eszközt (pl. defibrillátor, lélegeztetéshez oxigénpalack és tartozékai, kézi 

műszerek, fűkasza stb.) vásárolt összesen 2 895 054 Ft értékben. Ezeknek az eszközöknek az 

árát is ki kellett gazdálkodnunk. 

 

Összességében a Rendelőintézet 2013. első 10 hónapjában eredményesen gazdálkodott, ha most 

kellene záró egyenleget készíteni, akkor az OEP október havi finanszírozásából vissza tudnánk 

fizetni az igénybe vett hitelt, és maradna a finanszírozásból kb. 9 millió Ft, valamint a 2,9 millió Ft 

tárgyi eszköz, ami összesen közel 12 millió Ft eredményt jelent 10 hónap alatt. 
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Állampolgársági ügyek: 

Vámospércs Városban 2013. évben az egyszerűsített honosítási eljárás keretében 192 fő tett 
állampolgársági esküt. 

Szociális ügyek: 

 

A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25.§ 

- 46. §-ok által meghatározott pénzbeli 
ellátások 

2013 

fő e Ft. 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
(Önkormányzati terhelés 20%) 312 75 848 

Rendszeres szociális segély (Önkormányzati 
terhelés 10%) 31 11 303 

Lakásfenntartási támogatás (Önkormányzati 
terhelés 10%) 564 40 776 

Óvodáztatási támogatás 81 1 040 

Átmeneti segély (Önkormányzati terhelés 
100%) 199 1 450 

Temetési segély Önkormányzati terhelés 
100% 6 64 

Közgyógyellátás (Önkormányzati terhelés 
100) 8 251 

Köztemetés Önkormányzati terhelés 100% 6 645 

Egyszeri iskolakezdési támogatás 45 225 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 6 

Gyermekvédelmi kedvezmény 737 8 549 
Települési 

szilárd 
hulladék 

50%-os díjkedvezmény 22 373 

Bursa Hungarica Ösztöndíj 19 300 
 

Vámospércsi Települési Értéktár Bizottság létrehozása 

A Képviselő-testület a 2013. október 09. napján tartott ülésén hozta létre a Vámospércsi Települési 
Értéktár Bizottságot. Az Értéktár Bizottság szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek 
azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és 
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megküldi a megyei értéktárba, a következő szakterületi kategóriákban: agrár- és élelmiszergazdaság, 
egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, 
természeti környezet, turizmus és vendéglátás. Az Értéktár Bizottság október 17. napján megtartotta 
alakuló ülését.  

Városunk büszkélkedhet több civil szervezettel is, akik a közösségépítésben jelentős szerepet 
töltenek be. 

A Vámospércsen működő civil szervezetek közül Ács Péter Kovács Pál kitüntető díjat, a 
Vámospércsi Népdalkör Kölcsey díjat kapott a Megyei Önkormányzattól. 

Önkormányzati gazdálkodás 

I. Az önkormányzati gazdálkodást meghatározó jogi és gazdasági környezet 

2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, az állami finanszírozási rendszerrel együtt 
alapjaiban változott meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az 
államhoz került (pl. egyes köznevelési és szociális, gyámügyi igazgatási feladatok), valamint a 
megmaradó feladatok tekintetében jelentős forrásszabályozás változás történt.  
 
Az állami és az önkormányzati feladatok átcsoportosításának megvalósításával és az önkormányzati 
rendszer elégtelen finanszírozásának megoldásával új feladatfinanszírozás jött létre, mely rendszer 
– csakis a jól, takarékosan és fegyelmezetten gazdálkodó önkormányzatoknak – nyújt fedezetet 
a kötelező önkormányzati feladatok megvalósítására.  

A felelőtlenül, szakmaiatlanul és pazarlóan gazdálkodó önkormányzatoknak természetesen az új 
rendszer sem hoz megoldást a mindennapi pénzügyi nehézségeik leküzdésére.  

A feladatalapú támogatást a helyi önkormányzat kizárólag az új önkormányzati törvényben 
meghatározott kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Ettől eltérő felhasználás 
esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét – jogszabályban meghatározott – 
kamatokkal terhelve a központi költségvetés részére visszafizetni.  
 
