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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 15. napján 14,00 
órai kezdettel a Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának emeleti nagytermében 
megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Ménes Andrea polgármester, 
     Huszti János alpolgármester,  
    Gálfi József települési képviselő  

  Rácz Ildikó települési képviselő, 
  Kosztin Mihály települési képviselő, 
  Lakatos József települési képviselő (a napirendi pont elfogadása után érkezett meg) 
   

Igazoltan távol maradt: Polgárné Nagy Elvira települési képviselő, Deákné Demjén Ilona települési 
képviselő, Csuth Imréné települési képviselő 

   
Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző; Dr. Danó János aljegyző 
 
Meghívott vendég: ---------------- 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett 
 

Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 5 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. A meghívóban kiküldött napirendi pontokon kívül javasolnék új 
napirendi pont felvételét 4. napirendi pontként: Előterjesztés a Vámospércsi Mátyás Király Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézmény átszervezése tárgyában, 5. napirendi pontként: 
Előterjesztés a Vámospércs Létai úti 330/2 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba adása 
tárgyában, 6. napirendi pontként: Előterjesztés Tölli Imre egyéni vállalkozó kérelme tárgyában, 
valamint 7. napirendi pontként Egyebek felvételét. Kérdezem, hogy van-e valakinek további 
napirendi pontokra javaslata?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Egyebek napirendi pontjának felvételét kívántam volna javasolni, de Polgármester asszony is 
említette.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontokat a kiegészítéssel.  
 

Tervezett napirendi pontok: 
Nyílt ülés 

 
1. Előterjesztés a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat házi 

segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a Vámospércsi Szociális Szolgáltató 
Központ szociális étkeztetés, időskorúak nappali intézményi ellátása, Támogató Szolgálat, 
idősek átmeneti és tartó szociális szakosodott pénzbeni ellátási feladatainak ellátása, valamint 
a bölcsődei intézményi gondozási, térítési díj önköltségszámítása tárgyában  
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
2. Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

4/2013. (III.25.) számú önkormányzati rendelet tárgyában  
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
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3. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás tárgyában  
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
4. Előterjesztés a Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

intézmény átszervezése tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
5. Előterjesztés a Vámospércs Létai úti 330/2 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba adása 

tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

6.  Előterjesztés Tölli Imre egyéni vállalkozó kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
7.  Egyebek  

 
Zárt ülés 

 
1. Előterjesztés a személyes szolgáltatást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmek elbírálása 

tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
2. Előterjesztés Leiterné Pálfalvi Petra közterület-használattal kapcsolatos fellebbezésének 

tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
 
Kérem szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadja a nyílt és zárt ülés napirendi pontjait.  
 
 
1. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a Vámospércsi Szociális 
Szolgáltató Központ szociális étkeztetés, időskorúak nappali intézményi ellátása, Támogató 
Szolgálat, idősek átmeneti és tartó szociális szakosodott pénzbeni ellátási feladatainak ellátása, 
valamint a bölcsődei intézményi gondozási, térítési díj önköltségszámítása tárgyában  
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
(Lakatos József települési képviselő megérkezik az ülésre 14:08 perckor) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás (4287 Vámospércs, Béke u. 1. sz.) a házi 
segítségnyújtás feladatait Nyírmártonfalva településsel közösen látja el, a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás feladatainak ellátásához pedig Fülöp települése is csatlakozott.  
 
Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ szociális étkeztetést, ebéd kiszállítását, időskorúak 
nappali intézményi ellátását (idősek klubja étkeztetés nélkül), a támogató szolgáltatást, valamint 
idősek átmeneti és tartós bentlakást nyújtó ellátást biztosítja.  
 
A Vámospércsi Óvodában 5 gyerek esetében bölcsődés korú, második életévüket betöltött 
gyermekeket is gondoznak, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
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(továbbiakban: köznevelési törvény) 20. § (10) bekezdésében rögzítettekre, egységes óvoda- 
bölcsőde intézmény keretei között.  
 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: szociális 
törvény) 92. § (2) bekezdés f.) pontjában foglaltakra, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat, ha a fenntartó 
önkormányzati társulás, abban az esetben a társulási megállapodásban erre kijelölt települési 
önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.  
 
A térítési díj megállapítására vonatkozó szabályokat a szociális törvény, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: Kormány rendelet), továbbá Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
2012. évi CCIV. törvény tartalmazza.  
 
A szociális törvény 115. § (9) bekezdése alapján a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett 
adatok alapján kell megállapítani, év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki 
folyamatok indokolják.  
 
A szociális törvény 115. 0 (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 személyi térítési díj nem haladja meg a jövedelem:  
 

- 30%-át étkeztetés,  
- 25%-át házi segítségnyújtás,  
- 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak, illetve támogató 

szolgáltatás igénybevétele,  
- 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás,  
- 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén.  

 
A fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető állapítja meg konkrét összegben, 
figyelembe véve a szolgáltatást igénylő rendszeres jövedelmét, valamint a szociális törvény 116-
117.§-aira vonatkozó szabályait.  
 
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-jéig kell 
megállapítani.  
 
A kormányrendelet 3. § (4) bekezdésének megfelelően az intézményi térítési díjat az 1 és 2 forintos 
címletű érmék bevonása következtében szükséges a kerekítési szabályokról szóló 2008. évi III. 
törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve meghatározni.  
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A Képviselő-testület 2011. február 15. napján alkotta meg a szociális ellátásokért fizetendő 
intézményi térítési díjakról szóló 5/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendeletét, amelyet három 
alkalommal módosított, az alaprendeletet és a módosításait hatályon kívül kell helyezni. Kérem a 
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.   
 
Kiegészítés képen annyit szeretnék elmondani a Képviselő-testületnek, hogy a kiküldött anyag 
rendelet tervezetének 4. oldalán a 6. § egészüljön ki azzal, hogy a fizetendő intézményi térítési díj: 
350 Ft/munkaóra/fő, személyszállítás esetén: 35 Ft/km. kerüljön megállapításra, mivel ez kimaradt.  
Továbbá a rendelet tervezet 7. § -ában a demens betegek bentlakásos intézményi ellátása esetében 
87 750 Ft/fő/ hó, 2 925 Ft/fő/nap intézményi térítési díj került javaslatra, amelyet 93 900 Ft/fő/hó, 
3 130 Ft/fő/nap intézményi térítési díj megállapítására javaslom módosítani. Ezáltal az ellátást 
igénybevevők vonatkozásában az intézményi térítési díjak egységes összegben kerülnének 
megállapításra. Halkan jegyzem meg, hogy a demens betegek ellátása költségesebb. Az 
elhangzottakhoz van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Humánpolitikai bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és a módosításokkal elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja: 

Előzetes hatásvizsgálat 
 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 
 
A rendelet tervezet címe:  Előterjesztés a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a 
Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ szociális étkeztetés, időskorúak nappali intézményi 
ellátása, Támogató Szolgálat, idősek átmeneti és tartós szociális szakosodott ellátási feladatainak 
ellátása, valamint a bölcsődei intézményi gondozási, térítési díj önköltségszámítása tárgyában 

 
Társadalmi hatása: A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi hatása van.  
Gazdasági- költségvetési hatása: az önkormányzat feladatának ellátásához rendelkezésre álló 

önkormányzati forrás növelését eredményezi abban az esetben, ha a számított térítési díjak 
befizetése megtörténik. 

A rendelet megalkotásának szükségessége: A hatályos jogszabályi előírások (2013. és 2014. évi 
költségvetési törvény, szociális törvény, gyermekvédelmi törvény, kormány-, valamint SZCSM 
rendelet) tartalmazza a feladatellátást, továbbá az önköltség számításának módját, melynek 
betartása kötelező erővel bír.  

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztályának törvényességi észrevétele  

 
A rendelet alkalmazásához, végrehajtásához szükséges szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: A rendelet végrehajtásához szükséges szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak, a rendelet módosítása és annak alkalmazása nem igényel 
többletforrást. 

A rendelet hatályba lépése a stabilitásról szóló törvény alapján: 2012. január 1. napján hatályba 
lépett a Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, melynek 32. §-
ában foglaltak értelmében a fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét 
bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy 
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korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak kell eltelnie. Ezt a 
rendelkezést az önkormányzati rendeletekre is kell alkalmazni. Fentiekre tekintettel a rendelet 
2014. május 1. napjával lép hatályba, melyet Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő 
Testülete a 7/2014. (IV.15.) sz. önkormányzati rendeletével fogad el. A hatálybalépéssel 
egyidejűleg az önkormányzat szociális intézményeiben alkalmazandó étkezési és ellátási térítési 
díjak megállapításáról szóló 5/2011. (II.15.) sz. rendeletének módosításáról szóló 7/2011. 
(III.01.) sz. rendelet hatályát veszti.  

 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2014. (IV.15.) számú önkormányzati rendelete 

 
a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat házi segítségnyújtás és 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ szociális 
étkeztetés, időskorúak nappali intézményi ellátása, Támogató Szolgálat, idősek átmeneti és 
tartós szociális szakosodott ellátási feladatainak ellátása, valamint a bölcsődei intézményi 

gondozási,  térítési díj önköltségszámításáról 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Házi segítségnyújtás számított önköltsége 412,41 Ft, a fizetendő intézményi térítési díj 0 
Ft/óra. 
 

2. § 
 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás számított önköltsége 101,68 Ft, a fizetendő intézményi 
térítési díj 0 Ft/nap/készülék. 
  

3. § 
 

Szociális étkeztetés számított önköltsége 445,51 Ft, a fizetendő intézményi térítési díj 340 
Ft/fő/nap. 
 

4. § 
 

Ebéd kiszállítás számított önköltsége 116 Ft/fő/nap, a fizetendő intézményi térítési díj 125 
Ft/fő/nap.  
 

5. § 
 

Időskorúak nappali intézményi ellátása (idősek klubja étkeztetés nélkül) számított önköltsége 
217,13 Ft/nap, fizetendő intézményi térítési díj 0 Ft/nap. 
 

6. § 
 
Támogató szolgálat személyi szállítás számított önköltsége 2,81 Ft/km, személyi segítés 
önköltsége 15,69 Ft/munkaóra/fő. Fizetendő intézményi térítési díj szociálisan rászorultak 
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részére: személyi szállítás esetén 0 Ft/km, személyi segítés esetén 0 Ft/munkaóra/fő.  
Egyéb esetben a személyi segítés önköltsége 235 Ft/munkaóra/fő, személyszállítás esetén 35 
Ft/km.  Fizetendő intézményi térítési díj: 350 Ft/munkaóra/fő, személyszállítás esetén: 35 
Ft/km. 
 

