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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 08. napján, 14,00 
órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Ménes Andrea polgármester, 
     Huszti János alpolgármester, , 
    Gálfi József települési képviselő 
                          Lakatos József települési képviselő,  
                          Polgárné Nagy Elvira települési képviselő (5. napirendi pont tárgyalására érkezett)  
                          Kosztin Mihály települési képviselő, 
 Csuth Imréné települési képviselő, 
 
Távol maradt:  Rácz Ildikó települési képviselő, Deákné Demjén Ilona települési képviselő 

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

Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 6 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. Ismertettem a napirendi pontokat.  
 

Nyílt ülés 
 

1. Előterjesztés a köztemető használatának rendjéről szóló 15/2013. (XII.09.) önkormányzati 
rendelet módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
2. Előterjesztés az Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. taggyűlésének tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

3. Előterjesztés a Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ működési engedély módosítása 
tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
4. Előterjesztés a Vámospércs Városi Önkormányzat és a Vámospércs Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
5. Előterjesztés a települési hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatás 2014. évi biztosítása 

tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
Kérem szavazzunk a napirendi pont elfogadásáról.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatokat. 
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1. napirendi pont: Előterjesztés a köztemető használatának rendjéről szóló 15/2013. (XII.09.) 
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. december 09. napján tartott ülésén 
megalkotta a hatályos jogszabályoknak megfelelő, 2014. január 01. napján hatályba lépett köztemető 
használatának rendjéről szóló önkormányzati rendeletét.  
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi és Felügyeleti Főosztálya a HBB/04/00605-
4/2013. számú levelében 2013. december hó 19. napján tájékoztatta a megye jegyzőit, hogy a Magyar 
Országgyűlés 2013. december hó 17. napján elfogadta a közigazgatási és igazságügyi miniszter által 
beterjesztett a fejlesztéspolitikával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/13405. számú 
törvényjavaslatot.  
 
A fejlesztéspolitikával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CCLI. törvény 27. 
§-a módosította a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 
módosításáról szóló 2013. évi CXXXVII. törvényt. A módosítás értelmében a 2013. évi CXXXVII. 
törvény 26. § (2) bekezdése alapján a Ttv. szociális temetésre vonatkozó előírásai 2014. január 01. 
napja helyett 2015. január 01. napján fognak hatályba lépni. 
 
Fentiek alapján a köztemető használatának rendjéről szóló 15/2013. (XII.09.) önkormányzati rendelet 
módosítása, a rendeletben szereplő, a szociális temetéssel kapcsolatos rendelkezések hatályba 
lépésének idejét 2015. január 01. napra szükséges módosítani a Ttv. rendelkezései alapján. 
  
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítását megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen. Az elhangzottakhoz 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 rendeletet alkotja: 

 
Előzetes hatásvizsgálat 

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

 
A rendelet-tervezet címe: a köztemető használatának rendjéről szóló 15/2013. (XII.09.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Társadalmi-gazdasági hatása: a szociális temetés igénybevétele 2015. január 01. napjától 
lehetséges 
Költségvetési hatása:-  
Környezeti, egészségi hatása: - 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: - 
Egyéb hatása: - 
A rendelet megalkotásának szükségessége: A fejlesztéspolitikával összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló 2013. évi CCLI. törvény 27. §-a  
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Törvényességi jelzés a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályától 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: - 

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

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

 
1/2014.(I.08.) számú önkormányzati rendelete 

 
A köztemető használatának rendjéről szóló 15/2013. (XII.09.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 
XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 41. § (3) bekezdésének és 42. §-ának felhatalmazása alapján a 
15/2013. (XII.09.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:  

 
1. § 

 
A rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja, a 6. § (1) bekezdésében szerepelő „és a szociális sírhelyek 
kivételével” mondatrész, a 6. § (4) bekezdésben szereplő „a szociális sírhely kivételével” 
mondatrész, a 6. § (5) bekezdése, a 7. § (1) bekezdés g) pontja, valamint a 9. §.-a 2015. január 
01. napján lép hatályba. 

 
2. § 

 
1) A rendelet módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.  