Az új támogatási rendszerrel kapcsolatban az év folyamán a települések vezetői, az érdekszövetségek 
és egyéb fórumok folyamatos visszajelzéseket küldtek az érintett szaktárcák felé. Mint minden új 
rendszer, így az önkormányzatok átalakult finanszírozási struktúrája is finomhangolásra, 
apróbb kiigazításra szorul, ennek érdekében már 2013. év közben történtek lépések, melyek 
várhatóan 2014. évben beépülnek az alapfinanszírozásba.  

Ilyen kiigazító lépés volt 2013-ban, hogy a Kormány a központi költségvetés szerkezetátalakítási 
tartalékából – szakmai felméréseket követően – évközben kiegészítő támogatásokat nyújtott 
(gyermekétkeztetés feladatok, családsegítés, gyermekjóléti, házi segítségnyújtás feladatok, 
hivatalműködtetés).  

Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évben a központi támogatásokból – a könyvtári és 
közművelődési feladatok kivételével – várhatóan az összes kötelező önkormányzati feladatát 
finanszírozni tudja. 
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Vámospércs Városi Önkormányzat helyi adóinak alakulása 

A helyi adók közül két adónem van bevezetve településünkön.  

A helyi iparűzési adó, mely a vállalkozások korrigált árbevételének 2 %-a, és a magánszemélyek 
kommunális adója, melynek mértéke 7 000 Ft/adótárgy/év. 

(A magánszemélyek kommunális adójának kivethető törvényi felső mértéke 2014. január 01-től 
28 146 Ft/adótárgy/év.)  

Vámospércs Városi Önkormányzat nem kívánja a helyben működő vállalkozásokat és a 
településen élőket sem adóemeléssel sújtani, ezért az adók mértékén és a már bevezetett 
kedvezményeken nem változtat. 

Az iparűzési adóbevételek realizálásában meghatározó szerepet játszanak a településen működő 
nagyvállalatok, de a nyereségesen működő kis- és középvállalkozások is jelentősen hozzájárulnak a 
helyi adóbevételekhez. Az önkormányzatnak célja, hogy a megfelelő infrastruktúrák kiépítésével 
további nagyvállaltatoknak is vonzóvá tegye a várost.  

Az adóbevételek hatékony beszedésének és az adóhátralékok csökkentésének alapkövetelménye a 
következetes végrehajtási és adóellenőrzési feladat.  

Célunk az adóbehajtási és adófeltárási, ellenőrzési tevékenységgel a lehető legkisebb szintre szorítani 
a hátralékállományt, mely a hatékony munkavégzés következtében az utóbbi időszakban évről-évre 
csökken.  

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

Vámospércs Városi Önkormányzat helyi adóbevételeinek alakulása 2010-2013. év 

2010. év:   70 566 E Ft  

2011. év:            106 961 E Ft 

2012. év:            110 793 E Ft 

2013. év (várható):           120 000 E Ft 

Vámospércs Városi Önkormányzat helyi adó követeléseinek alakulása 2010-2013. év 

2010. év:   44 023 E Ft  

2011. év:              32 986 E Ft 

2012. év:              28 834 E Ft 

2013. év (várható):             10 000 E Ft alatt 
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II. Az önkormányzat saját hatáskörű racionalizálási intézkedései 

Vámospércs Városi Önkormányzat az elmúlt években megtette mindazokat a saját hatáskörű 
racionalizálási intézkedéseit, melyek megfelelő szakmai és pénzügyi alapot teremtettek az új 
jogi és feladatfinanszírozási rendszerben való működésre. 

A pénzügyi-gazdasági helyzet stabilizálása érdekében 2013-ban és az azt megelőző években 
jelentős sikereket ért el az önkormányzat. 

A feladatalapú támogatásokban meghatározott létszámelvárásoknak (elismert létszámkeret) a 
polgármesteri hivatal, az óvoda és a szociális intézményünk is maradéktalanul megfelel, azaz 
nincs az állami támogatás szempontjából figyelembe vehető létszámnál magasabb számú személy 
foglalkoztatva az önkormányzat intézményeiben. 

Az önkormányzat létszámkerete az elmúlt években 30 %-al csökkent úgy, hogy senki nem maradt 
munka nélkül (átcsoportosítások, üres álláshelyek megszüntetése, nyugdíjba vonulók álláshelyének 
törlése, közfoglalkoztatás minél szélesebb bevonása). 

Célunk, hogy minden területen olyan hozzáértő szakembereket alkalmazzon az önkormányzat, akik 
alkalmasak arra, hogy a város által ellátott közszolgáltatásokat megfelelő minőségben és 
szakmaisággal lássák el.   