7. § 
 

Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézménye számított önköltsége egy hónapra 
53 880 Ft, egy napra 1 796 Ft. Fizetendő intézményi térítési díj egy hónapra 93 900 Ft, egy 
napra 3 130 Ft, demens betegek esetében 93.900 Ft/fő/hó, 3.130 Ft/fő/nap. 
 

8. § 
 

Bölcsődei gondozási díj számított önköltsége 11 133 Ft/nap, intézményi térítési díj nem került 
megállapításra.  

 
9.  § 

Étkezési térítési díjak nettó árai:  
  

Óvoda (3x-i étkezés)  240 Ft 
Általános iskola napközi 
(3x-i étkezés) 

304 Ft 

Menza  200 Ft 
     
 

10. § 
 
1) A rendelet 2014. május 01. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos 

módon gondoskodik.  
2) A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a 2014. évre vonatkozó szolgáltatási önköltség 

megállapítását és az intézményi térítési díj összegének kiszámítását 
3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Vámospércs Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének az önkormányzat szociális intézményeiben alkalmazandó étkezési, és 
ellátási térítési díjak megállapításáról szóló 7/2011. (III.01.), 8/2013. (IV.30.), 9/2013. (V.29.) 
rendeleteivel módosított 5/2011. (II.15.) rendelete.  

 
 

Vámospércs, 2014. április 15. 
 
                     

          Ménes Andrea     Kanyóné Papp Klára 
                        polgármester      jegyző  
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdetem: 
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1. sz. melléklet a 7/2014. (IV.15.) számú önkormányzati rendelethez 
 
A szociális törvény 115. § (2) bekezdése alapján a kötelezett által fizetendő térítési díj (személyi 
térítési díj) összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt 
az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja.  
 
Vámospércs Város Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulása, Szociális Szolgáltató Központ, 
valamint Vámospércsi Óvoda bölcsődései vonatkozásában alkalmazandó intézményi térítési díjak 
2014. évi megállapításához a szolgáltatási önköltséget Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben meghatározott normatívák alapján határozták 
meg az intézmények, az alábbiak szerint:  
 
1. A házi segítségnyújtást –Szociális törvény 63. §-ában foglaltakra – 4,5 fő gondozónő 
foglalkoztatásával végzi.  
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény 3. Egyes 
szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása fejezetének d.) pontjában rögzítettek szerint házi 
segítségnyújtás támogatására az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a 
Szoc. tv. 63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően 
működteti. 
 
A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek száma 
szerint illeti meg. A támogatás legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető arra az ellátotti 
létszámra is, amely a külön jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra meghatározott 
maximális ellátotti számot meghaladja. 
 
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor a 
házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített ellátottak száma 
osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe. 
 
Amennyiben a házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról - a Kiegészítő szabályoknak megfelelő - 
társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető. 
 
Fentiek figyelembevételével a feladatellátás során a számított önköltség 2014. évre az alábbiak 
szerint alakul:  
 
Személyi juttatások: 6 767 000 Ft 
Járulékok:    1 827 000 Ft 
Dologi kiadások  77 000 Ft 
Kiadások összesen:  8 671 000 Ft  

 
Ellátottak száma (2013. évi tényadatok alapján, figyelemmel arra, hogy 2013. június 1-jétől e 
feladatokat Fülöp önállóan látja el): 31 fő   
 
Foglalkoztatottak száma a házi segítségnyújtás tárgykörében:  3 fő 8 órában foglalkoztatott 
gondozónő + 2 fő 6 órában foglalkoztatott gondozónő = 4,5 fő (8 órában foglalkoztatottra 
átszámítva)  
 
Gondozási óra: 4,5 fő * 251 nap * 8 óra = 9 036 óra 
 
Szolgáltatási önköltség: összes kiadás: gondozási óra  
8 671 000 Ft : 9 036 óra = 959,61 Ft/óra/fő 
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Normatív állami támogatás:  
 
Fajlagos összeg: 145 000 Ft  
Ellátottak száma * 145 000 Ft : gondozási óra = 1 főre jutó normatív állami támogatás 
31 fő * 145 000 Ft : 9 036 óra = 497,45 Ft/óra/fő  
 
A feladatellátás társulás keretében történik, ezért kiegészítő (+ 10 %) normatíva is figyelembe 
vehető az alábbiak szerint:  
 
31 fő *14 500 : 9 036 óra = 49,75 Ft /óra/fő 
 
Összes normatíva 547,20 Ft/óra/fő 
 
Térítési díj Ft/óra/fő = szolgáltatási önköltség - normatíva 
959,61 Ft – 547,20 Ft = 412,41 Ft/óra/fő  
 
A házi segítségnyújtás feladatellátásához kapcsolódóan 412,41 Ft/óra/fő összeg megfizetését 
lehet kérni ezen feladathoz kapcsolódóan.  
 
(2013. évben ez az összeg 135 Ft/óra/fő volt. A 2014. évi háromszoros növekedés oka, hogy a 
feladatellátáshoz kapcsolódóan az ellátottak száma közel felére csökkent, továbbá a kiegészítő 
normatíva 30 %-ról 10 %-ra csökkent.) 
 
A kialakult gyakorlat szerint a házi segítségnyújtást igénybevevők a feladatellátásért térítési 
díjat nem fizetnek.  
 
2. ) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:  
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önkormányzati alapfeladatát 51 db készülék 
kihelyezésével látja el a Családsegítő Szolgálat.  

A feladatellátást a szociális törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 
28. §-a tartalmazza.  

 
A szociális törvény 65. §-a kiegészült a (7) bekezdéssel, melynek értelmében a feladat ellátása 
állami feladat. A 65. § (1) bekezdésből pedig törlésre kerültek a szolgáltatás biztosításának 
módjára vonatkozó részletszabályok, a (3) bekezdés pedig úgy módosult, hogy előírásra került 
az ellátott idős célcsoport.  
 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Kormányrendeletben 
foglaltak szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Főigazgatóság biztosítja, figyelemmel 
a Szoc. tv. 91. § (2) bekezdésében rögzítettekre is.  
 
A feladatellátás során a számított önköltség 2013. évre az alábbiak szerint alakul:  
 
Személyi juttatások: 1 679 000 Ft 
Járulékok:    459 000 Ft 
Dologi kiadások  1 450 000 Ft 
Kiadások összesen:  3 606 000 Ft 
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Ellátottak száma (2013. évi tényadatok alapján):  51 fő   
 
Támogatás: 1 713 216 Ft  
 
Térítési díj számított adata összesen: 3 606 000 Ft – 1 713 216 Ft =1 892 704 Ft 
1 ellátottra jutó térítési díj: 1 892 704 Ft: 51 fő (készülék):365 nap = 101,68 Ft/fő/nap/készülék 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásához kapcsolódóan 100 Ft/fő/nap/készülék 
összeg megfizetését lehet kérni ezen feladathoz kapcsolódóan.  
 
A kialakult gyakorlat szerint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybevevők a 
feladatellátásért térítési díjat nem fizetnek.  
 
3. ) Szociális étkeztetés  
 
A támogatás a települési önkormányzatnak a szociális törvény 62. §-a alapján, és a külön 
jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz 
kapcsolódik.  
A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg.  
 
Szociális étkeztetés:  
 
A szociális étkeztetés 2014. évi tervezett önköltsége: 20 062 028,40 Ft 
Tervezett ellátottak száma 2014. évben: 120 fő/251 munkanap  
 
Önköltség= tervezett önköltség 2014. évre/tervezett ellátottak száma 2014. évben=  
20 062 028,40 Ft/120 fő/251munkanap= 666,07 Ft/nap 
 
Normatív támogatás: 55 360 Ft/fő/év  
 
Intézményi térítési díj:  
 
Önköltség: a 2014. évi tervezett önköltség            20 062 028,40 Ft 
Normatíva: 55 360 Ft x 2014. évben tervezett ellátottak száma (120 fő ) : 6 643 200 Ft  
A kettő különbözete               13 418 828,40 Ft /2014. évi tervezett 
ellátottak száma 120 fő/251 nap = 445,51 Ft/fő/nap  
 
A szociális étkeztetés  feladatellátásához kapcsolódóan 445 Ft/óra/fő összeg megfizetését lehet 
kérni ezen feladathoz kapcsolódóan.  
 
A kialakult gyakorlat szerint a  szociális étkeztetést igénybevevők a feladatellátásért  340 
Ft/fő/adag térítési díjat fizetnek.  
 
A szociális törvény 115. § (10) bekezdésében foglaltak alapján a fenntartó az intézményi térítési 
díjat a fentiek szerint kiszámított, és külön jogszabály szerint dokumentált intézményi térítési 
díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.  
 
Azon ellátást igénybe vevők, akik a nappali ellátás keretében ebédelnek, azok esetében a 
szociális étkeztetés intézményi térítési díjával azonos intézményi térítési díjat javaslunk 
megállapítani az étkeztetésre vonatkozóan.  
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4. ) Ebéd kiszállítása 
 
A szállítási szolgáltatásnak normatív támogatása nincs.  
 
Tervezett ellátotti létszám 2014. évben:    75 fő  
Szállítási költség: 2 183 875 Ft* /75 fő/251 munkanap = 116 Ft/Fő/nap 
* gépkocsivezető bére 1 727 200 Ft 
   üzemanyag költség tapasztalati adatok alapján 1 087,32 liter üzemanyag (havi 90,61 liter*12 
hónap) x420 Ft(átlag üzemanyagárral számolva 456 675 Ft összesen: 2 183 875 Ft 
 
 
Az ebéd kiszállítás feladatellátásához kapcsolódóan 116 Ft/fő/nap összeg megfizetését lehet 
kérni ezen feladathoz kapcsolódóan.  
A kialakult gyakorlat szerint a szociális étkeztetést igénybevevők a feladatellátásért 125 
Ft/fő/nap térítési díjat fizetnek.  
 
5.) Idős korúak nappali intézményi ellátása 
 
A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a szociális törvény 65/F. §-
a alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali 
ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatot az ellátottak száma 
szerint illeti meg. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben részesülők.   
 
Nappali ellátást nyújtó idősek klubja étkezés nélkül:  
 
2014. évi tervezett önköltség: 1 635 000 Ft/év 
 
Tervezett ellátotti létszám 2014. évben 10 fő  
Normatív támogatás: 109.000 Ft/fő 
Normatív támogatás: 109 000 Ft x 10 fő= 1 090 000 Ft 
  
Intézményi térítési díj:  
Önköltség: 1 635 000 Ft 
Normatíva: 109 000 Ft x  10 fő tervezett ellátotti létszám = 1 090 000 Ft 
A kettő különbözete        545 000 Ft/10 fő tervezett létszám/251 
munkanap = 217,13 Ft/nap  
 
Az idős korúak nappali intézményi ellátása  feladatellátásához kapcsolódóan 220  Ft /fő összeg 
megfizetését lehet kérni ezen feladathoz kapcsolódóan.  
 
