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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 06. 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, 
  Lakatos József települési képviselő  
  Polgárné Nagy Elvira települési képviselő, 
  Deákné Demjén Ilona települési képviselő, 
  Csuth Imréné települési képviselő 

 
 
Igazoltan távol maradt: Kosztin Mihály települési képviselő 

 
   

Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző; Dr. Danó János aljegyző, Bökönyi 
Zsolt Adó és költségvetési Irodavezető 
 
 
Meghívott vendég: Kusai Tamás könyvvizsgáló (I.K.SZ. 98. Kft.) 
 
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett 
 

 

Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 8 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. A meghívóban kiküldött napirendi pontokon kívül javasolnék új 
napirendi pont felvételét, módosítva a sorrendet. 5. napirendi pontként: Előterjesztés az 
önkormányzat 2013. évi kintlévőségeinek helyzetéről és befolyt bevételek alakulásáról szóló 
beszámoló tárgyában. 11. napirendi pontként: Előterjesztés hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás 
saját forrásának biztosítása tárgyában.  Kérdezem, hogy van-e valakinek további napirendi pontokra 
javaslata? Amennyiben nincs ismertetem a módosított napirendi pontokat. 
 

Tervezett napirendi pontok: 
Nyílt ülés 

 
1. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. 

(II.14.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
2. Előterjesztés a 2013. évi éves belső ellenőrzési jelentés elfogadásának tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

3. Előterjesztés az önkormányzat vagyonának 2013. évi alakulásáról szóló beszámoló tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
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4. Előterjesztés a Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi helyi adóbevételeinek 
alakulásáról szóló beszámoló tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

5. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi kintlévőségeinek helyzetéről és befolyt bevételek 
alakulásáról szóló beszámoló tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
6. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi zárszámadása, az önkormányzat beszámolási 

kötelezettsége és a 2013. évi költségvetés végrehajtása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
7. Előterjesztés a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

8. Előterjesztés az Alföldvíz Zrt. részvény visszavásárlási kérelmének tárgyában  
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
9. Előterjesztés Tájház bérbeadása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

10. Előterjesztés Járóbeteg Szakrendelő büfé pályázat tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
11. Előterjesztés hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás saját forrásának biztosítása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

Zárt ülés 
 

1. Előterjesztés a személyes szolgáltatást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmek elbírálása 
tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

Kérem szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadja a nyílt és zárt ülés napirendi pontjait.  
 
 
1. napirendi pont: Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló 1/2013. (II.14.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését az 1/2013. (II. 14.) számú 
rendeletével fogadta el. 
 
A költségvetés bevételi főösszege 946 927 E Ft-ban, a kiadási főösszege 971 857 E Ft-ban, hiánya 24 
930 E Ft-ban került megállapításra. A tervezett hiányból 24 930 E Ft működési, 0 E Ft felhalmozási 
hiány.  
 
A költségvetést a Képviselő-testület 2013. évben két alkalommal módosította, mely 
rendeletmódosítást követően a bevételi főösszeg 1 304 589 E Ft-ra, a módosított kiadási főösszege 
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1 329 519 E Ft-ra módosult a költségvetési hiány változatlansága mellett. 
 
A jelenleg szükséges módosítások az alábbiak: 
 
1. Vámospércs Városi Önkormányzat módosításai, átcsoportosításai  
 
 
I. Előirányzat módosítás a Kormány hatáskörében 
 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat 2013.10-12. havi ellátási igénylései alapján az alábbi 
jövedelempótló támogatásokat finanszírozta a központi költségvetés: 
 
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás  10 630 E Ft 
- Lakásfenntartási támogatás      4 989 E Ft 
- Rendszeres szociális segély     1 797 E Ft 
- Rend. gyermekvéd.kedv. rész. Erzsébet-utalvány   3 880 E Ft 
- Óvodáztatási támogatás          530 E Ft 
  Összesen:        21 826 E Ft 

 
A módosítás következtében 21 826 E Ft-tal nő az Önkormányzatok működési költségvetési 
támogatása bevételi előirányzat és ugyanezzel az összeggel nő az Ellátottak pénzbeli juttatása 
kiadási előirányzat. 

 
2. Vámospércs Városi Önkormányzat a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes 

szabályairól szóló 22/2013. (VI.11.) BM rendelet alapján további 3 840 E Ft kiegészítő 
támogatásban részesült, mely köznevelési intézmény (iskola) működtetésére használható fel. 
A módosítás alapján  3 840 E Ft-tal nő az Önkormányzatok működési költségvetési 
támogatása bevételi előirányzat és      3 840 E Ft-tal csökken a Működési/likvid hitelek 
felvétel bevételi előirányzat. 

 
3. Vámospércs Városi Önkormányzat a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 

szolgáló kiegészítő támogatásról szóló 39/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján 19 100 E Ft 
támogatásban részesült. A módosítás alapján 19 100 E Ft-tal nő az Önkormányzatok 
működési költségvetési támogatása bevételi előirányzat és 19 100 E Ft-tal csökken a 
Működési/likvid hitelek felvétel bevételi előirányzat. 

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

hatású – ellentételezésére bérkompenzációban részesülnek. A 2013. év hónapjaira járó 
bérkompenzációt a dolgozók havonta, az illetmény kifizetésével egyidejűleg kapják meg. A 
Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére a nettó finanszírozás keretében 
biztosítja a kiadások fedezetét, melynek negyedik negyedévi összege 2 292 E Ft volt. A 
módosítás alapján 2 292 E Ft-tal nő az Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 
bevételi előirányzat, 1 702 E Ft-tal nő a Tartalékok és 590 E Ft-tal a Dologi kiadások 
előirányzata. 

 
5. A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatását a Magyar Államkincstár rendelkezésre 

bocsátotta, melynek összege 1 012 E Ft volt. A módosítás alapján 1 012 E Ft-tal nő az 
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása bevételi előirányzat és 1 012 E Ft-tal nő 
a Tartalékok előirányzata. 

 
6. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. számú 

melléklet 3. pontja „Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása” 
jogcímen – a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan 
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nyújtott támogatásról szóló 92/2013. (X.10.) VM rendelet alapján - 2013.11.27 – 2014.11.27. 
közötti időszakra vonatkozóan a központi költségvetés 2 096 E Ft támogatást biztosított. A 
támogatás a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá. A módosítás 
alapján 2 096 E Ft-tal nő az Önkormányzatok működési költségvetési támogatása bevételi 
előirányzat és 2 096 E Ft-tal nő a Működés célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 
előirányzat. 

 
7. Vámospércs Városi Önkormányzat, mint a Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-

beruházási Önkormányzati Társulás gesztora, a „Vámospércs és Nyírmártonfalva települések 
szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” megnevezésű KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050. 
számú pályázat beruházási költségeinek saját forrás kiegészítéséhez - az önkormányzatok és 
jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 
2013. évi támogatásának rendjéről szóló 19/2013. (V.22.) BM rendelet alapján – 472 288 E Ft 
„EU Önerő Alap” támogatásban részesült, melyből 29 518 E Ft előleg átutalása megtörtént. A 
módosítás alapján 29 518 E Ft-tal nő az Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 
bevételi előirányzat és 29 518 E Ft-tal nő a Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 
előirányzata. 

 
8. A települési önkormányzatok a központi költségvetésből származó támogatásaikról év 

közben lemondhatnak, vagy az ellátott feladattal összefüggésben többletfinanszírozást 
igényelhetnek. 
Vámospércs Városi Önkormányzat a 2013. októberi normatíva felmérés alapján 1 891 E Ft 
állami támogatásról mondott le. 

      A módosítás alapján 1 891 E Ft-tal csökken az Önkormányzatok működési költségvetési 
támogatása bevételi előirányzat és 1 891 E Ft-tal csökken a Tartalékok előirányzata. 

 
II. Előirányzat módosítás intézményi (saját) hatáskörben 
 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat a negyedik negyedévben két fordított adózású számla – 
nem levonható - ÁFA tartalmát fizette meg az állami adóhatóságnak. (Fordított adózású 
ügyleteknél a számla adótartalmát nem a szállítónak, hanem közvetlenül az állami 
adóhatóságnak kell megfizetni.) Az ÁFA a kerékpárút építéséhez kapcsolódik, melynek 
összeg 14 461 E Ft. Ezt az összeget a költségvetési számvitel szabályai szerint pénzforgalmi 
és pénzforgalom nélküli tételként is meg kell jeleníteni a könyvekben, illetve előirányzatot is 
szükséges biztosítani. A módosítás következtében 14 461 E Ft-tal nő az Intézményi működési 
bevételek előirányzata és ugyanilyen összeggel nő a Dologi kiadások előirányzata. 

 
2.  Vámospércs Városi Önkormányzat 1 990 E Ft összegű Tartalék előirányzatot csökkent az 

önkormányzat működési hiány előirányzatának csökkentése érdekében. A módosítás alapján 
1 990 E Ft-tal csökken a Tartalékok előirányzata és 1 990 E Ft-tal csökken a  
Működési/likvid hitelek felvétel bevételi előirányzat. 

 
3. Vámospércs Városi Önkormányzat 10 000 E Ft összegű – 2014.02.28-án állam által teljes 

mértékben kiegyenlített – beruházási hitelt vett fel a Főnix Takarékszövetkezettől, melyet 
járművek és eszközök beszerzésére fordított. A módosítás alapján 10 000 E Ft-tal nő a 
Felhalmozási célú hitelek felvétele előirányzat és 10 000 E Ft-tal nő a Beruházások kiadási 
előirányzat. 

 
4. Vámospércs Városi Önkormányzat év végére jelentős helyi adó többletbevételt realizált, 

mely lehetőséget teremtett a bevételi és az – alultervezett - kiadási előirányzatok 
módosítására. A módosítás alapján 17 000 E Ft összeggel nő a Közhatalmi bevételek 
előirányzata és 17 000 E Ft-tal nő a Személyi juttatások előirányzata.   
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III. Előirányzat átcsoportosítás intézményi (saját) hatáskörben 
 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének Általános tartalékából - a 
Képviselő-testület korábbi döntése alapján - az alábbi előirányzatot szükséges átcsoportosítani. 
 