Az önkormányzat egészére vonatkozóan felülvizsgáltuk szerződéseinket és olyan – az előző 
városvezetés által felelőtlenül megkötött – szerződéseket sikerült megszüntetnünk, melyet 
összességében éves szinten több tízmilliós többletkiadást eredményeztek. 

A közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzések területén egy nagyon következetes és 
megfontolt gyakorlatot folytatunk, mely garantálja, hogy a legalacsonyabb áron tudjuk 
megvásárolni a működéshez szükséges termékeket és szolgáltatásokat (közüzemi szolgáltatásokat is 
beleértve).  

A racionalizálási intézkedéseket még nagyon sokáig lehetne sorolni, hiszen egy olyan teljeskörű 
és mélyreható folyamatról beszélhetünk, melyek egyenkénti megemlítése talán jelentéktelennek 
tűnhet, mégis összességében évi több milliós megtakarítás az eredménye.  

(pl. segélyek pénztári és nem postai kifizetése, a helyi adó tartozással rendelkezők nyilvános 
közzététele, adóminimalizálás a fizetendő ÁFA és rehabilitációs hozzájárulás területén, 
önkormányzati kiskincstári rendszer működtetése, AKSD edények felülvizsgálata és kb. 40 %-ának 
visszaadása, az intézményi telefonvonalak felülvizsgálata és kb. 30 %-ának visszamondása, stb…..) 

Természetesen a racionalizálási intézkedéseknek soha nem lehet vége, a kiadáscsökkentés és a 
bevételnövelés érdekében folyamatosan keresni kell a lehetőségeket.  

Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési hiánya jelenleg a költségvetési 
főösszeg 1 %-át sem éri el, év végére pedig várhatóan egyáltalán nem számolhatunk 
költségvetési hiánnyal.   

Mindezt úgy sikerült elérni, hogy a lakosság és a vállalkozók helyi adóterhei nem növekedtek. 
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III. Az  5 000 fő lakosságszám feletti önkormányzatok adósságának állam általi részleges 
átvállalása  

A Kormány a közigazgatás átalakításának keretében a helyi igazgatás és önkormányzás – mint az 
egyik legfontosabb alappillér – hatékonyabbá tétele érdekében az önkormányzatokra vonatkozóan 
újraszabályozta mind a sarkalatos, mind az önkormányzatok mindennapi működését rendező 
törvényeket, és a feladatok végrehajtását biztosító előírásokat. 

Fentiek alapján, a helyi önkormányzás feladatainak újrastruktúrálása mellett, az önkormányzati 
gazdálkodás feltételei és módja is megváltoztatásra került. Ahhoz azonban, hogy az önkormányzatok 
meg tudjanak felelni a számukra az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott – szigorúbb – gazdálkodási szabályoknak és 
az új feltételeknek – a megkívánt takarékos gazdálkodás mellett – a pénzügyi-gazdasági rendszerük 
alapjainak megszilárdítása is szükségessé vált. Ennek alapján központilag kell rendezni az 
eddigiekben mind a működésüket, mind a fejlesztéseiket segítő, de korábban az állam által nem 
fedezett kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások sorsát.    

Az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) az 5 000 fő feletti önkormányzatok adósságának 
átvállalása szempontjából az alábbi – releváns – rendelkezéseket tartalmazza: 

Az állam részben átvállalja az 5 000 fő lakosságszámot meghaladó település települési 
önkormányzatának  

- 2012. december 31-ei, az átvállalás időpontjában fennálló adósságállománya és ezen 
adósságnak az átvállalás időpontjáig számított járulékai összegét, 

 
- amely pénzügyi intézmény felé áll fenn, és 

 
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) 

bekezdés a)-c) pontja szerinti kölcsön, - vagy hiteljogviszonyon alapuló, hiteljogviszonyt 
megtestesítő értékpapíron, továbbá váltókibocsátáson alapul. 

Az adósságátvállalás mértékének alapja az átvállalással érintett önkormányzat 2012. június 30-i egy 
főre jutó iparűzési adóerő képességének és az átvállalással érintett önkormányzat településkategóriája 
adóerő képessége korrigált átlagának egymáshoz viszonyított aránya alapján került meghatározásra.      

Vámospércs Városi Önkormányzat a 60 %-os mértékű kategóriába tartozott, azonban egy 
külön felmérést és tárgyalást követően ez az arány 62 %-ra növekedett. 