 
2) A rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos 

módon gondoskodik.  
 
 
 
Vámospércs, 2014. január 08. 
 
 
 
                      Ménes Andrea     Kanyóné Papp Klára 
                        polgármester      jegyző  
 
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdetem: 
 
 
Vámospércs, 2013. január 08. 
 
 
 
                                                            Kanyóné Papp Klára  
                                                                        jegyző 
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2. napirendi pont: Előterjesztés az Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. taggyűlésének 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi önkormányzat Képviselő-testülete a 246/2008. (VI.30.) számú határozatával úgy 
döntött, hogy csatlakozik az Érmellék Helyi Vidékfejlesztési Közösség által létrehozandó jogi 
személyiségű társasághoz, valamint a 340/2009. (XII.21.) számú határozatával a testület 
felhatalmazta a Polgármestert, hogy az Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. taggyűlésein az 
önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje és a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 
 
Az Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 2013. december hó 20. napján e-mail-ben megkereste 
az önkormányzatot – mint tagot – hogy a Kft. 2014. január 10. napján 15 órától taggyűlést tart 
Bagamér, Bocskai utca 2. szám alatt. 
 
A Kft. taggyűlésén a következő napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra: 
 

1. A Társaság székhelyének megszüntetése, új székhely létesítése: 
 a Debreceni Törvényszék Cégbírósága a Cgt.09-13-001829/3. számú végzésében felhívta a 

Társaságot, hogy 30 napon belül állítsa helyre a törvényes működést, tekintettel arra, hogy a 
Társaságnak küldött postai küldemények „elköltözött” és „ismeretlen helyre költözött” 
jelzéssel mentek vissza. Továbbá a tájékoztatja a Taggyűlést, hogy a Cégbíróság 50.000 Ft 
cégbírósági felügyeleti illetéket rótt ki Társaságra, ennek megfizetése a tagokra hárul. 
 

 A törvényes működés helyreállítása érdekében javasolt, hogy a Társaság a 4286 Bagamér, 
Bocskai u. 2. szám alatti székhelyét helyezze át a 4262 Nyíracsád, Kossuth u. 4/A. szám alá. 
A bagaméri székhely nem áll használat alatt ezért a postai és egyéb elérhetőség nem 
biztosított.  
 

2. Felügyelőbizottsági tisztség megszüntetése: 
 a Társaság nettó árbevétele évente nem éri el az 5 millió forintot, a Társaságnak nincs 

bevétele, így a Társaság működéséhez a Felügyelőbizottság újraválasztására nincs szükség.  
 

3. Könyvvizsgálói tisztség megszüntetése: 
 a Társaság nettó árbevétele évente nem éri el az 5 millió forintot, a Társaságnak nincs 

bevétele, így a Társaság működéséhez könyvvizsgálói szolgáltatás újbóli igénybevételére 
nincs szükség. 

 
4.  Társasági szerződés módosításának elfogadása: 
 A társasági szerződés 2.§ helyébe az alábbi szövegrész lép: 

 
„2. § 

A társaság neve, székhelye 
 

(1) A társaság cégneve: 
 
Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
 
A társaság rövidített cégneve: Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.  
 
(2) A társaság székhelye: 4262 Nyíracsád, Kossuth utca 4/A. 
 
(3) A társaság telephelye: - 
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(4) A Társaság fióktelepe: -„ 
 
 

 A társasági szerződés 15.§-a helyébe lép: 
 

„15. § 
A felügyelő bizottság 

 
A Társaságnál felügyelő bizottság választására nem kerül sor.” 
 
 

 A társasági szerződés 16.§-a helyébe lép: 
 
 

„16. § 
A könyvvizsgáló 

 
A Társaságnál könyvvizsgáló választására nem kerül sor.” 
 
 
Egyebek: 
 

 a cégbírósági változásbejegyzési eljárás illetéke és a közzétételi díj költsége összesen 18.000 
Ft, amelynek megfizetése a tagokat terheli. 