- Vámospércsi Humánszolgáltató NKft. támogatása (év végi juttatásra)     122 E Ft 

      
A módosítás alapján 122 E Ft-tal nő a Működési célú átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre 
előirányzat és 122 E Ft-tal csökken az Általános tartalék előirányzata. 

 
2. Vámospércs Városi Önkormányzat – a Magyar Államkincstár rendelkezésének megfelelően - 

186 E Ft összegű Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatás előirányzatot 
átcsoportosít a Felhalmozási célú költségvetési támogatásokhoz. 

 
3. Vámospércs Városi Önkormányzat 11 500 E Ft összegű – év közben fel nem használt - 

Központi, irányítószervi támogatás előirányzatot átcsoportosít az Ellátottak pénzbeli juttatása 
előirányzatokhoz (16. éven aluliak támogatása, 60. éven felüliek támogatása, tüzifa 
támogatás) 

 
4. Vámospércs Városi Önkormányzat – a felhasználásnak megfelelően – 15 727 E Ft összegben 

csoportosít át előirányzatot a Felhalmozási célú támogatások bevételi előirányzatból a 
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel előirányzat javára. 

 
5. Vámospércs Városi Önkormányzat – a felhasználásnak megfelelően – 2 009 E Ft Beruházási 

kiadás előirányzatot csoportosít át a Felújítási kiadásokhoz. 
 
 IV. Egyéb - kiemelt előirányzatot nem érintő – változás 
 

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

- Dacia Dokker Van 1,5 DCi tehergépkocsi 
- MTZ 320.4 traktor tolólappal, sószóróval 
- Xerox WorkCentre 7225 színes fénymásoló 
- DELL PowerEdge szervergép szerverszoftverrel 

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

előirányzat átcsoportosítások váltak szükségessé. 
    

a) Az ÉAOP 3.1.3 Kerékpárút építés beruházási sorról 2 009 E Ft előirányzat 
átcsoportosításra kerül az ÉAOP 4.1.2 Egészségház felújítás sorra. 

b) A személygépkocsi lízingdíj beruházási sorról 238 E Ft átcsoportosításra kerül a 
DELL PowerEdge szervergép szerverszoftverrel beruházási sorra. 

c) A temető közvilágítás tervezés beruházási sorról 275 E Ft átcsoportosításra kerül a 
DELL PowerEdge szervergép szerverszoftverrel beruházási sorra. 

 
2. Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala módosítása 
 
I. Előirányzat módosítás irányító szervi hatáskörben 
 

1. Az intézmény takarékos gazdálkodása lehetővé tett 7 300 E Ft Központi, irányítószervi 
támogatás bevételi előirányzat csökkentést.  A módosítás alapján 7 300 E Ft-tal csökken a 
Központi, irányítószervi támogatás előirányzata, 2 000 E Ft-tal csökken a Személyi juttatások 
előirányzata,  
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1 500 E Ft-tal csökken a Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó előirányzata 
és 3 800 E Ft-tal csökken a Dologi kiadások előirányzata.     

 
3. Vámospércsi Óvoda módosítása, átcsoportosítása 
 
 
I. Előirányzat módosítás irányító szervi hatáskörben 
 

1. Az intézmény takarékos gazdálkodása lehetővé tett 2 000 E Ft Központi, irányítószervi 
támogatás bevételi előirányzat csökkentést.  A módosítás alapján 2 000 E Ft-tal csökken a 
Központi, irányítószervi támogatás előirányzata és 2 000 E Ft-tal csökken a Dologi kiadások 
előirányzata.     

 
II. Előirányzat átcsoportosítás intézményi (saját) hatáskörben 
 

1. Az évközi teljesítés adatok alapján, a kiadási oldalon, kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítások váltak szükségessé. Az átcsoportosítások alapján 920 E Ft-tal nő a Dologi 
kiadások előirányzata, 890 E Ft-tal csökken a Munkaadót terhelő járulékok, szociális 
hozzájárulási adó előirányzata és 30 E Ft-tal csökken a Személyi juttatások előirányzata.  

 
4. Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs módosításai, átcsoportosítása 
 
I. Előirányzat módosítás irányító szervi hatáskörben 
 

1.  Az intézmény takarékos gazdálkodása lehetővé tett 2 200 E Ft Központi, irányítószervi 
támogatás bevételi előirányzat csökkentést.  A módosítás alapján 2 200 E Ft-tal csökken a 
Központi, irányítószervi támogatás előirányzata és 2 200 E Ft-tal csökken a Dologi kiadások 
előirányzata.    

 
2. Az intézmény a bevételi tervét túlteljesítette, mellyel előirányzatot szükséges módosítani. A 

módosítás alapján 1 000 E Ft-tal nő az Intézményi működési bevételek előirányzat és 
ugyanezzel az összeggel nő a Dologi kiadások előirányzata. 

  
III. Előirányzat átcsoportosítás intézményi (saját) hatáskörben 

 
1. Az évközi teljesítés adatok alapján, a kiadási oldalon, kiemelt előirányzatok közötti 

átcsoportosítások váltak szükségessé. Az átcsoportosítások alapján 450 E Ft-tal nő a 
Személyi juttatások előirányzata és 450 E Ft-tal csökken a Dologi kiadások előirányzata.  

 
5. Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye módosításai 

 
I. Előirányzat módosítás intézményi (saját) hatáskörben 
 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye a bevételi tervét túlteljesítette, 
mellyel előirányzatot szükséges módosítani. A módosítás alapján 3 000 E Ft-tal nő az 
Intézményi működési bevételek előirányzata, 980 E Ft-tal nő a Személyi juttatások 
előirányzata és 2 020 E Ft-tal nő a Dologi kiadások előirányzata. 

  
Összegzés: 
Az önkormányzat eredeti 2013. évi költségvetésének bevételi főösszege 946 927 E Ft, a kiadási 
főösszege 971 857 E Ft, a költségvetés hiánya 24 930 E Ft volt. 
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A költségvetés évközi módosításait követően a bevételi főösszeg 1 304 589 E Ft-ra, a módosított 
kiadási főösszege 1 329 519 E Ft-ra módosult a költségvetési hiány változatlansága mellett. 
 
Jelen rendeletmódosítást követően a bevételi főösszeg 1 417 844 E Ft-ra, a módosított kiadási 
főösszege 1 427 844 E Ft-ra módosult, a költségvetés tervezett hiánya 10 000 E Ft, mely 
felhalmozási célú.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosításról szóló előterjesztést megtárgyalni és a 
költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottakhoz van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási bizottság is tárgyalta a 2013. évi költségvetés rendelet tervezet 
módosítását, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérdezem Kusai Tamás könyvvizsgáló urat van-e kiegészítése, hozzászólása? Amennyiben nincs, 
kérem szavazzunk. 
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2014. (V.06.) számú önkormányzati rendelete 

 
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről alkotott 1/2013. (II. 14.) számú  

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) 
bekezdés a) pontja és (1) bekezdés f) pontja valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, - Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
2012. évi CCIV. törvényben foglaltakra tekintettel – Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről alkotott 1/2013. (II. 14.) számú önkormányzati rendeletének módosítására 
vonatkozóan a következőket rendeli el: 
 

1. § 
A 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A Képviselő-testület Vámospércs Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2013. évi 
költségvetését 
 
  1 417 844 E Ft bevétellel 
  1 427 844 E Ft kiadással 
        10 000 E Ft forráshiánnyal 
 
állapítja meg a 2. sz. melléklet szerint. 
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2. § 
 
A 3.§ az alábbiak szerint módosul: 
 

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

 
 

MEGNEVEZÉS 
 MŰKÖDÉSI 
BEVÉTELEK 

FELHALMOZÁS
I BEVÉTELEK 

BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN 

Intézményi 
működési/felhalmozási 
bevételek 

 
116 809 

 
20 900 

 
137 709 

 
Közhatalmi bevételek 

 
127 000 

 
0 

 
127 000 

Működési/felhalmozási célú 
támogatások, kölcsönök 
államháztartáson belülről 

 
692 755  

 
405 790 

 
1 098 545 

Működési/felhalmozási célú 
átvett pénzeszközök 
államháztartáson kívülről 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Költségvetési bevételek 
összesen 

 
936 564 

 
426 690 

 

 
1 363 254 

Költségvetési hiány belső 
finanszírozását szolgáló 
pénzforgalom nélküli bevételek 

 
 

2 644 
 

 
 

51 946 

 
 

54 590 

Költségvetési pénzforgalom 
nélküli bevételek összesen 

 
2 644 

 

 
51 946 

 
54 590 

Költségvetési hiány külső 
finanszírozását szolgáló 
bevételek 

 
0 

 
10 000 

 
10 000 

 
 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

 
939 208 

 
488 636 

 
1 427 844 

          
3. § 

 
A 4.§ az alábbiak szerint módosul: 
 

(1) A Képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeget kiemelt 
előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

  
 

MEGNEVEZÉS 
  

MŰKÖDÉSI 
KIADÁSOK 

   
FELHALMOZÁSI 

KIADÁSOK 

 
KIADÁSOK 
ÖSSZESEN 

 
Személyi juttatások 

 
314 776 

 
0 

 
314 776 
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Munkaadót terhelő 
járulékok, szociális 
hozzájárulási adó 

 
76 917 

 
0 

 
76 917 

 
Dologi kiadások 

 
329 626 

 
6 177 

 
335 803 

Egyéb működési 
célú/felhalmozási célú 
kiadások 

 
43 871 

 
50 807 

 
94 678 

 
Ellátottak pénzbeli 
juttatásai 

 
171 227 

 
0 

 
171 227 

 
Felújítások 

 
0 

 
2 009 

 
2 009 

 
Beruházások 

 
0 

 
360 864 

 
360 864 

 
Költségvetési kiadások 
összesen 

 
936 417 

 
419 857 

 
1 356 274 

 
Finanszírozási kiadások 
 

 
2 977 

 
68 593 

 
71 570 

 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 
 

 
939 394 

 

 
488 450 

 
1 427 844 

 
4.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon 
gondoskodik.  
 