Fentiek alapján Vámospércs Városi Önkormányzat 2012. év végén fennálló adósságának 
(480 659 327 Ft) 62 %-át (298 023 729 Ft) vállalta át az állam, mely adósságátvállalás a 
jogszabályban meghatározott időpontig (2013.06.28.) megtörtént. 

 Az adósságátvállalással Vámospércs 2013-ban már 15 M Ft-ot takarított meg, melyet nem kellett az 
adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásaira (tőke, kamat stb.) fordítania.  
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Abban az esetben, ha Magyarország Kormánya a maradék adósságot is átvállalja 2014-ben 
akkor az elkövetkező években önkormányzatunknak már egyáltalán nem kell költségvetési 
hiánnyal számolnia.  

FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSAINK 

INFRASTRUJTÚRA FEJLESZTÉSEK: 

Kerékpárút építés 

Az új kerékpárút a 48-a számú főút mentén – a város Debrecen felőli részénél lévő járdaszigettől 
Nyírábrány irányába a meglévő kerékpárútig terjedő szakaszon -, fog megépülni, közel 2,3 km 
hosszúságban. ( Debrecenből beérkezve a városba az út jobboldalán lévő Lekvárüzemtől kezdődően.  

Ezen a szakaszon a legkritikusabb pont a 48. sz. főút – Béke utca - Kossuth utca – Nagy utcai 
csomópont. A pályázat keretén belül jelzőlámpás forgalomirányítással működő csomópont 
kialakítása fog megtörténni. A kerékpárút építéssel együtt csapadékvíz-elvezető rendszer is 
megvalósul. 

A Támogatási szerződést 2012. október 8. napján megkötöttük, mely 2013. január 7. napján 
lépett hatályba. Közbeszerzési eljárás keretében a kivitelező kiválasztása megtörtént, a kivitelezés 
folyamatban van, várhatóan 2013. november 30. napjáig befejeződik.  

2013 júniusában pályázatot nyújtottunk be a BM EU önerő alaphoz, a saját forrás 50%-os 
támogatására. A pályázat elbírálása folyamatban van. 

A 2011. évben benyújtott sikeres pályázat eredményeként a bruttó 457.215.115 Ft elszámolható 
összköltséghez  

- bruttó 411.493.603 Ft összegű támogatást nyertünk el, így 

- a saját forrás összege bruttó 45.721.512 Ft, 

A tervezett kerékpárút megvalósításával a lakosság közlekedési viszonyai nagymértékben javulnak, a 
kerékpárral közlekedők biztonságosabban érhetik el a városközpontot és a jelentősebb 
munkahelyeket. Az érintett szakaszok ötszáz méteres körzetén belül oktatási intézmények, 
közszolgáltatási létesítmények, különböző vállalkozások, üzletek, bevásárló helyek vannak, így sok 
munkahelyet is érint majd a kerékpárút. A munkavállalóknak csökken a munkahelyhez való eljutás 
ideje, a szülők, diákok az oktatási intézményt biztonságosabban és könnyebben érik majd el. A 
beruházással egyben megvalósult régi törekvésünk is, mivel sikerült a központba lámpás 
csomópontot építeni.  

 

Határidő módosítás: 

- A kivitelezés közbeszerzési eljárása során az Építési szerződés megkötésének kitűzött dátuma 2013. 
május 15. napja volt. Ennek figyelembe vételéve adott ajánlatot a vállalkozó a 2013. szeptember 30. 
napig történő befejezésre. Sajnálatos módon a konzorciumi partner, a Magyar Közút Nonprofit 
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ZRT adminisztrációs folyamatai - minden erőfeszítésünk ellenére - jelentősen lassították az Építési 
szerződés konzorciumi partnerek által történő aláírását – mely nem volt előre látható -, így arra csak 
2013. június 13. napján került sor. A munkaterület átadás-átvételére ezt követően 2013. június 21. 
napján került sor mely a munkaterület vállalkozó részére történő átadásában 29 nap késést 
jelentett.  

- A kivitelező 2013 augusztusában tájékoztatta a megrendelő konzorciumi partnereket arról, hogy a 
kivitelezés során olyan akadály merült fel, melynek megoldásához pótmunkát kell végeznie, és ennek 
pótköltség vonzata is van. A kerékpárút csapadékvízét elvezető csatornát 200 m hosszúságban 
nem lehet lefektetni, mert a nyomvonalon van a város ivóvíz gerincvezetéke. A két közmű közötti 
védőtávolság nem biztosítható, ezért a csatornát át kell vezetni a főút alatt a másik oldalba.  