 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a taggyűléssel kapcsolatban fogadja el a 
határozati javaslatokat. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 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 

1/2014. (I.08.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint az 
Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. tagja – jóváhagyja, hogy a 
Társaság 4286 Bagamér, Bocskai utca 2. szám alatti ingatlanban lévő 
székhelyét áthelyezze a 4262 Nyíracsád, Kossuth u. 4/A. szám alatti 
ingatlan alá.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntését képviselje 
az Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 2014. január 10. napján 
tartandó taggyűlésén.  

 
Határidő: 2014. január 10.   
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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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 

2/2014. (I.08.)  
számú határozata 

 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint az 
Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. tagja – jóváhagyja, hogy a 
Társaság működéséhez Felügyelőbizottságot nem bíz meg.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntését képviselje 
az Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 2014. január 10. napján 
tartandó taggyűlésén.  

 
Határidő: 2014. január 10.   
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

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

  Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2014. (I.08.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint az 
Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. tagja – jóváhagyja, hogy a 
Társaság működéséhez könyvvizsgálói szolgáltatást ne vegyen igénybe.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntését képviselje 
az Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 2014. január 10. napján 
tartandó taggyűlésén.  

 
Határidő: 2014. január 10.   
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2014. (I.08.)  
számú határozata 

 
a) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint az Érmelléki 

Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. tagja – jóváhagyja a társasági szerződés módosítását 
az alábbiak szerint:  
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1. A társasági szerződés 2.§ helyébe lép: 
 

„2.§ 
A társaság neve, székhelye 

 
(1) A társaság cégneve:  
 
Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
A társaság rövidített cégneve: Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.  
 
(2) A társaság székhelye: 4262 Nyíracsád, Kossuth utca 4/A. 

 
(3) A társaság telephelye: -  

 
(4) A társaság fióktelepe: -  

 
 

2. A társasági szerződés 15.§ helyébe lép:  
 

„15.§ 
A felügyelő bizottság 

 
      A társaságnál felügyelő bizottság választására nem került sor.” 
 
 

3. A társasági szerződés 16.§ helyébe lép:  
 

„16.§ 
A könyvvizsgáló választására nem került sor.” 

 
 

b) A Képviselő-testület az Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. társasági 
szerződésének módosítását – egységes szerkezetben – a határozat melléklete szerint 
elfogadja.  

c) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntését képviselje az Érmelléki 
Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 2014. január 10. napján tartandó taggyűlésén.  

 
Határidő: 2014. január 10.   
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
3. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ működési engedély 
módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat által fenntartott Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 
Működési engedélyét ismét módosítani szükséges. Ennek oka, hogy az intézmény által nyújtott 
szolgáltatás - nappali ellátás alaptevékenység - engedélyezett férőhely száma jelenleg 3 fő. Az elmúlt 
hónapokban az ellátás iránti igény ismét növekedett. Az Intézményvezető javaslata alapján indokolt 
15 főre növelni az idősek klubja férőhelyszámát.  
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A férőhely emeléséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak az Intézményben.   
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Kérdése, 
hozzászólása van-e valakinek?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

  Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2014. (I.08.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ működési engedély 
módosítását – 2014. január 1-jével – az 1. számú melléklet szerint – 
elfogadja, és az idősek klubja férőhelyszámát 15 főre emeli.  
 
Felkéri az Intézményvezetőjét, hogy a működési engedély 
módosítása tárgyában a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
4. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércs Városi Önkormányzat és a Vámospércs Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. május 30-i ülésén megtárgyalta és a 
104/2012. (V.30.) önkormányzati határozattal elfogadta - és a 32/2013. (II.26.) határozattal módosította -  
a Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Együttműködési Megállapodást a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80. § és 83. §-ai által 
meghatározott kötelező tartalommal. Az Együttműködési Megállapodás aláírására 2012. június 01. 
napján a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében sor került. 
 
Az Njtv. 80. § (2) bekezdés értelmében „A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy 
időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.”  
 