Vámospércs, 2014. május 6. 
 
 

       Ménes Andrea                                                                              Kanyóné Papp Klára 
                   polgármester                                                                                            jegyző 
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
 
Vámospércs, 2014. május 7. 
 
 

Kanyóné Papp Klára 
jegyző 
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2. napirendi pont: Előterjesztés a 2013. évi éves belső ellenőrzési jelentés elfogadásának 
tárgyában 
 (Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) 
Korm. rendelet alapján az ellenőrzés éves munkájáról, éves ellenőrzési jelentést, összesített éves 
jelentést kell készítni, melyet az éves beszámolóval egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé 
terjeszteni.  
A kormányrendelet 48.§ megfogalmazza az éves ellenőrzési jelentés, illetve az éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit.  
 
A pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves 
ellenőrzési jelentés, illetve éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:  
 
A belső ellenőrzés által végzett jelentés tartalmi bemutatása:  

 az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése; 
 a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása; 
 a tanácsadó tevékenység bemutatása; 
 a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak 

szerint: 
 a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának  

és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok; 
 a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése; 
 az intézkedési tervek megvalósítása.  

 
Belső ellenőrzési kötelezettségünknek a 2013. évben a Komplex-Revizor Kft.-vel kötött éves 
szerződés alapján teljesítettük. A 2013. évről szóló „Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés”-t 
jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a határozati 
javaslatot elfogadni. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdése, hozzászólása valakinek? 
Amennyiben nincs kérem szavazzunk.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Megfelelő szakmai irányítással az apparátus teljesíteni tud! 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Először is szeretném Jegyző asszonynak megköszönni a munkáját, mivel az ő érdeme is a sikeres 
munka elérése, ő az, aki a jogi környezetet teremti meg ehhez a szisztematikus munkához. Továbbá 
köszönöm minden kollégámnak.  Ahhoz, hogy eljussunk idáig nem volt egyszerű feladat, de végre 
sikerült.  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Polgármester asszonynak - a kollégáim nevében is – nagyon köszönöm a dicséretet.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
43/2014. (V.06.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testület Magyarország helyi 
önkormányzatokról szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdés 
alapján – figyelemmel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről szóló370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletre – az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatk9örében biztosított 
jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (1) 
bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatott hozza:  
 
1. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál 

2013. évben végzett belső ellenőrzésről szóló éves ellenőrzési jelentést a 
határozat 1. számú melléklete szerint elfogadja.  

2. Az önkormányzatnál 2013. évben végzett belső ellenőrzéséről szóló éves 
ellenőrzési jelentést közzé kell tenni Vámospércs Városi Önkormányzat 
honlapján.  

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a képviselő-testületi határozat 
megküldésére a belső ellenőrzés végző Komplex-Revizor Kft. (4033 
Debrecen, Melotai Nyilas u. 21., ügyvezető Károlyi Ernőné belső ellenőr) 
részére.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kanyóné Papp Klára jegyző 

 
 
3. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat vagyonának 2013. évi alakulásáról szóló 
beszámoló tárgyában 
 (Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az Önkormányzat vagyonának 2013. évi alakulásáról az alábbiak szerint kívánok beszámolni. 
 
Az önkormányzat befektetett eszközei (kivéve részesedések): 

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

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

3. Gépek, berendezések, felszerelések 

4. Járművek 

5. Befejezetlen beruházások 

1. Immateriális javak 

Az immateriális javak nyitó könyv szerinti értéke 80 696 E Ft volt, mely év közben az alábbiak 
szerint változott. 
 
Beszerzés: 
- Microsoft szerver szoftver 234 E Ft  
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Selejtezés: 
- Korszerűtlen, elavult számítógépekkel együtt selejtezett szoftverek 1 170 E Ft 
 
Immateriális javakra 2013-ban összesen 35 100 E Ft terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el, 
mely alapján a záró könyv szerinti érték 44 660 E Ft lett. A teljesen (0-ra) leírt immateriális javak 
állománya 46 299 E Ft. 
 

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

Az ingatlanok nyitó könyv szerinti értéke 1 878 477 E Ft volt, mely év közben az alábbiak szerint 
változott.  
 
Értékelés: 
- Víziközművek vagyonértékelésének hatása + 6 410 E Ft 
 
Beszerzés, létesítés:  
- Pacsirta u. közvilágítás kiépítés 3 986 E Ft 
 
Az ingatlanokra 2013-ban összesen 48 632 E Ft terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el, mely 
alapján a záró könyv szerinti érték 1 840 241 E Ft lett. A teljesen (0-ra) leírt ingatlanok állománya 
188 E Ft. 
 

3. Gépek, berendezések, felszerelések, képzőművészeti alkotások 
 
A gépek, berendezések nyitó könyv szerinti értéke 35 867 E Ft volt, mely év közben az alábbiak 
szerint változott. 
 
Beszerzés: 
- Acélvázas fóliasátor (2 db)  613 E Ft 
- Keverőpult A&H Zed              150 E Ft 
- LED Lámpa Eurolite (2db)  241 E Ft 
- Monitorhangfal   115 E Ft 
- Aktív hangfalak (2 db)  399 E Ft 
- Dell PowerEdge szervergép  279 E Ft 
- HP notebook    180 E Ft 
- Xerox WorkCentre 7225 másoló  1 118 E Ft 
- Bocskai István bronz mellszobor 600 E Ft  
 
összesen:             3 695 E Ft 
 
Értékelés: 
- Víziközművek vagyonértékelésének hatása + 3 105 E Ft 
 
A gépekre, berendezésekre 2013-ban összesen 12 843 E Ft terv szerinti értékcsökkenést számoltunk 
el, mely alapján záró a könyv szerinti érték 29 824 E Ft lett. A teljesen (0-ra) leírt gépek, 
berendezések állománya 41 749 E Ft. 
 
4. Járművek 
A járművek nyitó könyv szerinti értéke 12 227 E Ft volt, mely év közben az alábbiak szerint 
változott. 
 
Beszerzés: 
- MTZ 320.4 mezőgazdasági vontató, tolólappal, sószóróval 4 940 E Ft 
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- Dacia Dokker Van 1,5 DCi tehergépkocsi    3 704 E Ft  
   Összesen:        8 644 E Ft 
 
A járművekre 2013-ban összesen 2 826 E Ft terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el, mely 
alapján a záró könyv szerinti érték 18 045 E Ft lett. A teljesen (0-ra) leírt járművek állománya 43 
861 E Ft.  
 

5. Befejezetlen beruházások 

Az önkormányzat 2013. december 31-én az alábbi befejezetlen beruházásokat tartja nyilván: 

- Kerékpárút építés beruházás   280 510 E Ft 
- Bel- és csapadékvíz csatorna beruházás    13 210 E Ft 
- Egészségház felújítás        3 597 E Ft 
  Összesen:      297 317 E Ft 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat vagyonának alakulásáról szóló 
2013. évi beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottakkal kapcsolatban 
van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs kérem szavazzunk.  
 
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Gratulálok! A legkevesebb befektetéssel elég komoly gyarapodást tudott az önkormányzat elérni. 
Javaslom, hogy a lakosságot is tájékoztassuk arról, hogy milyen gépparkkal rendelkezünk. 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
44/2014. (V.06.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltak alapján elfogadja az önkormányzat vagyonának 2013. évi 
alakulásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős:    Kanyóné Papp Klára jegyző 
                 Bökönyi Zsolt Adó- és Költségvetési Iroda vezetője 
Határidő: folyamatos 

 
 
4. napirendi pont: Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi helyi 
adóbevételeinek alakulásáról szóló beszámoló tárgyban. 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az önkormányzati adóhatóság feladatait az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény, a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 
valamint a Képviselő-testület által megalkotott helyi rendelet alapján látja el. 
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Az adóhatósági feladatokat az Adó- és Költségvetési Irodán két ügyintéző látja el.  
 
A 2013. évi adóigazgatási munkáról az alábbiak szerint kívánok számot adni. 
 
1. Az önkormányzatnál bevezetett helyi adók és mértékek 

 magánszemélyek kommunális adója /7 000 Ft/év/adótárgy/ 
 iparűzési adó /az adóalap 2%-a/ 
 gépjárműadó (2013-ban a beszedett adó 40 %-a illeti meg az önkormányzatot)  

 
2. Az adóigazgatás keretében végzett feladatok 

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

kimutatás készítése havi rendszerességgel a Vámospércsi Hírek havonta megjelenő helyi 
újsághoz 
 

3. A 2013. évi ügyiratforgalom alakulása 
 
Főszámos ügyiratok                   2 080 db 
Alszámra iktatott ügyiratok:                                                                       4 636 db 
Iktatásra nem került értesítő                                                                       4 661 db 
Összesen:                                    11 377 db 
 
A meghozott határozatok száma:  - magánszemélyek kommunális adó        101 db 
                                 - gépjárműadó                                     887 db 
A meghozott végzések száma:                                                                        534 db 
Összesen:                                                                                1 522 db 
 
4. Helyi adók tervezése, a kivetések és a befizetések alakulása 
 
Vámospércs Város Önkormányzat 2013. évi adó- és egyéb sajátos bevételeinek előirányzata és 
teljesítése 

Ezer Ft-ban 
 

Adónem 
 

Eredeti 
előirányzat 

 
Módosított 
előirányzat 

 
Teljesítés 

Magánszemélyek 
kommunális adója 

 
12 000  

 
12 000 

 

 
12 111 
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Vállalkozók kommunális 
adója 

 
 

 
 

 
-7 

 
Iparűzési adó 

 
88 000 

 
105 000 

 
105 072 

Gépjárműadó 
(átengedett központi 

adó) 

 
10 000 

 
10 000 

 

 
10 051 

 
Pótlék 

 
 

 
 

 
1 098 

 
Bírság 

 
 

  
0 

 
Egyéb közhatalmi 

bevételek (helyszíni – és 
szabálysértési bírságok) 

 

 
 

 
 
 

 
384 

 
Talajterhelési díj 

 

   
-6 

 
Idegen bevételek 

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

 
Illetékek 

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

 
Összesen: 

 
110 000 

 
127 000 

 
128 703 

    
a) Magánszemélyek kommunális adója 
 
Nyitó hátralék:   3 148 ezer Ft 
Éves kivetés:                       11 710 ezer Ft 
Befizetés                                          12 111 ezer Ft 
Hátralék                                            2 747 ezer Ft 
 
Az adó mértékében változás nem történt az előző évihez képest.  
 
 
b) Vállalkozók kommunális adója 
Nyitó hátralék:              131   ezer Ft 
Visszafizetés:             -    7    ezer Ft 
Törlés:                                               -  89   ezer Ft 
Hátralék:                     35  ezer Ft 
 
A vállalkozók kommunális adója 2010.12.31-i hatállyal megszűnt. 
 
c) Iparűzési adó 
Az iparűzési adó területén 2013. évben nem történt változás.  
Fizetési meghagyást az adóelőleg megállapítására nem küldünk az adózóknak. Minden adóalany 
önadózás keretében állapítja meg, és vallja be az adót és az adóelőleget a jogszabálynak megfelelően.   
 