Az említettek miatt a kivitelezés befejezési határidejének 2013. november 30. napra történő 
módosítására volt szükség.  

Forgalmi rend változás: 

A kerékpárút megépítésével megváltozik néhány utca forgalmi rendje, mely változásokat a 
kerékpárút forgalmi rendje, valamint a főútra csatlakozó bekötő utak miatt kell megtenni.. 

- A Malom utcával szemben lévő Petőfi utca egyirányú utca lesz a főút felől, az Akácfa 
utcáig, így a főútról a Petőfi utcára lekanyarodva be lehet hajtani a Patika utcai üzletekhez. 

- A Patika utca így a Petőfi - József A. utca között egyirányú lesz. 

- A József A. utcáról ki lehet hajtani a 48-as főútra. A József A. utca egyirányultsága 
megváltozik, a főút felé lesz egyirányú.  

-  A Pacsirta utcai parkolóból a COOP épülete mellett kialakított úton keresztül lehet a főútra 
kijutni, a Pacsirta utca teljes szakaszán ( Iskola utcától a főútig ) kétirányú utca lesz. 

Belvíz pályázat 

A pályázathoz elkészíttettük a város egészére vonatkozó belvíz koncepciót, amely alapján a 
leginkább veszélyeztetett területeken, 10 db utcában vízelvezető csatornát kívánunk megépíteni és 
ezzel egyidejűleg a Létai-ér 4/10 sz. mellékágának és a Zsíros kertben lévő csatorna felújítása is 
megtörténik. A tervezett nyílt, burkolt csapadékcsatornák által összegyűjtött vizek a Marinkán 
kialakításra kerülő tározóba fogják elvezetni a csapadék- és belvizet.  

A 2011. évben benyújtott sikeres pályázat eredményeként a bruttó 250.086.963 Ft elszámolható 
összköltséghez  

- bruttó 237.582.615 Ft összegű támogatást nyertünk el, így 

- a saját forrás összege bruttó 12.504.348 Ft. 

2013 júniusában pályázatot nyújtottunk be a BM EU önerő alaphoz, a saját forrás 60%-os  
támogatására. A pályázat elbírálása folyamatban van. 



17 

A Támogatási szerződést 2013. augusztus 14. napján megkötöttük. Jelenleg a megvalósításban 
közreműködő partnerek kiválasztásával kapcsolatos eljárások előkészítése folyik. A kivitelezés 
várhatóan jövő év tavaszán kezdődik el és 2014 őszén fog befejeződni. 

Szennyvíz pályázat 

A KEOP-1.2.0//09-11-2011-0050 jelű pályázatunkat 2011-ben nyújtottuk be, melyben támogatást 
igényeltünk Vámospércsen és Nyírmártonfalván megvalósítani kívánt, összesen 45 km 
vezetékhálózat, valamint a települések határán egy 700 köbméter kapacitású szennyvíztisztító 
telep kivitelezéséhez. Ezek megvalósítása esetén Vámospércsen 1.763 db, Nyírmártonfalván 781 
db ingatlant lehet majd a hálózatra rákötni.  

A sikeres pályázat eredményeként 

- nettó 3.103.050.650 Ft elszámolható összköltséghez  

- 85%, azaz nettó 2.565.109.500 Ft összegű támogatást nyertünk el, így 

a pályázatban nem elszámolható úthelyreállítások egy részének költségével együtt  

- a saját forrás összege nettó 472.288.150 Ft. 

A támogatási szerződést 2012. november 28. napján megkötöttük. 

Nagy örömhírként jelenthetem be, hogy a 2013 júniusában a BM EU önerő alaphoz benyújtott 
pályázatunkat a Kormányzat 100%-os támogatásban részesített, így a teljes, 100% önrész 
összege - 472.288.150 Ft – támogatásból kerül finanszírozásra. A támogatási szerződést 2013. 
szeptember 30. napon aláírásra került.  

Ennek azért van nagy jelentősége, mert a vámospércsi lakosoknak –sok más településtől 
eltérően - a szennyvízberuházáshoz nem kell megfizetni a lakásonkénti közel 200 ezer Ft-ot.   

A projekt megvalósításában résztvevő partnerek kiválasztása megtörtént. 

A kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás befejeződött, a szerződés megkötése van 
folyamatban. A jövő év elején elindulhat a kivitelezési munka, melyet 2015. június végéig kell 
befejezni. 