Az Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata 2013. évben megtörtént, a megállapodás módosítására 
jogszabály-változás miatt került sor, melyet a Képviselő-testület a 32/2013. (II.26.) számú határozatával 
hagyott jóvá.  Az Njt. 80. § (2) bekezdésében kötelezően előírt felülvizsgálati kötelezettség alapján 
2014. január hónapban is áttekintésre került az Együttműködési Megállapodás, a megállapodás tartalmát 
érintő – Njtv.-ben rögzített – előírások nem változtak, ezért nem szükséges a megállapodást módosítani. 
 
Fentiek alapján kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület fogadja el a határozati javaslatot. Az 
elhangzottal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzunk.  
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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 

6/2014. (I.08.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Vámospércs Városi Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat között – a Képviselő-testület által a 104/2012. (V.30.) 
számú határozattal elfogadott, és a 32/2013. (II.26.) határozattal 
módosított - 2012. június 1. napján létrejött Együttműködési 
Megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
Törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felülvizsgálta, és azt 
nem módosítja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
(Polgárné Nagy Elvira települési képviselő megérkezik az ülésre 14:15 perckor) 
 
5. napirendi pont: Előterjesztés a települési hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatás 2014. évi 
biztosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján 2014. január 1-jétől a települési hulladék 
szállítására szervezett közszolgáltatást csak olyan nonprofit gazdálkodó szervezet láthatja el, 
amelyben az állam, a települési önkormányzat, vagy a települési önkormányzatok társulása a 
szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül, vagy közvetve rendelkezik.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat a hulladék közszolgáltatás tekintetében az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

1. A Képviselő-testület 4/2005. (I.31.) számú határozatában a lakossági szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltatás ellátásra az AKSD Kft-t jelölte ki azzal, hogy a közszolgáltatás kezdő 
időpontját 2005. július 1. napjában határozta meg.  

 
2. A Képviselő-testület döntése alapján 2005. június 14. napján megkötésre került a 

közszolgáltatási szerződés – határozott időtartamra- melynek lejárata: 2012. december 31. 
napja volt. Tekintettel arra, hogy a közszolgáltatás tekintetében a közszolgáltatást végző 
gazdasági társaság kiválasztására közbeszerzési eljárást kell lefolytatni,  
 

3. a Képviselő-testület 222/2012. (XI.28.) napján úgy döntött, hogy a hatályban lévő 
közszolgáltatási szerződést a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés 
aláírásának napjáig meghosszabbítja.  
 

4. Az A.K.S.D. Kft. ügyvezetője 2013. április 30. napján kelt levelében a szerződést 6 hónapos 
felmondási idővel felmondta, amely alapján a közszolgáltatást 2013. október 31. napjáig látja 
el.  
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5. A Képviselő-testület döntése alapján 2013. év januárjában elkezdtük a közbeszerzési eljárás 
előkészítését, azonban új jogszabály, - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény - 
lépett hatályba 2013. január 1-jén, amely teljesen új feltételeket teremtett a közszolgáltatás 
tekintetében. A közbeszerzési eljárás megindítására továbbá csak a törvény végrehajtására 
kiadott, - a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződésről szóló - 317/2013. (VIII.28.) kormányrendelet alapján van lehetőség. A 
jogszabály a 2013. augusztus 28-i Magyar Közlönyben jelent meg.  
 

 
6. Tekintettel arra, hogy 2013. október 31. napjáig már nem állt rendelkezésre elegendő idő a 

közbeszerzési eljárás lefolytatására, azonban a közszolgáltatást kötelező biztosítani, 
nyilatkozatot kértünk az AKSD Kft-től, hogy 2013. december 31. napjáig vállalják-e a 
közszolgáltatás ellátását, és ha igen, milyen feltételekkel. Az AKSD. Kft. arról tájékoztatta az 
önkormányzatot, hogy a Társaság Vámospércsen a lakossági hulladékkezelési 
közszolgáltatást 2013. november 1. – december 31. közötti időszakban csak abban az esetben 
tudja elvállalni, amennyiben az önkormányzat heti bruttó 106.488 Ft árkiegészítést fizet meg 
a cég részére.  
 