Nyitó hátralék:    7 460 ezer Ft 
Éves kivetés                          103 158 ezer Ft 
Befizetés                               105 072 ezer Ft 
Hátralék                           5 546 ezer Ft 
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d) Gépjárműadó 
 
2013. január 1-től a gépjárműadó tekintetében az átengedés mértékében változás  történt, a 
gépjárműadó megosztott bevétellé vált, 60 %-ban állami, 40 %-ban önkormányzati részesedéssel.     
(Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. 32.§. (1) bekezdése 
alapján a gépjárműadóról szóló tv. alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat 
által beszedett adó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg.) 
Az Elektronikus Közszolgáltató Hivatal által leválogatott adatokkal dolgozunk. A nyitó adatokat, és a 
havi változásokat is az okmányirodán keresztül kapjuk, 2014. évtől közvetlenül, internetről lesznek 
letölthetőek a változások.    
 
Nyitó hátralék                 6 619 ezer Ft 
Éves kivetés        20 115 ezer Ft 
Befizetés:            25 125 ezer Ft 
Hátralék:             1 609 ezer Ft 
 
2013. évben az önkormányzat bevétele 10 051 ezer Ft volt, míg továbbutalásra került 15 074 ezer Ft. 
 
e) Egyéb bevételek 
 
Ehhez az adónemhez tartozik az a szabálysértési bírság, helyszíni bírság, melyet a rendőrség adók 
módjára átad behajtásra a helyi adóhatóságoknak. 
2013-ben 384 ezer Ft behajtása történt meg. A fennálló hátralék: 193 ezer Ft. 
2012. április 15-től a szabálysértési és helyszíni bírságok végrehajtását már nem az 
önkormányzati adóhatóságok végzik. (Ezen időpontig a végrehajtott összeg teljes egészében az 
önkormányzat bevétele volt.)   
 
f) Idegen bevételek 
 
Ehhez az adónemhez tartoznak a más hatóságok által megküldött, adók módjára behajtható 
köztartozások. (Pl.: Munkaügyi Felügyelőség, AKSD, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, rendészeti 
hatóságok által kiszabott közigazgatási bírság, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Állategészségügyi 
Hatóság, parkolási díj hátralékok, Víziközmű Társulatok által átadott hátralékok) 
A behajtást kérő szerveknek 3 366 ezer forint került behajtásra és átutalásra. 
 
5. Adótartozások összesen 
 

 
Adónem 

 

 
Hátralék összege 

 (ezer Ft) 
 
Magánszemélyek kommunális adója 

 
2 747 

 
Vállalkozó kommunális adója  

 
35 

 
Iparűzési adó 

 
5 546 

 
Gépjárműadó 

 
1 609 

 
Késedelmi pótlék   

 
4 400 

 
Bírság 

 
355 



18 
 

 
Egyéb bevételek 

 
193 

 
Illeték   

 
11 

 
Összesen 

 
14 896 

 
 
Az önkormányzat 2013. december 31-i – helyi adóbeszedéshez kapcsolódó - követelésállománya 
14 896 ezer Ft. 
 
Amint a fenti kimutatás is mutatja a hátralék magas, de az előző évekhez képest – az intenzív 
követeléskezelés következtében - látványosan csökkent az adósok állománya. 
 
 
2010. évi záró követelés összege  44 023 E Ft 
2011. évi záró követelés összege  32 986 E Ft 
2012. évi záró követelés összege  28 834 E Ft  
2013. évi záró követelés összege                 14 896 E Ft !!! 
 
A hátralékról történő tájékoztatás érdekében minden évben két alkalommal fizetési felszólítást 
küldünk ki az adósoknak. 
 
Problémát jelent, hogy sok esetben a hátralékkal rendelkező adózónak nincs pénzintézetnél 
megnyitott bankszámlája és bejelentett munkahelye, így ez a végrehajtási eljárások eredményességét 
rontja. A hátralékosok munkahelyének adatait több alkalommal is megkérjük a területileg illetékes 
Egészségbiztosítási Pénztártól. A kötelezettek munkahelyére a letiltásokat folyamatosan küldjük. 
 
Letiltást 348 esetben küldtünk 2013-ban, az ebből befolyt bevétel 3 700 ezer Ft volt. A letiltás sok 
esetben nem jár eredménnyel, mert az Egészségbiztosítási Pénztár által megküldött munkahelyen már 
az adózó munkaviszonya megszűnt, vagy több esetben az is előfordul, hogy a megadott munkahely 
nem lelhető fel.  
 
A gépjárművel rendelkező adósok esetén, amennyiben tartozásuk az 1 évi adótételt meghaladja, 
kezdeményezzük a gépjármű forgalomból történő kivonását, amennyiben más adónemben is 
tartozása van, a gépjárművet lefoglaljuk.  
 
A bankszámlával rendelkező adósoknak havi rendszerességgel inkasszót nyújtunk be a számlavezető 
pénzintézetéhez. Havonta az ebből befolyt bevétel 100-150 ezer Ft között volt 2013-ben. 
 
A vállalkozások a bejelentési és bevallási kötelezettségüknek általában időben eleget tesznek. A 
mulasztókat felszólítjuk, és ha a bevallást nem pótolják, bírság kerül kiszabásra. 
 
Az állami adóhatóság felé folyamatosan átadjuk a hátralékosok állományát, így a magánszemélyek és 
a vállalkozások a kiutalandó adójukat (SZJA, ÁFA, stb.) az általunk lejelentett hátralék levonása 
alapján kapják csak meg.    
Az állami adóhatóság összesen 868 ezer forintot vezetett át az önkormányzatunk számlájára, melyet a 
kiutalásokból visszatartott. 
 
A helyi adóhatóság feladata a településen megelőlegezett gyermektartásdíjak adók módjára történő 
behajtása, végrehajtása is, mely a tárggyal kapcsolatos ügyfélkörre tekintettel - pénzeszköz, 
munkahely, ingó- és ingatlan vagyon hiányában - a legtöbb esetben eredménytelen. 
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Az önkormányzat 2013. évi adóbevételeinek alakulásáról, és az adóhatósági munkáról a fentiek 
alapján kívántam beszámolni.  
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést szíveskedjen elfogadni. Az elhangzottakkal 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Gratulálni tudok az apparátusnak! A kintlévőség határon belül van, remek sikereket ért el az 
önkormányzat a behajtás tekintetében is.  
 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
45/2014. (V.06.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
2013. évi adóbevételeinek alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
Felelősök: Kanyóné Papp Klára jegyző, Bökönyi Zsolt irodavezető  
Határidő: folyamatos 

 
 
5. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi kintlévőségeinek helyzetéről és befolyt 
bevételek alakulásáról szóló beszámoló tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
Az Önkormányzat 2013. év végi kintlévőségeinek helyzetéről és a 2013. évben realizált bevételek 
alakulásáról az alábbiak szerint kívánok beszámolni. 
 
1. Az Önkormányzat 2013. december 31-én fennálló követelései 
 
a) Rövid lejáratú, éven belüli követelések (vevők, adósok, egyéb): 38 639 E Ft 
 
- Vevőkövetelések 5 021 E Ft 

 
A vevőkövetelések tartalma több intézménynél és jogcímből tevődik össze, melyek az alábbiak: 
 
- Vámospércs Városi Önkormányzat  
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó vevőkövetelések 2 135 E Ft 
 
- Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatásokból származó vevőkövetelések 321 E Ft 
 
- Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 
Intézményi térítési díjakból származó vevőkövetelések 525 E Ft 
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- Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs 
Könyvtári és irodai szolgáltatások, hirdetési díjak 66 E Ft 
 
- Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye 
Intézményi térítési díjakból származó vevőkövetelések 1 974 E Ft 
 
- Adósok 12 028 E Ft 
A helyi adó beszedéshez kapcsolódó követeléseink 2013. december 31-i állománya 14 896 E Ft volt. 
Ezt az összeget csökkenti a helyi adókra elszámolt értékvesztés összege, mely 3 653 E Ft, így a helyi 
adófizetéssel kapcsolatos követeléseink mérlegértéke 11 243 E Ft. 
 
Az államháztartási számviteli előírások alapján, év végén a követeléseket értékelni kell és amelyik 
követelésre indokolt, értékvesztést kell elszámolni.  
 
Az állami és helyi adóhatóságok 2006. évtől – a számviteli törvény végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet értelmében - kötelezettek az adóbeszedéshez kapcsolódó követeléseire 
egyszerűsített (csoportos) értékelési eljárás keretében elszámolni az értékvesztést, tekintettel arra, 
hogy a nagy volumen miatt az egyedi értékelés lehetetlen. 
Az adósminősítéshez szükséges besorolásokat és csoportképzést az adó nyilvántartásához használt 
kincstári program elvégzi, az elszámolandó értékvesztés összegéről adónemenkénti kimutatást készít. 
Értékvesztést a 365 napon túli követelésekre számolunk el. 
   