Egészségház felújítása: 

A Kistérségi Járóbeteg Szakellátó központ befejezése után időszerűvé vált a Nagy utca 7. szám alatti 
Egészségház korszerűsítése, felújítása, mert nem felel meg a mai kor igényének. 

2012 decemberében pályázatot nyújtottunk be az ÉAOP-4.1.2/A-12 kódszámú „Egészségügyi 
alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése „című pályázat keretében. Az 
intézmény felújítási, korszerűsítési költsége bruttó 59.892.359 Ft, melyhez 100% támogatást 
igényeltünk. 

A sikeres pályázat eredményeként az igényelt bruttó 59.892.359 Ft támogatást elnyertük, a 
támogatási szerződést 2013. október 17. napján megkötöttük. A megvalósításhoz szükséges tervezési 
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munkálatok folyamatban vannak, ezt követően közbeszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra a 
kivitelező. A kivitelezés várhatóan 2014. szeptember 30-ig elkészül. 

Ivóvízminőség-javító program 

Hat települési önkormányzat 2009 novemberében hozta létre a Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulást. Céljuk az uniós előírásoknak megfelelő, egészséges ivóvíz biztosítása a 
településeken.  

Vámospércs ivóvízében a mért arzén mennyisége 10-16 mikro gramm között van, mely a jelenleg 
hatályos magyar előírásoknak megfelel, de a szigorúbb uniós elvárásnak már nem. Ezért fontos, hogy 
a vízmű telepünk megújuljon, korszerűsödjön és ezzel még tisztább, egészségesebb ivóvize lesz a 
városnak. 

A 2009-ben benyújtott és támogatást is elnyert pályázatban Vámospércsen: 

- a nyersvizet kitermelő 3 db kút közül 2 db felújítása fog megtörténni, ezzel nő a 
kapacitásuk, a csúcsidőkben is mindenki egészséges ivóvízhez jut.  

- nyersvíz tisztításához  

 új szűrő technológia kerül kialakításra, melyhez 4 db technológiai 
szivattyú kerül beépítésre (a víz, vas, mangán, stb. tartalmát szűri meg).  

 az új technológiához 65 m3 vasiszap ülepítő medence is épül 

 a vízmű telepen lévő gépház 36 m2 épületrésszel kibővül, itt lesz majd a 
vegyszeradagolás, fertőtlenítés 

A megtisztított, fertőtlenített ivóvíz - a 4 db új szivattyú segítségével - jut el a 3 db 8000 literes 
hidroforba, majd innen a települési elosztó hálózatba.  

A sikeres pályázat eredményeként a teljes projekt 

- nettó 1,54 milliárd forint elszámolható összköltséghez  

- 83,71%, azaz nettó 1,28 milliárd forint összegű támogatást kaptak a települések, ebből 

Vámospércsre eső  

- összes beruházási költség bruttó 315 millió forint, melyből 

o az elszámolható költség bruttó 262 millió forint 

o a támogatás 210,8 millió forint  

o az önerő bruttó 52 millió forint, melyet az EU Önerő Alapból 
megigényelt támogatásból finanszíroz a város, így ehhez a projekthez az 
önkormányzatnak saját költségvetéséből forrást nem kell biztosítania. 
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A kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében megtörtént, a gesztor önkormányzat a 
vállalkozóval a szerződést megkötötte. 

Tanyafejlesztés:  

A Vidékfejlesztési Minisztérium „Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és 
fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” címmel pályázatot írt ki. 
Az önkormányzat ezen belül a külterületi föld- és dűlőutak karbantartásának gép- és 
eszköztámogatására - gréder és homlokrakodó gép beszerzésére - nyújtott be pályázatot. 

Sikeres pályázatunk eredményeként a 9.975.977 Ft összköltséghez 8.978.379 Ft támogatást nyertünk 
el. A saját forrás összege 997.598 Ft. 

Pacsirta utcai parkoló közvilágítás 
 

Vámospércs Város tulajdonában lévő Pacsirta utcai parkoló közvilágítással nem rendelkezett. A 
képviselő-testület költségvetésében erre a célra elkülönítette a megvalósításhoz szükséges fedezetet. 
A megvalósításhoz szükséges tervdokumentációkat elkészítette és azokat engedélyeztette. 

A kivitelezés költségei bruttó 3.986.303 Ft. A parkoló közvilágításának üzembehelyezése megtörtént, 
a lámpatestek világítanak. 