A kialakult gyakorlat szerint a nappali intézményi ellátást igénybevevők a feladatellátásért  
térítési díjat nem fizetnek.  
 
6. ) Támogató Szolgálat  
 
2014. évi tervezett szállítási költség *  5 219 975 Ft az összes költség 50,99 %-a  
2014. évi tervezett személyi segítés költsége:**  5 017 225 Ft  az összes költség 49,01 %-a 
2014. évi költségvetésben tervezett költség összesen:  10 237 200 Ft 
2014. évi működési támogatás              - 10 076 500 Ft 
Fennmaradó költség      160 700 Ft, melyből  
 
A személyi szállítás arányos költsége:   81 941 Ft, az összes költség 50,99 %-a,  
Személyi segítés arányos költsége:    78 759 Ft, az összes költség 49,01 %-a 
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Személyi szállítás intézményi térítési díja:  
 
2014. évre vállalt feladatmutató 4 193 egység, melyből a  
szállításra megítélt: 2 619 egység x 5 km = 13 095 km + 16 095 km (szociálisan nem rászorult) 
Összesen 2014. évre tervezett km: 29 190 km 
 
km díjszámítása:  személyi szállítás arányos költsége: 81 941 Ft    = 2,81 Ft/km 
        vállalt, tervezett hasznos km:        29 190 Ft  
 
 
Személyi segítés intézményi térítési díja:  
 
Alapja:   78 759 Ft  
Munkaóra: 2,5 főt számolva (2,5 fő x8 óra x 251 nap)  5020 óra  
Egy munkaórára eső költség:   78 759 Ft = 15,69 Ft/munkaóra  
      5 020 óra  
 
* 
2014. évi költségvetésben tervezetten:  
- gépkocsivezető bére    1 412 000 Ft 
- munkaadót terhelő járulékok      615 375 Ft 
- támogató szolgálat vezető bérének 50 %-a    920 100 Ft 
- üzemanyag költség     1 260 000 Ft  
- karbantartási költség       800 000 Ft 
- kötelező biztosítás          30 000 Ft 
- egyéb           22 500 Ft 
- áfa          160 000 Ft  

összesen:    5 219 975 Ft 
 
** 
2014. évi költségvetésben tervezetten:  
- személyi segítők munkabére   2 824 000 Ft 
- munkaadót terhelő járulékok   1 025 625 Ft 
- támogató szolgálat vezető bérének 50 %-a    920 100 Ft 
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás     72 500 Ft  
- egyéb          15 000 Ft 
- áfa         160 000 Ft 
  összesen:    5 017 225 Ft  
 
 
A támogató szolgálat feladatellátásához kapcsolódóan a személyszállításért 5 Ft/km, a személyi 
segítésért 15 Ft/fő összeg megfizetését lehet kérni.  
 
A kialakult gyakorlat szerint a személyszállítást és a személyi segítést a szociálisan rászorulók 
ingyenesen vehették igénybe.  
 
A szociálisan nem rászorulók esetében a szállítás km díja 35 Ft, a személyi segítés óradíja pedig 
350 Ft volt. 
 
7.) Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó intézménye 
(2013. évtől feladatfinanszírozás történik)  
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Feladatfinanszírozás keretében a támogatás összege:   20 187 240 Ft 
Szakfeladat költsége:        31 987 000 Ft 
Ellátottak száma:        18 fő  
 
Szolgáltatási önköltség: 31 987 000 Ft : 18 fő= 1 777 056 Ft/fő 
1 777 056 Ft/fő : 365 nap = 4 868,60 Ft/fő/nap 
 
 
Feladatfinanszírozás:  
 
20 187 240 Ft : 18 fő = 1 121 513,30 Ft/fő  
1 121 513,30 Ft : 365 nap = 3 072,64 Ft/fő/nap 
1 főre jutó szolgáltatási önköltség:   4 868,60 Ft/fő/nap 
1 főre jutó támogatás fajlagos összege:  3 072,64 Ft/fő/nap 
Különbözet:      1 795,96 Ft/fő/nap 
 
Egy hónapra fizetendő intézményi térítési díj:   53 880 Ft/fő 
Egy napra fizetendő intézményi térítési díj:   1 796 Ft/fő/nap 
 
2013. évben hasonló nagyságrendű (20 187 240 Ft) feladatfinanszírozási normatíva állt 
rendelkezésre, mint 2014. évben.  
 
Az intézményvezetés a likviditás biztosítása érdekében 2014. május 1-jétől az átlagos ellátást 
igénybevevők vonatkozásában a 2011. évben megállapított 93 900 Ft/fő/hó, illetve 3 130 
Ft/fő/nap, a demens betegek bentlakásos intézményi ellátása esetében pedig a 93 900 Ft/fő/hó, 
3 130 Ft/fő/nap intézményi térítési díj megállapítását javasolja.  
 
8.) Bölcsődei önköltség 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 
Gyvt.) 146. §(1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás 
keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni. A Gyvt. 147. § (1) 
bekezdése értelmében a fenntartó megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi 
térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Az 
intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként kell 
meghatározni.  
 
A (2) bekezdés alapján a bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a 
gyermekek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra, valamint a 
151. § (3) bekezdésben foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.  
Az intézményi térítési díjat minden esetben ki kell számolni és azt dokumentálni kell, de ezt 
követően dönthet a fenntartó úgy, hogy a kiszámított intézményi térítési díjnál alacsonyabb 
összegben, vagy nullában határozza azt meg.  
A Gyvt. 148. § (2) bekezdése értelmében a bölcsődei ellátás esetében az intézményvezető a bölcsődei 
ellátás keretében nyújtott gondozásra is megállapíthat személyi térítési díjat.  
 
A szabályozás a fenntartóra bízza annak eldöntését, hogy él-e a lehetőséggel és bevezeti-e a 
gondozásért kérhető személyi térítési díjat.  
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Szolgáltatás teljes önköltsége:  
 

Dolgozók bére (5 fő ) 11 113 055 Ft 
Járulékok  2 700 296 Ft 
Dologi kiadások  158 730 Ft 
Összesen:  13 972 081 Ft 

 
Egy gondozási napra jutó kiadás: 13 972 081 Ft : (5 fő x 251 nap) =11 133 Ft /nap 
 
A fenntartó nem él a gondozásért kérhető személyi térítési díj bevezetésével.  
 
9.) A Gyvt. 151. § (1) bekezdés értelmében: A gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni: 

a) a bölcsődében, hetes bölcsődében, 
b) az óvodában, 
c) a nyári napközis otthonban, 
d) az általános és középiskolai diákotthonban, kollégiumban, illetve az itt szervezett externátusi 

ellátásban, 
e) az általános iskolai, továbbá - ha külön jogszabály másképpen nem rendelkezik - középfokú 

iskolai menzai ellátás keretében, 
g) a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében 

nyújtott étkeztetésre. 
 
2014. évre az élelmiszerféleségek beszerzése tárgykörében – figyelemmel a közbeszerzési 
értékhatárokra - közbeszerzési eljárás van folyamatban, eredményhirdetésére június hónapban kerül 
sor. Fentiekre tekintettel a jelenleg alkalmazott térítési díjak módosítása nem indokolt.  
 
 
A jelenleg is alkalmazott nettó térítési díjak az alábbiak:  
 

Óvoda (3x-i étkezés)  240 Ft 
Általános iskola napközi 
(3x-i étkezés) 

304 Ft 

Menza  200 Ft 
 
Az 5 fő bölcsődés az Óvoda 3x-i étkezésének térítési díját fizeti.  
 
A térítési díj megállapítása során Gyvt. 151. §-ában foglaltak szerint kell eljárni:  

 (5) Gyermekétkeztetés esetén 
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

aa) bölcsődés, 
ab) óvodás, 
ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, 
ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó 
intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú 

gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, 
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 

és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, 
c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, 
d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az 

intézményi térítési díj 50%-át, 
kedvezményként kell biztosítani [az a)-e) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény]. 

(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. 
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2. napirendi pont: Előterjesztés a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 4/2013. (III.25.) számú önkormányzati rendelet tárgyában  
 (Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25. napján tartott ülésén 
fogadta el a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2013. 
(III.25.) számú rendeletét (a továbbiakban: ÖR.). Az ÖR-t a Képviselő-testület a 2013. december 09. 
ülésén módosította, tekintettel arra, hogy 2014. január 01. napjától önkormányzati segély ellátás helyi 
szabályozását írta elő a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.). Az ÖR. 2014. évi felülvizsgálatával kapcsolatos rendelet-módosítást a 
Képviselő-testület a 2014. március 11. napján tartott ülésén elvégezte. 
 
Az ÖR. 16. §-a szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, és tekintettel arra, hogy a 
jelenlegi szabályozás nem tartalmazza az ápolást, gondozást nyújtó intézmény helyi rendelkezéseket, 
javasolom, hogy az ÖR. egészüljön ki a következőkkel:   
 
Az ÖR. 16. § (1) bekezdés kiegészül a következő, g) ponttal:  
 
„16. § (1) 
g.) ápolást, gondozást nyújtó intézmény.” 
 
Az ÖR. 16. § kiegészül a G ponttal:  
 

„Ápolást, gondozást nyújtó intézmény 
16. § /G 

(1) Abban az esetben, ha életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt 
rászoruló személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a 
rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell 
gondozni.  

(2) Vámospércs Városi Önkormányzat ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonát működtet, ahol 
az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább 
háromszori étkeztetésről, szükség szerint ruházattal illetve textíliával való ellátásáról, 
mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról az ápolást gondozást 
nyújtó intézményben (Szociális Szolgáltató Központ) gondoskodnak, feltéve, hogy ellátásuk 
más módon nem oldható meg. 

(3) A szakosított ellátás feladatalapú finanszírozással történik, melynek értelmében a szakmai 
dolgozók bértámogatása, és az intézményüzemeltetés támogatása történik. A támogatás 
maximális összege: kiadás mínusz térítési díj bevétel.”  