Jogosulatlanul felvett szociális ellátások miatti követelésként 622 E Ft-ot tartottunk nyilván a 
mérleg fordulónapján.  
 
Számos esetben fordul elő, hogy bizonyos – szociális ellátásra vonatkozó – információkat csak késve 
jelentik be vagy eltitkolják a szociális ellátásban részesülők és csak utólag állapítható meg, hogy egy-
egy időszakra kifizetett ellátásra az ügyfél már nem volt jogosult. 
Az egyedileg nyilvántartott követelések összegéről az érintetteket levélben többször értesítettük, és 
részletfizetési lehetőséget is felkínáltunk, amennyiben a tartozás egyösszegű megfizetését nem tudja 
vállalni.  
 
A gyámhivatal által megállapított – átmeneti vagy tartós állami nevelésbe vétel miatti - 
gondozási díjakkal kapcsolatos követelések év végi állománya 163 E Ft.  
 
- Rövid lejáratú adott kölcsönök 21 149 E Ft 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évben 21 149 E Ft összegű kölcsönt nyújtott Vámospércs 
és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás részére a víziközművek 
vagyonértékelésének elkészítéséhez. A kölcsön 2014. évben kerül visszafizetésre.  
 
- Egyéb követelések: 441 E Ft 
 
Egyéb követelésként tartjuk nyilván a közfoglalkoztatottak előző év(ek)i és tárgyévi 
munkabértartozásának összegét, mely 441 E Ft.  
 
Szeretném felhívni a Képviselő-testület figyelmét, hogy a fent ismertetett követelések a 2013. 
december 31-én fennálló állapotot mutatják, mely követelések jelentős része a fennállás 
időpontjában még nem volt esedékes vagy pénzügyileg már realizálódott. 
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2. Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek alakulása 
 
Az önkormányzat a 2013. évi tervezett bevételeit összességében 92,64 %-ban teljesítette. A teljesített 
bevételek összege 1 322 739 E Ft, ezen belül a működési bevételek 935 422 E Ft-ban (99,6 %), a 
felhalmozási célú bevételek 387 317 E Ft-ban (79,26 %) teljesültek. A felhalmozási bevételek 
alacsonyabb összegű teljesítése abból adódik, hogy a beruházásokhoz tervezett felhalmozási célú 
támogatások ebben az évben még nem realizálódtak teljes összegükben. 
 
Az egyes kiemelt bevételi előirányzatok részletezése az alábbiak szerint kerül bemutatásra. 
 
a) Intézményi működési bevételek 
 
A költségvetési évben az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 45 581 E Ft, mely 
előirányzat év közben 116 809 E Ft-ra változott, a teljesítése 121 780 E Ft (104,26 %) volt. 
Intézményi működési bevételek közé tartoznak az áru- és készletértékesítések ellenértéke, 
szolgáltatások ellenértéke, továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke, az intézményi ellátási 
díjak, alkalmazottak térítése, a kiszámlázott termékek és szolgáltatások.  
 
 
Az önkormányzat intézményi működési bevételeinek alakulása 2013-ban 
 

Ezer Ft-ban 

Ssz. Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat  Teljesítés 

1 
Áru-, és készletértékesítés 
bevétele 0 0 0 

2 Szolgáltatások ellenértéke 500 2 500 2 991 
3 Egyéb saját bevétel  0  0 1 434 

4 

Továbbszámlázott 
(közvetített) szolgáltatások 
értéke 1 500 13 500 14 999 

5 Bérleti és lízingdíj bevételek 1 000 1 000 1 533 
6 Intézményi ellátási díjak 34 456 41 968 42 361 
7 Alkalmazottak térítése 0 980 979 
8 Kötbér, kártérítés bevétele 0  0  195 

9 
Alkalmazott, tanuló egyéb 
térítése  0  0 0 

10 Egyéb saját bevétel (1+..+9) 37 456 59 948 64 492 

11 
Kiszámlázott termékek és 
szolg. ÁFA 8 125  10 145 10 483 

12 
Fordított ÁFA miatti bevétel, 
Beruházások ÁFA   46 716 46 717 

13 
Értékesített tárgyi eszközök 
ÁFA   0 

14 ÁFA bevételek (11+12+13) 8 125 56 861 57 200 

15 
Működési célú 
kamatbevételek  0  0 88 

16 Kamatbevételek (15) 0 0 88 

  ÖSSZESEN (10+14+16) 45 581 116 809 121 780 
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b) Közhatalmi bevételek 
 
Az önkormányzatok közhatalmi bevételei közé tartoznak a hatósági jogkörhöz kapcsolódó 
működési bevételek (igazgatási szolgáltatási díjak, bírságok), helyi adók, az átengedett központi adó 
(gépjárműadó 40 %-a), más szerv által átengedett bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek. 
Ezen a jogcímen 2013-ban 110 000 E Ft eredeti előirányzattal terveztünk, mely évközben 127 000 E 
Ft-ra változott. A teljesítés 129 168 E Ft (101,71 %) volt.   
 
Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek alakulása 2013-ban 

Ezer Ft-ban 

Ssz. Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

1 Igazgatási szolgáltatási díjak 0 0 127 

2 
Hatósági jogkörhöz köthető 
működési bevételek (1) 0 0 127 

3 Vállalkozók kommunális adója 0 0 -8 

4 
Magánszemélyek kommunális 
adója 12 000 12 000 12 111 

5 Iparűzési adó 88 000 105 000 105 072 
6 Talajterhelési díj 0 0 -6 
7 Helyi adók összesen (3+4+5+6) 100 000 117 000 117 169 
8 Pótlékok, bírságok 0 0 1 098 
9 Gépjárműadó 10 000 10 000 10 051 

10 Átengedett központi adók (9) 10 000 10 000 10 051 
11 Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 723 
12 ÖSSZESEN (2+7+8+10+11) 110 000 127 000 129 168 

 
c) Önkormányzat költségvetési támogatása 
 
Önkormányzatok költségvetési támogatásaként kell megtervezni és elszámolni az önkormányzati 
általános működésre és az ágazati feladatokra kapott támogatásokat (feladatfinanszírozás), a 
működési és/vagy felhalmozási célra kapott központosított előirányzatokat, a fejezeti tartalék 
pályázatra (korábban ÖNHIKI) kapott támogatást és az egyéb központi támogatásokat 
(szerkezetátalakítási tartalék, adósságkonszolidációval összefüggő támogatás, bérkompenzáció stb. 
támogatása). 
 
Az önkormányzat költségvetési támogatásainak alakulása 2013-ban 

Ft-ban 

So
rs

zá
m

 Jogcím  
(Kvt. 
2. sz. 
mell.) 

Normatíva megnevezése Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

1. I.1.a. Önkormányzati hivatal működésnek 
támogatása  103 050 000 103 050 000 103 050 000 

2. I.1.b.  Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó 
feladatellátás támogatása  24 920 058 24 920 058 24 920 058 

3. I.1.ba  A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok ellátásának támogatása 8 056 256 8 056 256 8 056 256 

4. I.1.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása  15 396 300 15 396 300 15 396 300 

5. I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos 
feladatok támogatása  920 802 920 802 920 802 

6. I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása  546 700 546 700 546 700 
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7. I.1.c Beszámítás összege  -22 743 700 -22 743 700 -22 743 700 

8. I..1. d Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 
támogatása 14 855 400 14 855 400 14 855 400 

9. I. A helyi önkormányzatok működésének 
általános támogatása összesen:  120 081 758 120 081 758 120 081 758 

10. II. A települési önkormányzatok egyes 
köznevelési feladatainak támogatása  137 306 000 139 701 100 139 701 100 

11. II. 1.  Óvodapedagógusok bértámogatása 62 304 000 66 885 100 66 885 100 

12. II.1.a. Óvodapedagógusok nevelő munkáját 
közvetlenül segítők bértámogatása   19 040 000 17 952 000 17 952 000 

13. II. 2. Óvodaműködtetési támogatás  13 428 000 12 942 000 12 942 000 

14. II. 3.  Ingyenes és kedvezményes gyermek 
étkeztetés támogatása  42 534 000 41 922 000 41 922 000 

15. III.  A települési önkormányzatok szociális és 
gyermekjóléti feladatainak támogatása  100 077 100 211 182 417 211 182 417 

16. III.1. Egyes jövedelempótló támogatások 
kiegészítése 0 116 137 747 116 137 747 

17. III.2  Hozzájárulás a pénzbeli szociális 
ellátásokhoz  47 924 980 47 924 980 47 924 980 

18. III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti 
feladatok támogatása  31 964 880 27 689 450 27 689 450 

19. III.3.a 
Szociális és gyermekjóléti feladatok 
támogatása (családsegítés -, gyermekjóléti 
szolgálat) 

9 118 180 7 540 550 7 540 550 

20. III.3.ae Társulási kiegészítés (családsegítés- és 
gyermekjóléti szolgálat) 6 925 200 5 727 000 5 727 000 

21. III.3.c Szociális étkeztetés 5 536 000 6 366 400 6 366 400 

22. III.3.d Házi segítségnyújtás (Társulás, 130 %-os 
mértékű) 8 859 500 7 728 500 7 728 500 

23. III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása 1 526 000 327 000 327 000 

24. III.4. 

A települési önkormányzatok szociális 
szakosított ellátási feladatainak 
támogatása (idősek átmeneti és tartós 
bentlakásos intézménye) 

20 187 240 19 430 240 19 430 240 

25. III.4.a A kötelezően foglalkoztatott szakmai 
dolgozók bértámogatása 15 636 240 15 636 240 15 636 240 

26. III.4.b  Intézmény-üzemeltetési támogatás  4 551 000 3 794 000 3 794 000 

27. IV. A települési önkormányzatok kulturális 
feladatainak támogatása  6 272 280 6 272 280 6 272 280 

28. IV.1.d Könyvtári ellátási és közművelődési 
felatatok támogatása  6 272 280 6 272 280 6 272 280 

A helyi önkormányzatok általános működésnek és 
ágazati feladatainak támogatása (Kvt. 2. sz. mell.)  