7. A Képviselő-testület 166/2013. (X.09.) és 179/2013. (X.29.) számú határozataiban úgy 
döntött, hogy 2013. december 31. napjáig az AKSD Kft-vel a közszolgáltatási szerződést 
meghosszabbítja, és egyidejűleg vállalja a két hónapra heti bruttó 106.488 Ft árkiegészítés 
megfizetését.  
 

8. Időközben Tasó László Országgyűlési képviselő Úr megkereste a Járáshoz tartozó 
Önkormányzatokat azzal a javaslattal, hogy a települések a törvényi kötelezettségüknek 
konzorciumi megállapodás alapján közösen tegyenek eleget. Ez valamennyi önkormányzat 
számára előnyös, hiszen a feladat költséghatékonyabban és tervszerűbben valósítható meg. Az 
előterjesztés alapján a 167/2013. (X.09.) számú határozatában a Képviselő-testület – 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. §-ában foglalt 
hatáskörében eljárva – figyelemmel a hulladékról szóló 2013. évi CXXV. törvénnyel 
módosított 2012. évi CLXXXV. törvény 33. - 35. §-ában foglalt kötelezettségére – úgy 
döntött, hogy a Nyíradonyi járás közigazgatási területén működő Nyíradony Járási 
Hulladékgazdálkodási Konzorciumba be kíván lépni, s a törvényben foglalt feladatai ellátását 
a konzorcium tagjaként kívánja biztosítani. A konzorciumi megállapodást a határozat 
mellékletében szereplő tartalommal, Nyíradony Város Önkormányzata konzorcium 
vezetésével elfogadta. Felhatalmazta a polgármestert arra, hogy a konzorciumi megállapodást 
az önkormányzat nevében aláírja, s a megállapodásban foglalt tartalommal az önkormányzat 
nevében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésére kötelezettséget vállaljon. 
 

9. 2013. november 18. napján érkezett levelében a konzorciumvezető Nyíradony város jegyzője 
tájékoztatott arról, hogy a Konzorcium nevében szakértői eljárást kezdeményeztek az ügyben. 
A szakértői vélemény megállapítása alapján az az álláspont alakult ki, hogy a konzorcium 
által indított közbeszerzési eljárás során az EU-s közösségi eljárás szabályait kell betartani, 
melyre tekintettel az eljárás csak 2014 márciusában zárulna le. A fentiek alapján a 
konzorciumvezető azt javasolja, hogy minden önkormányzat külön folytassa le a rá irányadó 
eljárásokat.  
 

10. 2013 novemberében önkormányzatunknak – az idő rövidsége miatt - már nincs esélye a 
közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatására. 
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11. 2013. november 18. napján a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. azzal 
keresett meg, hogy a Kft. tulajdonosai a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tulajdonrészéből a 
tervek szerint felajánlanának összesen 100.000 Ft értékű üzletrészt, amely a csatlakozni 
kívánó települések között egyenlő arányban kerülne megosztásra. (1. sz. mellékelt) A Kft. 
rendelkezik a tevékenység ellátásához szükséges közszolgáltatói engedéllyel is. Az 
üzletrészvásárlással a településeknek lehetőségük nyílik arra, hogy pályáztatás nélkül, un. „in 
house „eljárás alapján kössenek közszolgáltatási szerződést. Így a folyamatos ellátás 
biztosított lenne. Megkerestük a Kft-t arra vonatkozóan is, hogy milyen összegű árkiegészítést 
kér a közszolgáltatás biztosításáért. A cég arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy éves 
szinten 7.840.148 Ft + ÁFA, mindösszesen 9.956.988 Ft összegű árkiegészítés fejében tudja 
vállalni a szolgáltatást. (2. sz. melléklet)  

 
Ez havonta bruttó 829.749 Ft többletköltséget jelent az önkormányzatnak.  
 
Fentiekre tekintettel a Képviselő-testület a 205/2013. (XII.09.) határozatában úgy döntött, hogy a 
többségi önkormányzati tulajdonban lévő Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben 
(4031 Debrecen István u. 136.) - tulajdonszerzés érdekében - a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 
tulajdonrészéből üzletrészt kíván vásárolni.  

 
Az üzletrész vásárlás fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a részvények 
részesedések előirányzat terhére biztosítja.  