 
A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a Nemzeti 
Jogszabálytár internetes felületén egységes szerkezetű szöveggel közzé kell tenni a 2013. június 30. 
után kihirdetett önkormányzati rendeletet. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások 
helyi szabályairól szóló 4/2013. (III.25.) számú rendeletét a Képviselő-testület a 17/2013. (XII.07.) 
számú rendeletével módosította, az önkormányzati rendelet a Korm. rendeletben foglalt időpontot 
követően került kihirdetésre, ezért szükséges az egységes szerkezetbe foglalt rendelet megalkotása és 
feltöltése a Nemzeti Jogszabálytárba.  
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot megvitatni és a rendelet-tervezetet és a 
rendeletet egységes szerkezetben elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Humánpolitikai Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 
részére.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

Előzetes hatásvizsgálat 
 

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

A rendelet-tervezet címe: A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló 4/2013. (III.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
Társadalmi-gazdasági hatása: Helyi szociális ellátások szabályozása, jogbiztonság 
Költségvetési hatása: a rendeletmódosításhoz kapcsolódó költségvetési fedezet az önkormányzat 
2014. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 
Környezeti, egészségi hatása: - 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: - 
Egyéb hatása: - 
A rendelet megalkotásának szükségessége: jogalkalmazás egyszerűsítése 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztályának törvényességi észrevétele  
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: - 

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

 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
8/2014.(IV.15.) számú önkormányzati rendelete 

 
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2013. (III.25.) 

számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdésében, 26. §, 32. § (3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdés 
d) pontjában, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés b) és c) pontjaiban 
kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 
szóló 4/2013. (III.25.) számú önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A rendelet 16. § (1) bekezdés kiegészül a következő, g) ponttal:  
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„16. § (1) 
g.) ápolást, gondozást nyújtó intézmény.” 
 

2. § 
 

A rendelet 16. § kiegészül a G ponttal:  
 

„Ápolást, gondozást nyújtó intézmény 
16. § /G 

(1) Abban az esetben, ha életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt 
rászoruló személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a 
rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell 
gondozni.  

(2) Vámospércs Városi Önkormányzat ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonát működtet, ahol 
az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább 
háromszori étkeztetésről, szükség szerint ruházattal illetve textiliával való ellátásáról, 
mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról az ápolást gondozást 
nyújtó intézményben (Szociális Szolgáltató Központ) gondoskodnak, feltéve, hogy ellátásuk 
más módon nem oldható meg. 

(3) A szakosított ellátás feladatalapú finanszírozással történik, melynek értelmében a szakmai 
dolgozók bértámogatása, és az intézményüzemeltetés támogatása történik. A támogatás 
maximális összege: kiadás mínusz térítési díj bevétel.”  

 
3 . § 

 
(1) A rendelet módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.  
 
(2) A rendelet 2014. április 16. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos 
módon gondoskodik.  
 
 
Vámospércs, 2014. április 15. 
 
                     

          Ménes Andrea     Kanyóné Papp Klára 
                        polgármester      jegyző  
 
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdetem: 
Vámospércs, 2014. április 16. 
 
 
 
                                                            Kanyóné Papp Klára  
                                                                        jegyző 
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Egységes szerkezetbe foglalt rendelet 

 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelete 

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól  
 

Vámospércs Városi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (l) bekezdésében, 25. § (3) 
bekezdésében, 26. §, 32. § (3) bekezdésében, 37 § (1) bekezdés d) pontjában, 48.§ (4) bekezdésében 
50.§ (3) bekezdésben 132.§ (4) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
 

I. fejezet 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A rendelet célja 
 

1. § 
 

Vámospércs Város közigazgatási határain belül élő személyek számára meghatározza Vámospércs 
Városi Önkormányzat által pénzbeli és természetben biztosított szociális ellátások formáit, 
szervezetét, jogosultság feltételeit, igénybevételének módjait.  
 

A rendelet hatálya 
 

2. § 
 

(1) A rendelet hatálya - a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a Vámospércs város 
közigazgatási területén élő:  

 
a) magyar állampolgárokra, 
b) bevándoroltakra és letelepedettekre, 
c) hontalanokra, 
d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. 

 
(2) E rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(a továbbiakban: Szt.) 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) 
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő 
országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. 
 

(3) E rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a 
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás 
igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a 
három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a 
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett 
lakóhellyel rendelkezik, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben 
meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Magyarország 
területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 
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törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 
 

1. § 
 
(1) Az Önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére köteles az arra rászorulónak 

átmeneti segélyként egyszeri segélyt és étkezést, illetve szállást nyújtani, ha ennek hiányában 
a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyeztetné.  
 

2. § 
 
(1) Az Önkormányzat által biztosított támogatások köre:  

 
a) 1 Az önkormányzat pénzbeli támogatásként:  

 
- az Szt. 45.§-ának rendelkezései figyelembevételével e rendeletben szabályozott helyi 

feltételek alapján önkormányzati segélyt nyújt, 
- az Önkormányzat pénzbeni ellátásként az Szt. 46.§-ában meghatározottak 

figyelembevételével jelen rendeletben előírt helyi feltételek szerint rászorultsági 
alapon temetési segélyt biztosít. 
 

b) Az önkormányzat természetben nyújtott támogatásként: 
 
- A polgármester az Szt. 48. §-ában foglalt önkormányzati hatáskörében gondoskodik az 

elhunyt személyek közköltségen történő eltemettetéséről.  
 

Hatásköri szabályok 
 

5. § 
 

(1) 2 A képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbi hatásköreit:  
 
a) önkormányzati segély megállapítása, 
b) méltányossági közgyógyellátás megállapítása. 

  
(2) A képviselő-testület a Humánpolitikai Bizottságra ruházza át az alábbi hatásköreit: 

 
a) hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási díjtámogatás megállapítása, 
b) Szociális Szolgáltató Központ tartós bentlakásos intézmény esetében a kérelmeket 

véleményezi és javaslatot tesz a Képviselő-testület számára. 
 

II. fejezet 
 

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 
 

6. § 
 

(1) 3 Az e rendelet alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmet 
a Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál lehet benyújtani 
formanyomtatványokon.  
 
A kérelem mintáit a rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:  

1. sz. melléklet: önkormányzati segély megállapításához, 
2. sz. melléklet: köztemetés igénylése,  
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4. sz. melléklet: méltányossági közgyógyellátás igénylése,  
5. sz. melléklet: hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási  
                         díjtámogatás igénylése. 
 

(2) A kérelemhez csatolni szükséges:  
 

a) igazolások, nyilatkozatok az igénylő és a vele egy lakásban, ott bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók 
jövedelmi-vagyoni viszonyairól, 

b) a kért ellátás igényléséhez jogszabályban előírt külön igazolásokat. 
 

7. § 
 

(1) A pénzbeli és természetbeni ellátások iránti igények döntésre való előkészítését és a döntések 
végrehajtását a Polgármesteri Hivatal végzi. 

 
8. § 

 
(1) A Polgármesteri Hivatal ügyintézői – feladatkörükben – a szociális ellátásra való jogosultság 

elbírálása céljából az előkészítő eljárás keretében ellenőrzik a támogatást igénylő személyek 
jogosultsági feltételeinek meglétét. Az ellenőrzés során helyszíni ellenőrzést végezhetnek, 
amely tapasztalatait környezettanulmányban, (jegyzőkönyvben) rögzítik. 
 

(2) Amennyiben a Polgármesteri Hivatalnak a környezettanulmány lefolytatása során tudomására 
jut, vagy hivatalos tudomása van arról, hogy a kérelmező életkörülményei a támogatás iránti 
kérelemhez csatolt jövedelemnyilatkozatban foglaltakkal ellentétesek, a támogatás folyósítása 
ügyében hozott döntés meghozatalához a hivatal felhívatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, 
illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló 
dokumentumok benyújtására. Ha a fenntartási költségek meghaladják a 
jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek 
figyelembevételével vélelmezhető.  

 
(3) Ha az (1) és (2) bekezdésben szabályozott ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a 

támogatást igénylő, illetőleg a támogatásban részesülő személy a támogatásra nem jogosult, 
az ellenőrzést végző köteles a támogatás elutasítására, csökkentésére, megvonására, 
visszatérítésére javaslatot tenni.  

 
(4) Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Polgármesteri 

Hivatal már bármely ügyben 6 hónapon belül vizsgálta, és nem feltételezhető azokban 
lényeges változás.  

9. § 
 

(1) A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítését a támogatást megállapító önkormányzati 
szerv rendeli el.  
 

(2) A megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét, valamint a kamat összegét méltányosságból 
elengedheti. A méltányosság gyakorlására akkor kerülhet sor, ha a kötelezett személynek 
tartós betegség, elemi kár, vagy haláleset miatt jövedelem kiesése következik be és 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 80 %-át.  

 
(3) A megtérítésre méltányosságból részletfizetés engedélyezhető, ha a fizetésre kötelezett 

személynek tartós betegség következtében jövedelem kiesése következik be és családjában az 



21 
 

egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 
%-át.  

 
III. fejezet 

TÁMOGATÁSI FORMÁK 
Pénzbeli ellátások 

Rendszeres szociális segély 
10. § 

 
(1) 4 Az aktív korúak ellátására jogosult az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján az a személy, 

aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján: 
 

a) a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján össz-szervezeti egészségkárosodás 
mértéke legalább a 25 %-ot eléri, 

b) várandós anya, 
c) a pszichiátriai szakorvos igazolása alapján mentális állapotára való tekintettel állandó 

szakorvosi kezelésre szorul, 
d) foglalkozási egészségügyi szakorvos munkavégzésre véglegesen alkalmatlannak 

minősítette, 
  rendszeres szociális segélyre jogosult. 
 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott állapot fennállásának igazolására csatolni kell: 
 

a) egészségkárosodott személy vonatkozásában a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Rehabilitációs Szakigazgatási szervének az egészségkárosodás minősítését tartalmazó 
érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét, 

b) várandós anya esetén a nőgyógyász szakorvos igazolását vagy terhes kisgondozási 
kiskönyvet, 

c) mentális állapotra hivatkozás esetén a pszichiátriai szakorvos igazolása, 
d) foglalkozási egészségügyi szakorvos igazolása. 

 
(3) 5 Az Szt. 37. § (1) bekezdés b), c), és d) pontja szerinti rendszeres szociális segélyre jogosult 

személy (továbbiakban: jogosult) együttműködésére kijelölt szerve a Vámospércsi 
Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (4287 Vámospércs, Béke u. 1.).   
 

(4) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy – az Szt-ben meghatározott 
egészségkárosodott személy kivételével – a segély folyósításának feltételeként köteles 
együttműködni a Vámospércsi Mikortérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal. 

 
(5) A (4) bekezdésben meghatározott személy az együttműködés keretében köteles:  

a) a Szt-ben foglalt kötelezettségének eleget tenni, 

b) a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve 
a beilleszkedést segítő programban megjelölt szervezetekkel rendszeres 
kapcsolatot tartani, az általuk előírt időpontban megjelenni. 