összesen:  
363 737 138 477 237 555 477 237 555 

 
Egyéb évközi költségvetési támogatást – a sikeres és szakmailag megfelelően alátámasztott 
pályázataink beadását követően – további 143 781 E Ft-ot kapott önkormányzatunk az alábbi 
jogcímek szerint (működési és felhalmozási célú központosított előirányzatok, adósságkonszolidáció, 
szerkezetátalakítási tartalék támogatások, bérkompenzáció, Erzsébet-utalvány juttatás a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek (2013. évben két alkalommal). 
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Ft-ban 

So
rs

zá
m

 
A támogatás jogcíme, megnevezése Eredeti 

ei. 
Módosított 
előirányzat Teljesítés 

1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 
támogatása   861 967 861 967 

2. Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása    7 511 680 7 511 680 
3. 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása   1 012 317 1 012 317 

4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
ártalmatlanítása    2 095 445 2 095 445 

5. Központosított működési célú előirányzatok 
(Ktv. 3. számú melléklete alapján) 0 11 481 409 11 481 409 

6. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás   1 155 000 1 155 000 
7. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás    186 000 186 000 

8. KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050. pályázat EU 
Önerő Alap támogatás előleg   29 518 009 29 518 009 

9. Központosított felhalmozási célú előirányzatok 
(Ktv. 3. számú melléklete alapján) 0 30 859 009 30 859 009 

10. 
5 000 fő lakosságszám feletti önkormányzatok 
adósságkonszolidációja során támogatásként 
kapott összeg (Ktv. 72-75. § alapján) 

  43 895 608 43 895 608 

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

12. 
Helyi önkormányzatok működésének általános 
támogatásának kiegészítése a 2. számú melléklet 
szerinti beszámítás visszapótlásával  

  11 371 850 11 371 850 

13. Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása   1 233 420 1 233 420 

14. Családsegítés-, gyermekjóléti szolgáltatás és házi 
segítségnyújtás feladatok kiegészítő támogatása    4 474 000 4 474 000 

15. Köznevelési intézmények (iskola) működtetése    3 840 000 3 840 000 

16. Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás 
(Ktv. 4. számú melléklet 2. pont)   20 919 270 20 919 270 

17. Működőképesség megőrzését szolgáló 
kiegészítő támogatás   19 100 000 19 100 000 

18. Bérkompenzáció 2013.   9 736 328 9 736 328 

19. Erzsébet-utalvány támogatás (rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény)   7 789 400 7 789 400 

Egyéb évközi költségvetési támogatások összesen: 0 143 781 024 143 781 024 

 
d) Átvett pénzeszközök, kölcsön visszatérülések 
 
Az önkormányzat pénzeszköz átvételei tartalmazzák a támogatásértékű bevételeket, és a véglegesen 
átvett pénzeszközöket, kölcsön visszatérüléseket. Támogatásértékű működési vagy felhalmozási célú 
bevételek azok, melyeket az önkormányzat államháztartáson belülről, más önkormányzatoktól, 
minisztériumoktól, fejezeti kezelésű előirányzatokból kapott, valamely sikeres pályázat beadásának 
eredményeként. A véglegesen átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről kapott működési 
támogatásokat tartalmazza. 

 



25 
 

Ezer Ft-ban 
Sorszám Megnevezés  Eredeti 

előirányzat  
 Módosított 
előirányzat   Teljesítés  

I. Működési célú pénzeszközátvétel 
államháztartáson belülről 28 735 146 491 134 588 

1.  Működési célú pénzeszközátvétel fejezeti 
kezelésű előirányzatoktól 14 005 14 433 14 246 

a) Támogató szolgálat támogatása 10 950 10 950 10 950 

b) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása 
(2013. I-II. félév) 424 852 852 

c) Iskolatej program támogatása (2012. évről 
áthúzódó) 1 200 1 200 1 176 

d) Iskolagyümölcs program támogatása (2012. évről 
áthúzódó) 600 600 587 

e) Otthonteremtési támogatás (2012. évről áthúzódó) 228 228 228 

f) Gyermektartásdíj megelőlegezés (2012. évről 
áthúzódó) 603 603 453 

3. Működési célú pénzeszközátvétel elkülönített 
állami pénzalaptól 14 280 129 262 117 444 

a) Közhasznú foglalkoztatás támogatása (2012. évről 
áthúzódó) 1 000 1 000 615 

b) Startmunka-program (2012.évről áthúzódó) 13 280 13 280 7 064 
c) Közhasznú foglalkoztatás támogatása 2013. 0 11 997 7 791 
d) Startmunka-program 2013. 0 101 090 99 679 

e) Nyári diákmunka támogatása 2013.  
 0 1 495 1 895 

f) Nemzeti Kulturális Alaptól támogatás 
rendezvényekhez   400 400 

4. Működési célú pénzeszköz átvétel társulásoktól 
és költségvetési szerveiktől 450 0 0 

a) 
Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó 
Társulástól pénzeszköz átvétel Polgármesteri 
Hivatalnak a működési költségek fedezetére 

450 0 0 

5. Működési célú pénzeszköz átvétel 
önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 0 2 796 2 898 

a) 
A Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó 
Társulás települései 2012. évi hiányának 
megtérítése (Nyírmártonfalva, Nyíracsád, Újléta) 

0 1 366 1 369 

b) 

A Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 
pénzeszközátadása Vámospércs Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére a 
gazdálkodási feladatok ellátására 

0 1 330 1 329 

c) HBM-i Önkormányzat támogatása  0 100 200 

II. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 
államháztartáson belülről 325 000 309 886 229 848 

1. 
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel fejezeti 

kezelésű előrányzatoktól Európai Uniós 
programokra  

325 000 309 273 229 235 

a) ÉAOP-3.1.3/a-11-2011-003. Vámospércs 
kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése 325 000 309 273 229 235 

b) ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0047. Vámospércs város 
belterületi csapadékvíz elvezető rendszer bővítése 0 0 0 

c) ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0032. Vámospércs 
Egészségügyi Központ felújítása, rekonstrukciója 0 0 0 

2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel elkülönített 
állami pénzalaptól 0 613 613 
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a) Startmunka-program 2013.  0 613 613 

III. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 
államháztartáson belülről 0 21 149 0 

1. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 
társulásoktól és költségvetési szerveiktől 0 21 149 0 

a) 
A Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-
beruházási Önkormányzati Társulás 
kölcsöntörlesztése 

0 21 149 0 

PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK, KÖLCSÖN 
VISSZATÉRÜLÉSEK ÖSSZESEN 353 735 477 526 364 436 

 
 
e) Felhalmozási bevételek 
 
Felhalmozási bevételként kell megtervezni és elszámolni az önkormányzati vagyon bérbeadásából 
származó bevételeket és a pénzügyi befektetések bevételeit.  
Módosított előirányzatként 20 900 E Ft bevétellel számoltunk, mely előirányzat teljesítése 20 768 E 
Ft volt 2013-ban (99,37 %). A bevételből az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel 
18 759 E Ft volt (víziközmű vagyon és egyéb önkormányzati ingatlanok bérbeadása), a pénzügyi 
befektetések bevétele 2 009 E Ft volt, melyből 1 609 E Ft a kötvényből származó kamatbevétel, 400 
E Ft pedig a Vámosgép Kft. 2012. évi fizetett osztaléka. 
 
 
f) Hitelfelvétel  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. december utolsó napjaiban 10 000 E Ft összegű 
beruházási célú hitel vett fel azzal, hogy a törlesztést és kamatfizetést csak 2014.03. hóval kezdi 
meg.  
(Tavalyi évben az adósságot keletkeztető ügylet előzetes kormányzati hozzájárulására csak a 10 M 
Ft feletti beruházási hitelek esetében volt szükség. ) 
 
Az idegen forrásból az önkormányzat új tehergépkocsit, traktort, színes fénymásológépet és 
szervergépet vásárolt.  
 
A hitel tőketörlesztésére és kamatfizetésére önkormányzatunk 0 Ft-ot költött, hiszen az 
önkormányzat 2013.12.31-én fennálló adósságnak 100%-át az állam 2014. február 28-án 
kiegyenlítette. 
 
Önkormányzatunk – a mintaértékű gazdálkodásának köszönhetően – 2013-ban likvid hitelt is 
csupán néhány napra vett igénybe.   
 
Az önkormányzat hitelintézetekkel szembeni adósságállománya 0 Ft. 
 
g) Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 
 
Pénzforgalom nélküli bevételek közé tartozik az előző években keletkezett maradvány, 
pénzmaradvány igénybevétele. 2013. évben működési célra 2 644 E Ft-ot használtunk fel a 
kötelezettségvállalással terhelt működési kiadások teljesítésére, felhalmozási célra 51 946 E Ft-ot 
vettünk igénybe a folyamatban lévő beruházások önerejére. 
 
Az Önkormányzat 2013. év végi kintlévőségeinek helyzetéről és a 2013. évben realizált 
bevételek alakulásáról a fentiek szerint számoltam be. 
 



27 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
46/2014. (V.06.)  

számú határozata 
 

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

 
 
6. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi zárszámadása, az önkormányzat 
beszámolási kötelezettsége és a 2013. évi költségvetés végrehajtása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója, zárszámadás rendelet-tervezete, illetve annak 
törvényi rendelkezésekben meghatározott tartalommal elkészült mellékletei, melyről az alábbiak 
szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. 
 
A zárszámadási rendelet hatályát - a költségvetési rendelettel összhangban - az önkormányzatokra és 
a felügyelete (irányítása) alá tartozó költségvetési szervekre is ki kell terjeszteni. Az önkormányzat 
által elkészített zárszámadásnak tartalmában, számszaki összefüggésében igazodnia kell a pénzügyi 
információs rendszer keretében szolgáltatott adatokhoz, emellett szükség van arra, hogy a 
gazdálkodásról, a vagyoni helyzet alakulásáról, az önkormányzat kötelezettségeiről, döntéseinek 
számszerűsített hatásairól minden lényeges körülményt és adatot ismertessen. 
 