 
Felkérte a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében az üzletrész átruházási szerződést írja alá, 
és felhatalmazza az üzletrészvásárlással kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés megtételére.   
 
A Képviselő-testület a 206/2013. (XII.09.) határozatában úgy döntött, hogy 2013. január 1. napjától 
2014. március 31. napjáig közszolgáltatási szerződést köt a Debreceni Hulladék Közszolgáltató 
Nonprofit Kft-vel (4031 Debrecen István u. 136.) a települési hulladék szállítására szervezett 
közszolgáltatás ellátására.  

 
Az Önkormányzat a szerződés időtartamára havonta bruttó 829.749 Ft árkiegészítés megfizetését 
vállalja a Szolgáltató részére, melynek fedezetét az Önkormányzat 2014. évi költségvetésébe 
betervezi.   

 
Felkérte a Polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződést írja alá, és a határozat végrehajtására 
vonatkozóan valamennyi szükséges intézkedést tegyen meg.  
 
A két okirat aláírására 2013. december 30. napján került volna sor. Egy időközben megjelent 
jogszabály azonban lehetőséget biztosított az AKSD Kft-vel korábban megkötött közszolgáltatási 
szerződés meghosszabbítására. A fentiek alapján a Járás polgármesterei úgy döntöttek, hogy a 
jogszabály által biztosított lehetőséggel élve a korábbi szerződést hosszabbítják meg, és nem írják alá 
a   Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel a szerződést.  
 
A fentiek miatt szükségessé vált a 206/2013. (XII.09.) számú határozat hatályon kívül helyezése, 
illetve módosítani javasolt a - 179/2013. (X.29.) határozattal módosított - 166/2013. (X.09) számú 
határozat 1. pontja. (1. sz. határozati javaslat) 
 
Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet, hogy 2013. december 20. napján megjelent a 2013. évi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására vonatkozó pályázati felhívás, amely alapján 
támogatás igényelhető a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációjára. 
 
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 2013. és 2014. évben is jelentős anyagi kötelezettséget vállalt 
annak érdekében, hogy a közszolgáltatás a településen biztosított legyen, kérem a testület 
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hozzájárulását a pályázat benyújtásához. A benyújtás határideje: 2014. január 20. 
 
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat szíveskedjen 
elfogadni. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Kérem, szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2014. (I.08.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 12.§-ában foglalt hatáskörében eljárva- figyelemmel a hulladékról 
szóló 2013. évi CXXV. törvénnyel módosított 2012. évi CLXXXV. törvény 33.§- 35.§-ában foglalt 
kötelezettségére, úgy dönt, hogy:  

 
1. a- 179/2013. (X.29.) határozattal módosított – 166/2013. (X.09) számú határozatának 1. 

pontját az alábbiak szerint módosítja:  
 

„ Közös megegyezéssel elfogadja, hogy az AKSD Kft. (4031 Debrecen, István u. 136.) és az 
Önkormányzat között 2005. június 14. napján megkötött és 2012. december 11. napjáig, 
illetve 2013. december 31. napjáig meghosszabbított közszolgáltatási szerződést további 
3 hónappal, - 2014. március 31. napjáig meghosszabbítja. „  

 
2. A határozat módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályba maradnak.  

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés aláírásáról gondoskodjon.  

 
4. A Képviselő-testület a 206/2013. (XII.09.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2014. (I.08.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt:  
 

1. pályázatot nyújt be a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztése, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásának kompenzációja, valamint 
iparfejlesztés célú programok támogatására a hulladék lerakási járulék megfizetéséről és 
felhasználásának céljáról szóló 318/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés b) és 
e) pontjaiban meghatározott cél érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti 
Fejlesztéspolitikai Főosztályára.  
 



14 
 

2. felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, továbbá a pályázattal kapcsolatos 
valamennyi szükséges intézkedés megtételére.  
 

Határidő: 2014. január 20. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 14:19 perckor Ménes Andrea polgármester az 
ülést bezárta. 
 

 
Kmf. 

 
 

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