(6) Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködési 
kötelezettsége teljesítésében ténylegesen akadályozott, ennek okát köteles haladéktalanul, de 
legkésőbb 3 napon belül bejelenteni a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatnál. Az akadályoztatás okát a bejelentéssel egyidejűleg, de legkésőbb 
5 napon belül köteles hitelt érdemlő módon igazolni melynek megalapozottságát a 
Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat köteles megvizsgálni.  
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(7) A beilleszkedést segítő programok típusai:  
a) a rendszeres szociális segélyben részesülő személy saját erőforrásainak feltárására 

irányuló egyéni programok, 
b) mentálhigiénés életmódot formáló programok, 
c) munkavégzésre felkészítő és integráló programok, 
d) csoportos önsegítő és képességfejlesztő programok, 
e) álláskeresési technikák, jogi és pszichológiai tanácsadás, csoportos foglalkoztatás, 
f) képzés, átképzés különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés 

megszerzésének érdekében, 
g) más ellátásba juttatás. 

(8) Együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben 
részesülő személy a számára felróható okból: 

a) jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül 
nyilvántartásba vétele céljából nem jelenik meg a Mikrotérségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatánál,  

b) az együttműködési megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget, 
c) a beilleszkedést segítő program bármely pontjának nem tesz eleget, 
d) az akadályoztatás okát az aláírt határidőben nem jelenti vagy azt hitelt érdemelően 

igazolni nem tudja 
e) a beilleszkedést segítő programban meghatározott szervezetekkel a kapcsolatot nem veszi 

fel, az általuk meghatározott időpontban nem jelenik meg. 
 

(9) Az együttműködési kötelezettség elmulasztása esetén a Vámospércsi Mikrotérségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat minden alkalommal soron kívül vizsgálja a 
mulasztás okát, s amennyiben az a rendszeres szociális segélyben részesülő személy számára 
felróható úgy az együttműködési kötelezettség megszegését 3 napon belül köteles jelezni a 
jegyzőnek. 

Önkormányzati segély 6 

11. § 
 

(1) Önkormányzati segély annak a személynek nyújtható, aki létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, 
nem várt többletkiadás miatt anyagi segítségre szorul, ezért önmaga és családja 
létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni és a családjában az egy főre számított havi 
jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, 
egyedül élő esetén annak 150 %-át nem haladja meg. 
 

(2) Az önkormányzati segély megállapítása szempontjából létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzet különösen:  

 
a) akinek az általa lakott házat elemi kár sújtotta,  
b) az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi, 

szolgáltatási díj támogatására,  
c) betegség miatt megnövekedő gyógyszerköltség, gyógyászati segédeszköz 

beszerzésére, gyógykezelésre, amennyiben közgyógyellátási igazolvánnyal nem 
rendelkezik,  

d) tartós (egy hónapot meghaladó) táppénzes állomány esetén,  
e) egyedülálló ellátatlan személy részére,  
f) szabadságvesztésből való szabadulás esete, 
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g) átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás, a 
gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, 

h) haláleset.  
 

(3) Az önkormányzati segély összege - rászorultsághoz igazodóan – 3.300 Ft-tól 10.000 Ft-ig 
adható, mely különösen indokolt esetben - a polgármester döntése alapján – magasabb 
összegű is lehet. 
 

(4) Amennyiben a kérelmező eseti gyógyszerkiváltáshoz kér támogatást, úgy az alkalmanként 
nyújtható önkormányzati segély összege alacsonyabb összegű is lehet, mint a (3) pontban 
meghatározott összeg. 
 

(5) Az a személy, akinek lakása elemi csapás okozta kár következtében életveszélyessé, 
lakhatatlanná vált, a krízis állapot átmeneti megoldására legfeljebb 100.000 forint 
támogatásban részesíthető, amennyiben a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 
az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 300 %-át.  

 
12.  § 

 
(1) 7 Haláleset miatt akkor jogosult önkormányzati segélyre a kérelmező, ha az elhalt személy 

eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására 
köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti. Temetési költségek viseléséhez önkormányzati segély annak 
állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi 
nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át, 
különösen indokolt esetben (kérelmező betegsége, munkahely elvesztése, elhunyt 
hosszantartó ápolása miatt jövedelem kiesés) – a polgármester döntése alapján – a jövedelem 
határtól el lehet tekinteni. 
 

(2) A kérelemhez csatolni kell a temetési számlákat és a halotti anyakönyvi kivonatot.  
 

(3) A támogatás összege nem lehet kevesebb, mint a helyben szokásos temetési költség 10%-a.  
 

(4) A kérelem benyújtási határideje a halálesetet követő 60 nap.  
 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási díjtámogatás 

13. § 
 

(1) 8 A hulladékgazdálkodási közszolgálati ellátásról szóló 5/2013. (III.11.) számú önkormányzati 
rendeletben előírt díjfizetéssel kapcsolatban az ügyfél kérelmére indult eljárásban a 
Humánpolitikai Bizottság a döntése alapján 50% -os díjfizetési kedvezményt biztosíthat. 
 

(2) 9 A Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörében eljárva a Humánpolitikai Bizottság a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetéséhez - jövedelmi, vagyoni helyzetétől, 
foglalkoztatási jogviszonyától függően - 50 %-os támogatást állapít meg: 

 
a) a 65. életévét betöltött egyedül élő jogosultaknak,  
b) vagy ha kizárólag házastársával,  
c) élettársával, bejegyzett élettársával,  
d) szülőjével,  
e) kiskorú gyermekével (vagy ha kirendelt gyám),  
f) fogyatékkal élő egyenesági hozzátartozójával, továbbá  
g) testvérével él közös háztartásban,  
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és legalább egyikük a 65. életévet betöltötte, valamint a lakást kizárólag az előzőekben 
felsorolt személyek használják, továbbá közszolgáltatási díjtartozásuk a közszolgáltatónál 
nincs. A támogatás abban az esetben illeti meg a kérelmezőt, ha a családban élők esetén az 
egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 200 %-át, 
egyedül élő esetében 250 %-át. 

 
(3) A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolást. 

 
(4) A támogatás a kérelem benyújtás hónapjának első napjától vehető igénybe. 

 
(5) A támogatás megszűnésének esetei: 

 
a) ügyfél kérelmére, 
b) az ellátást bejelentés nélkül egy hónapon keresztül nem veszi igénybe, 
c) a kedvezményezett halálának esetén. 

 
(6) A támogatás megszűnik a jogosultsági feltételek megszűnése hónapjának utolsó napjával, 

amennyiben a kedvezményezett elhunyt. A (2) bekezdésben levő feltételek szerinti 
hozzátartozó részére megállapítható a támogatás, ha a jogosultsági feltételeknek megfelel és a 
kedvezményezett elhalálozását követő 30 napon belül a kérelmet benyújtják. 
 

(7) A kedvezményezett köteles értesíteni a Polgármesteri Hivatalt a család létszámában történt 
változásról és a lakóhely-változásról is, amennyiben ezt elmulasztja, a támogatás 
megszüntetésre kerül. 

 
(8) A díjfizetési kedvezmény jövedelemhez kötött feltételek esetén 1 évre állapítható meg. 

 
(9) A díjfizetési kedvezmény mértéke: a megállapított közszolgáltatási díj 50 %-a. 

 
(10) A díjfizetési kedvezmény költségének összegét az önkormányzat negyedévente a 

közszolgáltató észére átutalja. 
 

(11) A szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjtámogatást a rendelet 5. számú 
mellékletében levő formanyomtatványon kell igényelni. 

 
Természetben nyújtott szociális ellátások 

Köztemetés 
14.  § 

 
(1) A köztemetés megtérítési kötelezettsége alól különös méltánylást érdemlő körülmények 

fennállása esetén részben vagy egészben mentesíthető az eltemettetésre köteles személy.  
 

(2) Mentesíthető a fizetési kötelezettség alól az az eltemettetésre köteles személy, akinek 
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimumot, egyedül élő esetén a 
nyugdíjminimum 120 %-át nem haladja meg és vagyona sem neki, sem a családtagjainak 
nincs, továbbá ha az elhunyt személy után hagyatéki vagyon nem maradt, illetve az nem 
olyan mértékű, amely a köztemetés költségeit fedezné.  

 
(3) Az eltemettetésre köteles személy kérelmére a polgármester a köztemetés költségeinek 

részletekben történő megfizetését engedélyezheti, ha a kérelmező:  
 

- egyedül él és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150 %-át nem éri el, vagy  
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- családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a 120 %-át nem éri el.  
 

Méltányossági közgyógyellátás 

15. § 
 

(1)  10 Az Sztv. 50. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottakon túl méltányossági 
közgyógyellátásban részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő 
esetében 250 %-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének 
mértéke eléri, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-
át.  

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
16. § 

(1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére biztosítja a személyes 
gondoskodást nyújtó, következő alapellátási formákat: 

 
a) idősek klubja, 
b) étkeztetés, 
c) házi segítségnyújtás, 
d) családsegítés, 
e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
f) támogató szolgálat 
g) 16ápolást, gondozást nyújtó intézmény. 

 
Idősek klubja 

16.§/A 
 

(1) Az önkormányzat a Szociális Szolgáltató Központban, mint gondozási központban az Szt. 
65/F. §-ában foglaltaknak megfelelően nappali ellátásként idősek klubját működtet. 

(2) Az idősek klubja esetében az igénybe vétel során a rászorultságnál további szempont az 
egyedüllét és a társas együttlétre való igény, előnyben kell részesíteni az egyedüllét, a 
pszichés állapot, várakozási idő, illetve életkor szempontjából kedvezőtlenebb helyzetben 
levő személyt. 
 

(3) Kizárja az igényjogosultságot a közösségi életre alkalmatlan egészségügyi állapot (fertőző 
betegség), illetve az intézményi jogviszony keretében előírt együttélési szabályok (házirend) 
ismételt és súlyos megszegése. 

 
(4) Megszűnik az idősek klubjában való részvételre vonatkozó jogosultság, ha a szolgáltatásra 

jogosult indokolatlanul 5 napot vagy bármely más okból 30 napot meghaladóan nem veszi 
igénybe a szolgáltatást. 

Étkeztetés 
16.§/B 

(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 
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(2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki kora vagy 
egészségi állapota miatt nem képes az (1) bekezdés szerinti étkezésről más módon – 
hozzátartozója segítségével, illetve megállapodás alapján – gondoskodni. 

 
(3) A településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy 

szenvedélybetegek részére lehetőséget kell biztosítani az étkeztetés igénybevételére, illetve 
segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történő étkezés biztosítására. 

 
(4) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj csökkentésére vagy elengedésére nincs 

lehetőség.  
 

(5) A jogosultak körének meghatározására az Szt. 114 § (2) bekezdése az irányadó. 
 