A helyi önkormányzat zárszámadásának előterjesztésekor az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján 
felsorolt mérlegeket és kimutatásokat kell tájékoztatásul a képviselő-testület elé terjeszteni. 
 
A zárszámadási rendelettervezetnek tartalmaznia kell az egyszerűsített éves beszámolót 
(egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-
kimutatás), ezen kívül rendelkezni kell a költségvetési szervek pénzmaradványának jóváhagyásáról 
is. 
 
1) BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE 
Az önkormányzat a 2013. évi tervezett bevételeit összességében 92,64 %-ban teljesítette. A teljesített 
bevételek összege 1 322 739 E Ft, ezen belül a működési bevételek 935 422 E Ft-ban (99,6 %), a 
felhalmozási célú bevételek 387 317 E Ft-ban (79,26 %) teljesültek. A felhalmozási bevételek 
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alacsonyabb összegű teljesítése abból adódik, hogy a beruházásokhoz tervezett felhalmozási célú 
támogatások ebben az évben még nem realizálódtak teljes összegükben. 
 
A önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervei 
működési és felhalmozási bevételeinek 2013. évi előirányzat és teljesítés adatait a 2/A-2/I. számú 
mellékletek tartalmazzák. 
 
Az egyes kiemelt bevételi előirányzatok részletezése az alábbiak szerint kerül bemutatásra. 
 
a) Intézményi működési bevételek 
 
A költségvetési évben az intézményi működési bevételek eredeti előirányzata 45 581 E Ft, mely 
előirányzat év közben 116 809 E Ft-ra változott, a teljesítése 121 780 E Ft (104,26 %) volt. 
Intézményi működési bevételek közé tartoznak az áru- és készletértékesítések ellenértéke, 
szolgáltatások ellenértéke, továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke, az intézményi ellátási 
díjak, alkalmazottak térítése, a kiszámlázott termékek és szolgáltatások.  
 
Az önkormányzat intézményi működési bevételeinek alakulása 2013-ban 
 

Ezer Ft-ban 

Ssz. Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat  Teljesítés 

1 
Áru-, és készletértékesítés 
bevétele 0 0 0 

2 Szolgáltatások ellenértéke 500 2 500 2 991 
3 Egyéb saját bevétel  0  0 1 434 

4 

Továbbszámlázott 
(közvetített) szolgáltatások 
értéke 1 500 13 500 14 999 

5 Bérleti és lízingdíj bevételek 1 000 1 000 1 533 
6 Intézményi ellátási díjak 34 456 41 968 42 361 
7 Alkalmazottak térítése 0 980 979 
8 Kötbér, kártérítés bevétele 0  0  195 

9 
Alkalmazott, tanuló egyéb 
térítése  0  0 0 

10 Egyéb saját bevétel (1+..+9) 37 456 59 948 64 492 

11 
Kiszámlázott termékek és 
szolg. ÁFA 8 125  10 145 10 483 

12 
Fordított ÁFA miatti bevétel, 
Beruházások ÁFA   46 716 46 717 

13 
Értékesített tárgyi eszközök 
ÁFA   0 

14 ÁFA bevételek (11+12+13) 8 125 56 861 57 200 

15 
Működési célú 
kamatbevételek  0  0 88 

16 Kamatbevételek (15) 0 0 88 
  ÖSSZESEN (10+14+16) 45 581 116 809 121 780 

 
b) Közhatalmi bevételek 
Az önkormányzatok közhatalmi bevételei közé tartoznak a hatósági jogkörhöz kapcsolódó 
működési bevételek (igazgatási szolgáltatási díjak, bírságok), helyi adók, az átengedett központi adó 
(gépjárműadó 40 %-a), más szerv által átengedett bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek. 
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Ezen a jogcímen 2013-ban 110 000 E Ft eredeti előirányzattal terveztünk, mely évközben 127 000 E 
Ft-ra változott. A teljesítés 129 168 E Ft (101,71 %) volt.   
 
Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek alakulása 2013-ban 

Ezer Ft-ban 

Ssz. Megnevezés Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

1 Igazgatási szolgáltatási díjak 0 0 127 

2 
Hatósági jogkörhöz köthető 
működési bevételek (1) 0 0 127 

3 Vállalkozók kommunális adója 0 0 -8 

4 
Magánszemélyek kommunális 
adója 12 000 12 000 12 111 

5 Iparűzési adó 88 000 105 000 105 072 
6 Talajterhelési díj 0 0 -6 

7 
Helyi adók összesen 
(3+4+5+6) 100 000 117 000 117 169 

8 Pótlékok, bírságok 0 0 1 098 
9 Gépjárműadó 10 000 10 000 10 051 

10 Átengedett központi adók (9) 10 000 10 000 10 051 
11 Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 723 
12 ÖSSZESEN (2+7+8+10+11) 110 000 127 000 129 168 

 
c) Önkormányzat költségvetési támogatása 
 
Önkormányzatok költségvetési támogatásaként kell megtervezni és elszámolni az önkormányzati 
általános működésre és az ágazati feladatokra kapott támogatásokat (feladatfinanszírozás), a 
működési és/vagy felhalmozási célra kapott központosított előirányzatokat, a fejezeti tartalék 
pályázatra (korábban ÖNHIKI) kapott támogatást és az egyéb központi támogatásokat 
(szerkezetátalakítási tartalék, adósságkonszolidációval összefüggő támogatás, bérkompenzáció stb. 
támogatása). 
 
Az önkormányzat költségvetési támogatásainak alakulása 2013-ban 

Ft-ban 

So
rs

zá
m

 Jogcím  
(Kvt. 2. 

sz. 
melléklete 
alapján) 

Normatíva megnevezése Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

1. I.1.a. Önkormányzati hivatal működésnek 
támogatása  

103 050 
000 

103 050 
000 

103 050 
000 

2. I.1.b.  Települési-üzemeltetéshez 
kapcsolódó feladatellátás támogatása  24 920 058 24 920 058 24 920 058 

3. I.1.ba  
A zöldterület-gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok ellátásának 
támogatása 

8 056 256 8 056 256 8 056 256 

4. I.1.bb Közvilágítás fenntartásának 
támogatása  15 396 300 15 396 300 15 396 300 

5. I.1.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos 
feladatok támogatása  920 802 920 802 920 802 

6. I.1.bd. Közutak fenntartásának támogatása  546 700 546 700 546 700 
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7. I.1.c Beszámítás összege  -22 743 700 -22 743 
700 

-22 743 
 700 

8. I..1. d Egyéb kötelező önkormányzati 
feladatok támogatása 14 855 400 14 855 400 14 855 400 

9. I. 
A helyi önkormányzatok 
működésének általános támogatása 
összesen:  

120 081 
758 

120 081 
758 

120 081 
758 

10. II. 
A települési önkormányzatok egyes 
köznevelési feladatainak 
támogatása  

137 306 
000 

139 701 
100 

139 701 
100 

11. II. 1.  Óvodapedagógusok bértámogatása 62 304 000 66 885 100 66 885 100 

12. II.1.a. Óvodapedagógusok nevelő munkáját 
közvetlenül segítők bértámogatása   19 040 000 17 952 000 17 952 000 

13. II. 2. Óvodaműködtetési támogatás  13 428 000 12 942 000 12 942 000 

14. II. 3.  Ingyenes és kedvezményes gyermek 
étkeztetés támogatása  42 534 000 41 922 000 41 922 000 

15. III.  
A települési önkormányzatok 
szociális és gyermekjóléti 
feladatainak támogatása  

100 077 
100 

211 182 
417 

211 182 
417 

16. III.1. Egyes jövedelempótló támogatások 
kiegészítése 0 116 137 

747 
116 137 

747 

17. III.2  Hozzájárulás a pénzbeli szociális 
ellátásokhoz  47 924 980 47 924 980 47 924 980 

18. III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti 
feladatok támogatása  31 964 880 27 689 450 27 689 450 

19. III.3.a 
Szociális és gyermekjóléti feladatok 
támogatása (családsegítés -, 
gyermekjóléti szolgálat) 

9 118 180 7 540 550 7 540 550 

20. III.3.ae Társulási kiegészítés (családsegítés- 
és gyermekjóléti szolgálat) 6 925 200 5 727 000 5 727 000 

21. III.3.c Szociális étkeztetés 5 536 000 6 366 400 6 366 400 

22. III.3.d Házi segítségnyújtás (Társulás, 130 
%-os mértékű) 8 859 500 7 728 500 7 728 500 

23. III.3.f Időskorúak nappali intézményi 
ellátása 1 526 000 327 000 327 000 

24. III.4. 

A települési önkormányzatok 
szociális szakosított ellátási 
feladatainak támogatása (idősek 
átmeneti és tartós bentlakásos 
intézménye) 

20 187 240 19 430 240 19 430 240 

25. III.4.a A kötelezően foglalkoztatott szakmai 
dolgozók bértámogatása 15 636 240 15 636 240 15 636 240 

26. III.4.b  Intézmény-üzemeltetési támogatás  4 551 000 3 794 000 3 794 000 

27. IV. A települési önkormányzatok 
kulturális feladatainak támogatása  6 272 280 6 272 280 6 272 280 

28. IV.1.d Könyvtári ellátási és közművelődési 
felatatok támogatása  6 272 280 6 272 280 6 272 280 

A helyi önkormányzatok általános működésnek és 
ágazati feladatainak támogatása (Kvt. 2. sz. mell.)  

összesen:  

363 737 
138 

477 237 
555 

477 237 
555 

 
Egyéb évközi költségvetési támogatást – a sikeres és szakmailag megfelelően alátámasztott 
pályázataink beadását követően – további 143 781 E Ft-ot kapott önkormányzatunk az alábbi 
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jogcímek szerint (működési és felhalmozási célú központosított előirányzatok, adósságkonszolidáció, 
szerkezetátalakítási tartalék támogatások, bérkompenzáció, Erzsébet-utalvány juttatás a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek (2013. évben két alkalommal). 
 