Ravatalozó felújítása:  

A köztemetőt üzemeltető Platinum HBM-i Temetkezési Vállalat a ravatalozó épületét nagyon szépen 
felújította, és az akadálymentes bejárat is kialakításra került.  

EGYÉB 

Startmunka program   

A Startmunka programra vonatkozó pályázatunkat a Közreműködő Szervezet 93.423.860 Ft vissza 
nem térítendő támogatásban részesítette az alábbiak szerint: 

 

- Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás (30 fő):   

- Belvízelvezetés (50 fő):        

- Illegális hulladéklerakók felszámolása (26 fő):       
       

A programban összesen 106 főt foglalkoztattunk, napi 8 órában, 2013. március 1. - 2013. november 
30. között. A dolgozók munka – és védőruházatát és a különböző feladatokhoz szükséges anyagokat, 
eszközöket a támogatásból vásároltuk meg. 

Közcélú foglalkoztatás: 

2013. évi közfoglalkoztatási programok: 
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Hosszabb idejű közfoglalkoztatás: 

2013. április 01. – 2013. június 30. 

24 fő  4.458.420 Ft 

 

2013. augusztus 01- 2013. november 30.      /ebből: 2 fő  12. hó  01.– 2014. 02. 28-ig/ 

26 fő  6.291.618 Ft 

2 fő  593 288 Ft. 

2013. novembertől – 2014. április 30. 

120 fő  58.005.950 Ft 

2013 évben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott személyek száma és elnyert támogatás 
mindösszesen: 

278 Fő      támogatás összege:         251.550.101 Ft 

A 2013. évben 5 pályázat benyújtásával mindösszesen 4.048 ezer Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást sikerült a városnak megnyernünk, amely a településen egy jelentős 
értéknövelést eredményez. AZ összes támogatáshoz az Önkormányzatnak 28.500 ezer Ft saját 
forrást kell biztosítani.  

beruházás 
megnevezése 

Támogatás 

M Ft 

EU önerő 
támogatás 

M Ft 

Saját forrás 

M Ft 

kerékpárút 411 22,5 22,5 

belvíz 238 8 5 

szennyvíz 2.565 472 0 

egészségház 60 0 0 

ivóvíz minőség javító 
pályázat 210 52 0 

tanyafejlesztés 8,9 0 1 

összesen 3.492,9 554,5 28,5 

 4.047,9 28,5 
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Mindezek mellett valamennyi kötelező önkormányzati feladatot megfelelő színvonalon 
teljesítve olyan takarékossági intézkedéseket tettünk, és eredményeket értünk el, amelyek az 
önkormányzat gazdasági helyzetét hosszú távon stabillá, működését biztonságossá teszi.  

Ez a stabil gazdálkodás teszi lehetővé, hogy még ebben az évben meg tudjuk valósítani az 
Óvoda régebbi részének felújítását (vizesblokk, burkolatok, stb…) 

Szintén a takarékos gazdálkodás eredményeként nyílik lehetőség a Szociális Szolgáltató 
Központban az udvar leburkolására, parkosítására, annak érdekében, hogy a lakók 
életkörülményeit kedvezőbbé tudjuk tenni. 

A Város központjában lévő parkot is megújítjuk önerőből. A kerékpárút elkészülte után így 
egy sokkal szebb városkép alakul ki. 

Engedjék meg, hogy először is megköszönjem az önkormányzatnál főleg fejlesztéssel és 
gazdálkodással foglalkozó kollégák elmúlt időszakban végzett munkáját. Köszönöm Kanyóné Papp 
Klára Jegyző Asszonynak, Bökönyi Zsolt Adó és költségvetési irodavezető úrnak, Szabóné Miavecz 
Ildikó Irodavezető asszonynak az elért eredményeket. 
 
Köszönöm, hogy meghallgattak. Van-e valakinek kérdése, hozzászólása az elhangozottakkal 
kapcsolatban?  
 
Amennyiben igen, tisztelettel felkérem a jelenlévőket, hogy csak vámospércsi lakosok szólaljanak 
fel, nevük és lakcímük megadásával a jegyzőkönyv vezetése érdekében. 
 
Halász Sándor Vámospércs, Szőlős utcai lakos: 
Egyetlen egy kérdésem lenne, hogy a pályázatban a Vörösmarty u. csapadékvíz elvezetése benne 
van-e?  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Igen.  
 
Halász Sándor Vámospércs, Szőlős utcai lakos: 
Köszönöm szépen.   
 