(6) A térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének, valamint az étkeztetéssel 
kapcsolatosan felmerült költségnek egy ellátottra jutó napi összege (továbbiakban: élelmezési 
térítés). Az egyes intézményi térítési díjakat külön rendelet, az óvodai- és általános iskolai 
étkeztetésben alkalmazott étkezési nyersanyag-normáról és a térítési díjak megállapításáról 
szóló19/2011. (X.04.) ÖR tartalmazza. 

 
(7) Az étkeztetésért fizetendő általános forgalmi adóval növelt személyi térítési díj, amely az 

élelmezési térítés és az igénybe vett étkezések számának szorzata, nem haladhatja meg az 
ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25%-át. 

 
(8) Az ellátás megszűnésének eseteit az Szt. 100. § és 101. §-ai szabályozzák. 

 
(9) Az önkormányzat az étkeztetés feladatait a Szociális Szolgáltató Központ keretein belül 

biztosítja. A kérelmeket az intézménynek kell írásban benyújtani. 
 

Házi segítségnyújtás 
16.§/C 

(1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni: 
 

a) azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem 
képesek és róluk nem gondoskodnak 

b) azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint 
szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos 
feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, 

c) azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát 
igénylik, 

d) azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő 
visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. 

 
(2) A házi segítségnyújtás biztosításának szabályaira az Szt. 63. § (2) bekezdésében foglaltak az 

irányadók. 
 

(3) 11 Az önkormányzat e feladatát a Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás 
keretein belül működő Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Intézmény által látja el.  
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Családsegítés 
16.§/D 

(1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 
segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, 
a krízishelyzet megszűntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 
szolgáltatás. 
 

(2) Az önkormányzat a családsegítés keretében biztosítja: 
 

a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 
b) a családgondozást, 
c) a veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését, ennek 

keretében a szociális és egészségügyi intézmények, az oktatási intézmények és a 
gyermekjóléti szolgálat részvételének biztosítását a megelőzésben, 

d) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a 
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve 
egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás-nyújtását, 

e) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, 
konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint nehéz 
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. 

(3) 12 Az önkormányzat a családsegítés- és gyermekjóléti feladatokat a Vámospércsi Mikrotérségi 
Intézményfenntartó Társulás keretein belül működő Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény által látja el.  

 
(4) A (3) bekezdésben meghatározott szolgálat speciális szolgáltatásokat is nyújt, mely keretében 

szociálisan rászorult egyének, csoportok számára önálló szolgáltatást biztosít, a gyermekeket 
nevelő családok számára speciális programokat szervez. 
 

(5) A speciális szolgáltatásokra vonatkozó részletes szabályokat az intézmény szervezeti és 
működési szabályzata tartalmazza.   
 

(6) A családsegítő szolgálatnak az egyén és a család számára nyújtott szolgáltatása térítésmentes. 
 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
16.§/E 

(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel 
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 
 

(2) 13 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot a Vámospércsi Mikrotérségi 
Intézményfenntartó Társulás keretein belül működő Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény által látja el, mely során gondoskodik: 

 
a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen 

haladéktalanul – maximum 30 percen belül – történő megjelenéséről, 
b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali 

intézkedések megtételéről, 
c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális alap-, illetve szakellátás körébe 

tartozó ellátás kezdeményezéséről. 
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Támogató szolgáltatás 
16.§/F 

(1) A közösségi ellátás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetében történő ellátása, 
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük 
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belül speciális segítségnyújtás biztosítása révén. 
 

(2) 14 A támogató szolgáltatást az önkormányzat a Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 
Intézményben biztosítja.  

Ápolást, gondozást nyújtó intézmény17 

16.§ /G 
(1) Abban az esetben, ha életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt 

rászoruló személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a 
rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell 
gondozni.  

(2) Vámospércs Városi Önkormányzat ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonát működtet, ahol 
az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább 
háromszori étkeztetésről, szükség szerint ruházattal illetve textiliával való ellátásáról, 
mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról az ápolást gondozást 
nyújtó intézményben (Szociális Szolgáltató Központ) gondoskodnak, feltéve, hogy ellátásuk 
más módon nem oldható meg. 

(3) A szakosított ellátás feladatalapú finanszírozással történik, melynek értelmében a szakmai 
dolgozók bértámogatása, és az intézményüzemeltetés támogatása történik. A támogatás 
maximális összege: kiadás mínusz térítési díj bevétel. 
 

Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal 
17. § 

 
(1) Vámospércs Városi Önkormányzat – a Szt.58/B.§ (2) bekezdése alapján – Szociálpolitikai 

Kerekasztalt hoz létre. 
 
(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülésezik. 
 
(3) A feladatát képezi különösen a szociális igazgatás körébe tartozó rendelet-tervezetek 

véleményezése, valamint a szolgáltatástervezési koncepcióban rögzített feladatok 
megvalósulásának folyamatos figyelemmel kísérése. 

 
(4) Tagjai:  Vámospércs Város Polgármestere, 

Vámospércs Város Jegyzője, 
Humánpolitikai Bizottság elnöke, 
Szociális Szolgáltató Központ vezetője, 
Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője. 

 
IV. fejezet 

A TÁMOGATÁSOK KÖZÖS SZABÁLYAI 
18. § 

 
(1) Az egyes támogatások benyújtására, elbírálására, felülvizsgálatára, folyósítására, ha e rendelet 

eltérően nem rendelkezik jelen paragrafusban foglalt közös szabályokat kell alkalmazni.  
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(2) 15 A rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás havonta utólag minden hónap 5. 

napjáig, az önkormányzati segély a megállapító határozat kézhezvételét követő 5 napon belül 
kerül folyósításra.  

 
(3) A pénzbeli ellátások felülvizsgálatára az jogosult, aki azt megállapította.  

 
V. fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
19.  § 

 
(1) A rendelet 2014. április 16. napján lép hatályba. 

 
(2) A rendelet előírásait a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 
20. § 

 
(1) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti 

társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16.-án aláírt Európai Megállapodás 
tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §- ával összhangban, az 
Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.  

 
 
Vámospércs, 2014. április 15. 
 
 
     Ménes Andrea           Kanyóné Papp Klára  
      polgármester         jegyző   
 
1 Módosította a 17/2013. (XII.09.) számú rendelet 1. §. Hatályos: 2014. január 01-jétől 
2 Módosította a 17/2013. (XII.09.) számú rendelet 2. §. Hatályos: 2014. január 01-jétől 
3 Módosította a 17/2013. (XII.09.) számú rendelet 3. §. Hatályos: 2014. január 01-jétől 
4 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 1. §. Hatályos: 2014. március 12-től 
5 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 2. §. Hatályos: 2014. március 12-től 
6 Módosította a 17/2013. (XII.09.) számú rendelet 4. §. Hatályos: 2014. január 01-jétől 
7 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 3. §. Hatályos: 2014. március 12-től 
8 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 4. §. Hatályos: 2014. március 12-től 
9 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 5. §. Hatályos: 2014. március 12-től 
10 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 6. §. Hatályos: 2014. március 12-től 
11 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 7. §. Hatályos: 2014. március 12-től 
12 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 8. §. Hatályos: 2014. március 12-től 
13 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 9. §. Hatályos: 2014. március 12-től 
14 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 10. §. Hatályos: 2014. március 12-től 
15 Módosította a 17/2013. (XII.09.) számú rendelet 5. §. Hatályos: 2014. január 01-jétől 
16 Módosította a 8/2014. (IV.15.) számú rendelet 1. §. Hatályos: 2014. április 16-tól 
17 Módosította a 8 /2014. (IV.15.) számú rendelet 2. §. Hatályos: 2014. április 16-tól 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem:  
 
Vámospércs, 2014. április 16.  
 
 
 
Kanyóné Papp Klára  
         Jegyző 
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3. napirendi pont: Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás tárgyában  
 (Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás döntött a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgáltatási Központ 2. számú Bölcsőde működési engedélyének módosításához szükséges okiratok 
ügyében. 
 
A „Bölcsődefejlesztés megvalósítása Hajdúsámsonban” című, ÉAOP-4.1.3/B-11-2012-0014 
azonosítószámú projekt Támogatási szerződése szerint a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 
2014.06.30. 
 
A nyertes pályázat hatására új bölcsőde épül, új telephelyen, bővített létszámmal, megváltozott 
személyi és tárgyi feltételek mellett fog működni az ellátás. 
 
Az új Bölcsődére működési engedély módosítását megkérte a fenntartó, melynek meglétéhez az 
alábbiakról szükséges dönteni a Társulásban részt vevő összes önkormányzatnak: 
 

1) Módosítani szükséges a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodását. 

2) Módosítani szükséges a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ Alapító 
Okiratát. 

 
1. A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 
 
A Társulási Megállapodás VII. FEJEZET 2. pontja rendelkezik a feladatellátást szolgáló vagyonról. 
Mivel megváltozik a feladatellátás helye a Társulási Megállapodást az alábbiak szerint kell 
módosítani: 
A VII. FEJEZET 2. pont c.) bekezdésében a „Hajdúsámsonban a Hajdúsámson Város 
Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő  

- Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatti 
- Hajdúsámson, Rákóczi u. 9. szám alatti” szövegrész helyébe a  

„Hajdúsámsonban a Hajdúsámson Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő  
- Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatti 
- Hajdúsámson, Szatmári út 16. szám alatti” szöveg lép. 

 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Az 
elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs kérem 
szavazzunk.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

                              Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2014. (IV.15.)  

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyíradonyi Szociális és 
Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és ennek 
megfelelően a VII. FEJEZET 2. pont c.) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:  
 
„Hajdúsámsonban a Hajdúsámson Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő  
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- Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatti 
- Hajdúsámson, Rákóczi u. 9. szám alatti” szövegrész helyébe a  

„Hajdúsámsonban a Hajdúsámson Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő  
- Hajdúsámson, Árpád u. 22. szám alatti 
- Hajdúsámson, Szatmári út 16. szám alatti” szöveg lép. 

 
A képviselő-testület a 2014. augusztus 1. napján hatályba lépő módosított Társulási Megállapodást 
jóváhagyja, és a mellékletként csatolt módosított Társulási Megállapodást egységes szerkezetbe 
foglalva elfogadja.    
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét értesítse a döntésről, továbbá 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást aláírja.   
 
Felelős:  Ménes Andrea polgármester 
Határidő: azonnal 
   
 
Ménes Andrea polgármester:  
A hajdúsámsoni bölcsőde telephely címének megváltozása és az ellátotti létszám 20-ról 42 főre 
történő emelése miatt szükséges az alapító okirat módosítása. Az elhangzottal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs kérem szavazzunk.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

                              Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2014. (IV.15.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. 
számú mellékletként csatolt Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgáltatási Központ intézmény Alapító Okiratot módosító okiratát.  
 
Felelős:  Ménes Andrea polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

                              Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2014. (IV.15.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 2. 
számú mellékletként csatolt Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgáltatási Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
Az Alapító Okirat hatályba lépésének napja 2014. augusztus 1. 
 
Felelős:  Ménes Andrea polgármester 
Határidő: azonnal 
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4. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola intézmény átszervezése tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetője, Sarudiné Oláh Enikő igazgató asszony 2014. április hó 11. napján levelében 
a következőkről tájékoztatott: 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának a hatályban lévő szakszolgálati intézmények működéséről 
szóló 15/2013 (II.26.) EMMI rendeletének való megfelelés céljából az Nkt.83.§. (2) bek. a) pontja 
alapján a Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4287 
Vámospércs, Iskola u. 1.sz) átszervezésre kerül a következők miatt: 

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

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

A tankerületi illetékességű intézményegység, amely az adott tankerület vonatkozásában az Nkt. 18. § 
(2) bekezdésében felsorolt összes pedagógiai szakszolgálati feladat közül az alábbi feladatokat látja 
el:  

 gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,  

 fejlesztő nevelés,  

 tankerületi szakértői bizottsági tevékenység,  

 nevelési tanácsadás,  

 logopédiai ellátás,  

 konduktív pedagógiai ellátás,  

 gyógytestnevelés,  

 iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,  

 a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.  

A fenti rendelkezések értelmében a Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolában a szakszolgálati feladatellátás a 2013/2014. iskolai tanévtől megszűnt, így 
felterjesztésre kerül a feladatellátás alapító okiratból való törlése. 
Az Nkt. 83.§.(3)-(6) bekezdése értelmében a fenntartónak  az átszervezéssel összefüggő döntése, 
véleményének kialakítása előtt beszerzi a:  
 
a) az intézmény alkalmazotti közössége,  
b) az óvodaszék, az iskolaszék,  
c) a szülői szervezet,  
d) az iskolai diákönkormányzat,  
e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevő intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési 
joggal - a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi 
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önkormányzat,  
f) szakközépiskola és szakiskola esetén a fővárosi, megyei gazdasági kamara,  
g) az állami fenntartású szakképző iskola esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter,  
h) a működtető önkormányzat  véleményét. 
 
A 83.§. (3)-(4) A vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától 
számítva - legalább tizenöt napot kell biztosítani az érdekeltek részére. 
A fent felsoroltak alapján a Képviselő-testületnek egyetértési joga van az iskola átszervezésével 
kapcsolatban, javaslom, hogy az alapító okirat módosításához egyetértést adjon a Képviselő-testület. 
Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzunk.  

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

                       Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2014. (IV.15.)  

számú határozata 
 

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

  
  
5. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércs Létai úti 330/2 hrsz-ú ingatlan önkormányzati 
tulajdonba adása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
A KEOP- 1.2.0/09-11-2011-0050 jelű „Vámospércs és Nyírmártonfalva települések 
szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” című projekt megvalósításában érintett a Vámospércs 
Létai úti 330/2 hrsz-ú, 185 m2 nagyságú saját használatú út művelési ágú ingatlan. Az elkészült 
kiviteli tervek alapján ezen az ingatlanon szennyvíz gerincvezeték kiépítése fog megtörténni. 
Tekintettel arra, hogy a Közreműködő Szervezet kéri valamennyi érintett ingatlan tulajdonosának a 
projekt megvalósításához való hozzájárulását, ezért ennek az ingatlannak a tulajdonosait is 
megkerestük.  
 
A tulajdonosok a hozzájárulásukat azonban nem adták meg, ezért jogpótló nyilatkozat iránti kérelmet 
nyújtottunk be a Debreceni Járásbírósághoz. Az üggyel kapcsolatban több tárgyalás is volt. Ezek 
egyikén a tulajdonosok jogi képviselője ezt a magánutat térítés nélkül az önkormányzat tulajdonába 
felajánlotta, a per megszüntetése és a projekt sikeres megvalósítása érdekében. A tulajdonosok jogi 
képviselője megküldte az Ajándékozási szerződést, amely alapján a 185 m2 nagyságú saját 
használatú út művelési ágú ingatlan 6/8-ad tulajdon részét a tulajdonosok ajándékozás jogcímén az 
önkormányzat tulajdonába térítés nélkül felajánlják, a 2/8-ad részben társtulajdonos időközben 
elhalálozott, hagyatéki eljárás folyamatban van.  
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A fentiek alapján javasoljuk a felajánlott ingatlanrészt térítés nélkül önkormányzati tulajdonba vegye 
át és saját használatú útként az önkormányzat forgalomképtelen vagyontárgyai közé vezesse be. 
 
Az ajándékozók kérik továbbá, hogy a tulajdonjog átruházásával kapcsolatos költségeket – ügyvédi 
költség, ingatlan nyilvántartással kapcsolatos költség – az önkormányzat vállalja magára. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, 
kérem szavazzunk.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

                       Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2014. (IV.15.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050 jelű, „Vámospércs és Nyírmártonfalva települések 
szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” című projekt megvalósításában érintett 
Vámospércs 330/2 hrsz-ú, 185 m2 nagyságú, saját használatú út művelési ágú ingatlan 6/8-ad 
tulajdon részének térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adását elfogadja, a projekt 
megvalósítása érdekében, azzal, hogy azt az önkormányzat vagyonába a törzsvagyonként 
nyilvántartásba veszi. 
 

2. Az 1. pontban meghatározott ingatlanrész önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos 
költségek fedezetét az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a dologi kiadások terhére 
biztosítja. 
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy az Ajándékozási szerződést kösse meg, továbbá az ingatlan 
törzsvagyonba vételével, valamint az ingatlan nyilvántartással kapcsolatos szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
 
6. napirendi pont: Előterjesztés Tölli Imre egyéni vállalkozó kérelme tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testületi ülés előtt Tölli Imre egyéni vállalkozó keresett meg azzal a céllal, hogy a Dekra 
Akadémia Kft. szervezése által mezőgazdasági tanfolyamokat kíván a településen tartani. A 
benyújtott kérelmét a testület tagjai megkapták.  A bérlő a képzés helyszínének bérleti díjaként 
50.000Ft/tanfolyam összeget tud biztosítani. A Képviselő-testület a 26/2014. (III.11.) számú 
határozatában döntött a bérleti díjak megállapításáról.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
38/2014. (IV.15.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. a Dekra Akadémia Kft. (cím: 1012 Budapest, Vérmező u. 4.) által Vámospércsen 
szervezett mezőgazdasági tanfolyamok helyszínéül biztosított helyiségek bérleti díját 
tanfolyamonként 50.000 Ft összegben állapítja meg.  

2. Tekintettel arra, hogy a városban jelenleg több képzés is folyik, felhatalmazza a 
polgármestert a képzés helyszíneinek meghatározására, és további egyeztetések 
lefolytatására. 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződéseket kösse meg.  
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 

7. napirendi pont: Egyebek  
 
(Rácz Ildikó települési képviselő távozik az ülésről 14:36 perckor) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Szeretném, a Képviselő-testületnek összegezni az elmúl hét történéseit. Elkezdődött a kerékpárút 
műszaki átadás-átvételének a folyamata, hangsúlyozom, hogy elkezdődött. Nem fejeződött még be, 
próbaüzemként működik jelenleg a jelzőlámpa a kereszteződésben. A kerékpárút építése forgalmi 
rend változást is von maga után, amelyet nem Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete és nem is a polgármester talált ki. A 48-as számú főútvonal, állami tulajdonban van és 
ennek a főútvonalnak a kezelője a Magyar Közútkezelő Nonprofit Kft., amelyen belül a 
forgalomszabályozási osztály ügyeihez tartoznak a főút melletti beruházások által érintett táblázási 
kötelezettségek, a mi kerékpárút projektünk a 48-as főútmentén valósult meg. A Közútkezelő az 
érintett szakaszokra a táblák kihelyezését elvégeztette. A Petőfi utcával kapcsolatosan már a 
Képviselő-testület egy korábbi ülésén tárgyalta és döntött arról, hogy a közúthoz milyen módon 
lehetséges a csatlakozás. Gondolom mindenki emlékszik rá. Mindenki tudja, hogy a Petőfi utca 
alapjában véve egy nagyon szűk utca, már régebben is szó volt arról, hogy az érintett utcát 
egyirányúsítani szükséges, mivel kétirányú forgalom tekintetében nem biztonságos. Valamilyen ok 
miatt ennek az utcának az egyirányúsítása nem történt meg ez idáig. Most a Közút előírta, vagyis 
választási lehetőséget adott a Képviselő-testületnek, aközött, hogy a Petőfi utca egyírányúsításra 
kerül és a Patika utca kétirányúvá válik, ennek érdekében a nyílt árkot le kell fednünk, amelyet mi 
már el is végeztünk saját anyagi forrásból, erről a Képviselő-testület határozatban döntött. Erről a 
továbbiakban vitát nem tudok nyitni és nem is akarok. 
 