Mitruska Mihály Vámospércs, Tóth Árpád utcai lakos: 
Nekem egy olyan bejelentésem lenne, hogy sajnos korházba kell járnom mostanában. Legutóbbi 
alkalommal 19,30 órára kaptam időpontot. Én személy szerint nem vagyok egy félős ember, de a 
Járóbeteg Szakrendelőhöz vezető úton nincs megfelelő világítás, és még én is félek a sötétben ott 
végig menni, nem hogy egy hölgy, vagy gyerek. Egy adott szakaszon, ami kb. 300 méter semmit nem 
lehet látni, ez így nagyon baleset veszélyes is. Kérem, oldják meg ezt a helyzetet. Végezetül engedjék 
meg, hogy megköszönjem Polgármester Asszonynak, illetve azoknak az embereknek, akik részt 
vettek a megépítési munkálatokban azt, hogy Vámospércsen megépült ez a kórház. Borzasztóan jó, 
hogy ez itt nálunk helyben van és, hogy nem kell bejárni Debrecenben. Köszönöm! 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Utána fogok nézni, hogy konkrétan melyik az a szakasz és intézkedni fogok, megígérem Önnek.  
Köszönöm észrevételét. 
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Gyarmati Sándor Vámospércs, Rákóczi utcai lakos:  
Köszönöm a lehetőséget, én a kerékpárúttal kapcsolatosan szeretnék kérdést feltenni.  Örömmel 
tapasztaltuk azt, hogy a Vámpércsi Hírek egyik számában benne volt, hogy a kerékpár kivitelezője 
bármilyen kérdést, hozzászólást szívesen fogad. Én e-mailbe elküldtem az észrevételemet, amelyre 
választ nem kaptam. Az észrevételem azt volt, hogy a posta előtt mindig is nagyon gondot okoz a 
megállás, nem tudom, hogy a jövőben a posta meg fogja nyitni a parkolóját? Vagy esetleg a posta 
előtt állnak majd meg az autók, amellyel fokozódik a balesetes helyzetek száma?  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Gondolom erre azért nem választolt a kivitelező, mert ez nem az ő feladata, és nem is az 
önkormányzaté, hanem a posta feladata. Tudjuk mi is, hogy problémát fog jelenteni, de a postának 
kell az ügyfélforgalmának a parkolási lehetőségét biztosítani.  
 
Gyarmati Sándor Vámospércs, Rákóczi utcai lakos: 
Nagyon sokan megkerestek azzal kapcsolatosan, hogy a 48-as főút 22 km-nél videó rendszeres kapu 
került felszerelésre, amely az e-útdíjhoz kapcsolódik. Megépül a kerékpárút, megépül a 
csomópontban a jelzőlámpa. Azt kérdezték tőlünk, hogy esetleg lesz-e nagy határforgalom a 
kamionoknak és azért kellett leterelni a 48-as főútról a kerékpárosokat?  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Nem, hanem Románia a Schengeni övezethez szeretne csatlakozni, amely azt jelenti, hogy 
megszűnik Nyírábrányban a határátkelő. Jelenleg a 3,5 t alatti teherautók nem közlekedhetnek, most 
azért nincs kamion forgalom Vámospércsen. Amennyiben a Schengeni csatlakozása megtörténik 
Romániának, akkor akár kamionok is járhatnak. Ezt mi nem tudjuk meghatározni. Nem tudom, hogy 
mennyire emlékszel vagy emlékeznek arra, hogy néhány évvel ezelőtt elkészítettük a rendezési 
tervünket, amelyen betervezésre került egy elkerülő út. Jelen elképzeléseim szerint ennek a tervnek a 
megvalósítása nem elképzelhetetlen.  
 
Gyarmati Sándor Vámospércs, Rákóczi utcai lakos: 
A jelenleg megépülő kerékpárúthoz 5 évig nem lehet hozzányúlni, nem-e lesz ez által többletköltsége 
a szennyvízberuházásnak?  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Nem fog többletköltséget jelenteni. Kérdezem, hogy van-e még hozzászólása, kérdése valakinek? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a figyelmüket.   
 
 
A Közmeghallgatásnak több napirendi pontja nem volt, 19:10 órakor Ménes Andrea polgármester a 
közmeghallgatást bezárja. 
      
 
 

Kmf. 
 

Ménes Andrea        Kanyóné Papp Klára 
polgármester                               jegyző 