Mint ahogy említettem a táblák kihelyezése megtörtént, amelyeket a jóakaratú emberek leszereltek. 
A táblák újbóli kihelyezéséről intézkedni fogunk. Azzal, hogy a táblákat elviszik nem fog a 
forgalmi rend megváltozni a Petőfi utcán. Hangsúlyozom, hogy a Közút általi előírásokat kell 
betartani! A másik eset a csomópont! A csomóponttal kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy 
úgy ahogy ti, mi is úgy szembesültünk azzal, hogy milyen táblák kerültek kihelyezésre. 
Tulajdonképpen én a facebook-ról tudtam meg, egy fiatalember bejegyzése által, hogy el akarják 
lehetetleníteni a városban élő gazdákat, pedig Vámospércs mezőváros. Biztos, hogy a 
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fiatalembernek nem volt erőssége a történelem, mert Vámospércs soha nem volt mezőváros! 
Természetesen a jelzés mellett nem mehettem el szó nélkül, reagáltam a bejegyzésre, hogy a 
KRESZ szabályait mindenkinek be kell tartani. Jelenleg a városban egy olyan változás alakult ki, 
amely minket is ugyanúgy érint, mint a településen élő gazdákat, mivel az önkormányzat 
tulajdonában is vannak traktorok. A táblák kihelyezése nekünk is gondot és fejtörést okoz, ezért 
empatikusan gondolkodni azzal a traktorossal, vagy azzal a mezőgazdasági járművet hajtó emberrel 
nem volt nehéz, akinek tulajdonképpen itt van a járt útja és most szembesült azzal, hogy ki van 
rakva a tiltó tábla. Gondot okoz az, hogy a későbbiekben hogyan közlekedik a városban, ezért 
mindenféle felkérés nélkül mi rögtön elkezdtünk a Közúttal egyeztetni, hogy hogyan lehetne 
valamilyen változást kieszközölni erre vonatkozóan. Természetesen az is riadalmat okozhat, hogy 
mivel a táblák kihelyezésre kerültek akkor a lassú járművel közlekedőket az érintett útszakaszon 
megbírságolhatják. Ez okból haladéktalanul megkerestük a rendőrőrs parancsnokát, aki egyeztetett 
a kapitány úrral és megállapodtunk abban, hogy amíg a végleges forgalomba helyezés nem történik 
meg – átmeneti időszaknak tekintik, és a szankcionálástól tartózkodnak. A mai napon a lakosság 
részére tájékoztató anyag kiküldésére került sor ezzel kapcsolatosan. Továbbá tájékoztattunk még a 
lakosságot arról, is, hogy a múlt heti egyeztetések kapcsán abban maradtunk a Közútkezelővel, 
illetve a Közlekedési Hatósággal, és a Hadházi Rendőrkapitánysággal, hogy holnap délután 14,00 
órakor tartunk egy helyszíni bejárást és megbeszéljük azt, hogy milyen lehetőségek vannak ennek a 
korlátozásnak a feloldására, vagy könnyítésére a helyi viszonyokat figyelembe véve. Én is tudom, 
hogy kisebb nagyobb kerülővel a csomópontot ki lehet kerülni, csak az a baj, hogy Vámospércsnek 
olyan a településszerkezete, hogy elég szűkek az utcák, valamint az ember sajnálja azokat az 
utcákat, amelyeket - lakossági hozzájárulással - sikerült rendbe tenni.   
Remélem a holnapi egyeztetésen sikerül valamilyen megoldást találnunk, amely a lakosság 
megelégedésére is szolgál. Ez az eset úgymond tanulságként könyvelhető el, azért mert - és ezzel 
senkit nem kívánok megbántani - de jelenleg egy nagyon érzékeny időszakot élünk meg, mivel 
választás évében vagyunk és mindenki szeretne kitűnni azzal, hogy a város barátja és én, mint a 
polgármester a város ellenségeként vagyok feltüntetve. Mi 24 órában azon dolgozunk a hivatalban, 
hogy a város lakóinak jobb legyen. Megmondom őszintén, hogy nagyon elkeseredtem ezen ügy 
kapcsán, hiszen engem hivatalosan senki nem keresett meg! Pedig a városnak én vagyok az első 
számú vezetője, ezeknek a beruházásoknak az aláírója, és ha tetszik a kijárója is! Bocsánatot kérek! 
Hozzám ez idáig senki sem jelezte a kialakult problémát. A tegnapi napon megérkezett egy 
úriember, aki behozott egy kérelmet a jegyző asszonynak. Nem nekem, hanem a jegyző 
asszonynak. A Facebook-on láttuk azt, hogy Kosztin Mihály, mint Vámospércs Város 
Önkormányzat képviselője kérelemmel fordult a hatósághoz. Szeretnék nektek annyit mondani és 
kérlek benneteket, hogy ne értsétek félre, de szeretném az önkormányzati törvény 19.§  ának (2) 
bekezdés d.) pontjára felhívni a figyelmeteket, amely így szól:  
 
„a települési képviselő megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet. Ezt a megbízást a 
képviselő nemcsak a képviselő-testülettők kaphatja, hanem a polgármestertől is. Az Ötv. 9. § (1) 
bekezdése alapján a képviselő-testületet a polgármester képviseli, aki meghatározott esetekben 
megbízhatja maga helyett a képviselőt a képviseletre. A megbízás szólhat rendezvényeken való 
képviseletre, ügyek intézésére, tájékozódásra. Nagyon fontos, hogy a megbízó pontosan határozza 
meg azt, hogy mire és meddig terjed a meghatalmazás. A polgármester a szerződéskötési képviseleti 
jogkörét a képviselőre – Ptk. 222-223.§-ában meghatározott alakszerűségnek eleget tevő eseti vagy 
általános – meghatalmazással átruházhatja. Erre lehetőséget nyújt a Ptk. 219. § (1) bekezdése, 
valamint a Hatásköri törvény 139. § (1) bekezdés d) pontja. A képviselő saját elhatározásából is 
eljárhat, tájékozódhat, tájékoztatást adhat, véleményt nyilváníthat, de ha külön megbízást nem 
kapott, akkor nem léphet fel a képviselő-testület nevében, csak képviselői minőségében. A képviselő 
fontos feladata, hogy a megbízás teljesítéséről számot adjon a megbízónak és bejelentse, ha a 
megbízás teljesítésében akadályoztatva van.” 
 
Azt szeretném tőletek kérni, hogy tartsuk már tiszteletben egymást. Én úgy gondolom, hogy az 
elmúlt időszakban én soha nem akadályoztam senkit, de ez így elég kellemetlen helyzetet alakított 
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ki. Azért vagytok képviselők, hogy meghatározott problémákat észleljetek, és tudassátok velünk. Ha 
nem vagyok szimpatikus, akkor nem velem, de a képviselő-testület előtt is elő lehet terjeszteni. A 
Képviselő-testület dönthet abban. Senkit soha nem korlátoztam, és korlátozok! Ez azért is fontos, 
mert a világ nem csak Vámospércsből áll, hanem egy makro környezetben élünk ennek a városnak 
az elmúlt időszakban elég jó híre lett! Elég jó kapcsolatrendszerünk van és komolyan vesznek 
bennünket, ha valahova elmegyünk. Ne romboljuk már ezt azzal, hogy jelenleg meg akarunk 
bárkinek felelni és majd mi elintézzünk. Én, mint polgármester tájékoztatlak benneteket minden 
történésről és ezt a tájékoztatást én is elvárom a ti részetekről. Ezt szerettem volna nektek 
elmondani. 
 
Több éve kezdeményezték azt, hogy a város központjában jelzőlámpás csomópont kerüljön 
kiépítésre, megvalósítottuk, és mégsem tudnak az itt élők örülni. Tömegesen csoportosulnak, a 
hivatal előtt veszekednek, kiabálnak, szitkozódnak, ahelyett hogy jeleznék a felháborodásuk okát. 
Jelenleg még nincs kész a beruházás, olyannyira, hogy a stop vonal sem a megfelelő helyen van 
felfestve. Próbaként üzemel a jelzőlámpa.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Kérdésem a Petőfi utca teljes hosszában egyirányú lesz?  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Nem, csak az Akácfa utcáig.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Az Akácfa utcánál kihelyezésre került a behajtani tilos tábla, de kötelező haladási irányt jelző tábla 
nem került kitételre. Az hogy a Petőfi utcáról a táblákat ellopják, én annak nem látom értelmét, és 
képtelenségnek tartom ezt a fajta magatartást, amelyet egyesek tesznek. A beadvány tekintetében 
személyesen érintett vagyok, mivel képviselői minősítésben adtam be, de beadhattam volna magán 
személyként is, mivel hogy az egyik volt kollegám ott dolgozik a forgalomirányításon és a 
jogszabályi háttérnek utána járva, biztos megnéztétek a feltett dokumentumot és megnéztétek a 
hozzászólásokat is. Én úgy gondolom, hogy sem a testületet, sem az önkormányzatot, sem a 
vezetést semmilyen féle rágalommal nem illettem. Én is azt próbáltam megoldani a jogszabályi 
háttér tekintetében, hogy a 48-as főút, amely a Közút kezeléséhez tartozik attól fogva mindenféle 
szabályozási jogkörrel és felelősségi jogkörrel ők rendelkeznek. Nincs miről beszélni, ettől kezdve 
beadványt bármilyen magánszemély, bármilyen szervezet, bármilyen önkormányzat beadhat, aki 
illetékes a területen. Én ennek eleget téve, úgy gondolom, hogy kárt nem tettem. Azt is el szeretném 
mondani, hogy sikerült egyeztetni azzal az emberrel, aki az engedélyezéseket felülvizsgálja és 
megpróbál megfelelő – legjobb – döntést hozni. Próbáltuk felvetni azt, hogy milyen lehetőségek 
vannak. Van olyan lehetőség, hogy kivéve célforgalom, de ezt nem fogják támogatni nagy 
valószínűséggel, mert akkor bárki behajthat. A település szerkezet miatt nem mezőváros 
Vámospércs, a jellege viszont elég kellemetlen, mert sok az egyirányú és szűk utca van. Ami 
gondot okoz az, hogy az egyik elkerülő út az iskolás, óvodás gyerekek biztonságát veszélyezteti.  
 
Azt lehetne még megoldásként kitalálni, hogy maga, amikor zöld után pirosat kapunk ezt követően 
most 3 mp-re van beállítva a következő ciklusnak a zöldjei, amelyet ki lehetne tolni 2-3 mp-vel. Így 
a lassú járművel közlekedők is tudnának közlekedni. Ez volt az egyik verzió. A mási verzió az, 
hogy jelképesen lehetne kitenni egy 40 km-es korlátozó táblát, ami kifejezetten az emberek 
figyelemfelhívását jelzi, hogy itt esetlek a forgalomkorlátozás miatt nagyobb figyelmet kell 
fordítani a kereszteződésre. Ezek csak lehetőségek. Azt, hogy sikerül-e megoldást találni, vagy nem 
azt én nem tudom, de úgy gondolom, hogy semmi olyan hibát nem követtem el, és mondom még 
egyszer nem hinném, hogy bárkit is olyan szinten érintettem volna, hogy ez bántó jellegű lenne.  
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Ménes Andrea polgármester:  
Nem gondolom, hogy méltatlankodtam volna azon, hogy sértő volt a leveled. Azt mondom, 
hivatkozva a törvényre, hogy ha ez a levélváltás úgy történt volna helyesen, hogy ezt előtte jelzed 
felénk - és ez nem csak személyednek szól, hanem minden testületi tagnak,- biztos, hogy nem 
tiltom meg, hogy ne írj! Ezzel annyi csak a problémám, hogy kétszer történt a levélváltásig 
egyeztetés a Közúttal. Hangsúlyozom, hogy az gond, hogy nem jelezted felénk szándékodat. 
Rosszul hat egy kívülálló szemszögéből.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Két rövid gondolatot kívánok az egyebekben megemlíteni. Az egyik az, hogy kezdődik, a 
csatornázás bizonyára lesznek gondok a közművet érintő Telecommal. Bármilyen gond, probléma 
adódik, ezzel kapcsolatosan szólni kell nekem, mert ebben tudok intézkedni. A másik pedig hadd 
kérjek már egy olyat, hogy amikor Képviselő-testületi ülést tartunk, akkor előtte a titkárnő 
telefonon értesít. Köszönöm.  
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 14,51 perckor Ménes Andrea polgármester az 
ülést bezárta. 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