Ft-ban 

So
rs

zá
m

 

A támogatás jogcíme, megnevezése Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat Teljesítés 

1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 
támogatása   861 967 861 967 

2. Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása    7 511 680 7 511 680 
3. 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása   1 012 317 1 012 317 

4. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
ártalmatlanítása    2 095 445 2 095 445 

5. Központosított működési célú előirányzatok 
(Ktv. 3. számú melléklete alapján) 0 11 481 409 11 481 409 

6. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás   1 155 000 1 155 000 
7. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás    186 000 186 000 

8. KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050. pályázat EU 
Önerő Alap támogatás előleg   29 518 009 29 518 009 

9. Központosított felhalmozási célú előirányzatok 
(Ktv. 3. számú melléklete alapján) 0 30 859 009 30 859 009 

10. 
5 000 fő lakosságszám feletti önkormányzatok 
adósságkonszolidációja során támogatásként 
kapott összeg (Ktv. 72-75. § alapján) 

  43 895 608 43 895 608 

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

12. 
Helyi önkormányzatok működésének általános 
támogatásának kiegészítése a 2. számú melléklet 
szerinti beszámítás visszapótlásával  

  11 371 850 11 371 850 

13. Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása   1 233 420 1 233 420 

14. Családsegítés-, gyermekjóléti szolgáltatás és házi 
segítségnyújtás feladatok kiegészítő támogatása    4 474 000 4 474 000 

15. Köznevelési intézmények (iskola) működtetése    3 840 000 3 840 000 

16. Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás 
(Ktv. 4. számú melléklet 2. pont)   20 919 270 20 919 270 

17. Működőképesség megőrzését szolgáló 
kiegészítő támogatás   19 100 000 19 100 000 

18. Bérkompenzáció 2013.   9 736 328 9 736 328 

19. Erzsébet-utalvány támogatás (rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény)   7 789 400 7 789 400 

Egyéb évközi költségvetési támogatások összesen: 0 143 781 
024 

143 781 
024 

 
A központi költségvetéssel szembeni 2013. évi elszámolásunk az alábbiak szerint alakult: 
 
Önkormányzatnak még járó támogatás   + 832 E Ft 
Önkormányzat által visszafizetendő támogatás          -  1 669 E Ft 
Finanszírozási korrekció (+/-)                            -     837 E Ft 
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Az önkormányzat költségvetési támogatásainak 2013. évi alakulását részletesen, jogcímenként 
tartalmazza a 8. számú melléklet. 
 
d) Átvett pénzeszközök, kölcsön visszatérülések 
 
Az önkormányzat pénzeszköz átvételei tartalmazzák a támogatásértékű bevételeket, és a véglegesen 
átvett pénzeszközöket, kölcsön visszatérüléseket. Támogatásértékű működési vagy felhalmozási célú 
bevételek azok, melyeket az önkormányzat államháztartáson belülről, más önkormányzatoktól, 
minisztériumoktól, fejezeti kezelésű előirányzatokból kapott, valamely sikeres pályázat beadásának 
eredményeként. A véglegesen átvett pénzeszközök az államháztartáson kívülről kapott működési 
támogatásokat tartalmazza. 
Ezeket a bevételeket részletesen, jogcímenként, forrásonként a 15. számú melléklet tartalmazza. 
e) Felhalmozási bevételek 
 
Felhalmozási bevételként kell megtervezni és elszámolni az önkormányzati vagyon bérbeadásából 
származó bevételeket és a pénzügyi befektetések bevételeit.  
Módosított előirányzatként 20 900 E Ft bevétellel számoltunk, mely előirányzat teljesítése 20 768 E 
Ft volt 2013-ban (99,37 %). A bevételből az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel 
18 759 E Ft volt (víziközmű vagyon és egyéb önkormányzati ingatlanok bérbeadása), a pénzügyi 
befektetések bevétele 2 009 E Ft volt, melyből 1 609 E Ft a kötvényből származó kamatbevétel, 400 
E Ft pedig a Vámosgép Kft. 2012. évi fizetett osztaléka. 
 
f) Hitelfelvétel  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. december utolsó napjaiban 10 000 E Ft összegű 
beruházási célú hitel vett fel azzal, hogy a törlesztést és kamatfizetést csak 2014. 03. hóval kezdi 
meg.  
(Tavalyi évben az adósságot keletkeztető ügylet előzetes kormányzati hozzájárulására csak a 10 M 
Ft feletti beruházási hitelek esetében volt szükség. ) 
 
Az idegen forrásból az önkormányzat új tehergépkocsit, traktort, színes fénymásoló gépet és 
szervergépet vásárolt.  
 
A hitel tőketörlesztésére és kamatfizetésére önkormányzatunk 0 Ft-ot költött, hiszen az 
önkormányzat 2013.12.31-én fennálló adósságnak 100%-át az állam 2014. február 28-án 
kiegyenlítette. 
 
Önkormányzatunk – a mintaértékű gazdálkodásának köszönhetően – 2013-ban likvid hitelt is 
csupán néhány napra vett igénybe.   
 
Az önkormányzat hitelintézetekkel szembeni adósságállománya 0 Ft. 
 
g) Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 
 
Pénzforgalom nélküli bevételek közé tartozik az előző években keletkezett maradvány, 
pénzmaradvány igénybevétele. 2013. évben működési célra 2 644 E Ft-ot használtunk fel a 
kötelezettségvállalással terhelt működési kiadások teljesítésére, felhalmozási célra 51 946 E Ft-ot 
vettünk igénybe a folyamatban lévő beruházások önerejére. 
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2) A KIADÁSOK ALAKULÁSA 
  
Az önkormányzat a 2013. évre tervezett kiadásait 88,24 %-ban teljesítette. A teljesített kiadások 
összege 1 259 939 E Ft, melyből a működési kiadások összege 896 279 E Ft (95,41 %-os teljesítés), a 
felhalmozási kiadások teljesítése pedig 363 660 E Ft (74,45 %-os teljesítés).   
 
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézmények 
kiadásainak alakulását a 2/A-2/I. számú mellékletek tartalmazzák kiemelt előirányzatonként. 
 
Az egyes kiemelt kiadási előirányzatok részletezése az alábbiak szerint kerül bemutatásra. 
 
a) Személyi juttatások 
 
A személyi juttatások 314 746 E Ft összegű módosított előirányzatához viszonyított teljesítése 312 
826 E Ft (99,39 %) volt a költségvetési év végén, ami a köztisztviselők, a közalkalmazottak, a Munka 
Törvénykönyve hatálya alá tartozók és az önkormányzati képviselők személyi juttatásán kívül 
tartalmazza még a jelentős számú közfoglalkoztatott és a külső személyi juttatásokat (megbízási díjak 
stb.) is.  

 

b) Munkaadót, kifizetőt terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó 
A munkaadót, kifizetőt terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó teljesítése 66 251 E Ft volt, 
mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 87,14 %-os felhasználást mutat. Az önkormányzat 
engedélyezett létszámkeretét a 9. számú melléklet tartalmazza. 
  
c) Dologi kiadások 
 
A dologi kiadások módosított előirányzata 330 546 E Ft, az év végi teljesítés 305 230 E Ft volt 
(92,34 %).  
 
Dologi kiadásként kerülnek elszámolásra a készletbeszerzések (élelmiszer-, gyógyszer-, vegyszer-
irodaszer-, üzemanyag-, szakmai anyag-, karbantartási anyag-, tisztítószer -, kisértékű tárgyi eszköz 
beszerzések) a szolgáltatások igénybevétele (kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, 
karbantartási és üzemeltetési szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások), az egyéb dologi kiadások 
(ÁFA befizetés, kiküldetés, reprezentáció stb.), valamint az egyéb folyó kiadások (előző évi 
költségvetési befizetések, SZJA, rehabilitációs hozzájárulás befizetése, kamatkiadások). 
 
d) Egyéb működési kiadások 
  
Az egyéb működési kiadások tartalmazzák az államháztartáson belülre átadott pénzeszközöket, 
kölcsön nyújtásokat, melynek teljesítése 56 833 E Ft, és a pénzeszközátadásokat államháztartáson 
kívülre 3 701 E Ft teljesítéssel, melyek teljes körű részletezését a 16. számú melléklet mutatja be. 
 

e) Ellátottak pénzbeli juttatása 
Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése a 171 227 E Ft összegű módosított előirányzathoz 
képest 169 610 E Ft-ban, azaz 99,06 %-ban realizálódott.   

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokra vonatkozó rendelkezéseket a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény, valamint Vámospércs 
Városi Önkormányzat Képviselő-testületének helyi rendelete tartalmazza.  
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A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatok 
felhasználását a 14. számú melléklet tartalmazza részletesen. 

 
Önkormányzatunknak 2013-ban lehetősége volt arra, hogy 10 363 E Ft összegben nyújtson 
egyszeri pénzbeli támogatást a 60. éven felüli és a 16 éven aluli helyi lakosok számára (egyszeri 
5 000 Ft), illetve 5 148 E Ft összegben természetbeni (tűzifa formájában) támogatást nyújtson a 
leginkább rászorultaknak. 

f) Tartalékok 
 
A tartalékok (általános és céltartalék) az előre nem látható évközi kiadások fedezetére szolgálnak, 
szükség esetén innen kerülhet előirányzat átcsoportosításra más kiemelt kiadási előirányzatra. A 
tartalékok eredeti előirányzata 25 000 E Ft összegben került megtervezésre, melyből 20 794 E Ft 
összegű előirányzat felhasználásra (átcsoportosításra) került.  
 
A tartalékok év végi előirányzatainak összegét a 17. számú melléklet tartalmazza. 
 

g) Működési célú hitelek törlesztése 
 
Az önkormányzat 2013. január 1-jei nyitó működési hitel (folyószámlahitel) állománya 2 977 E Ft 
volt, mely még év elején teljes összegében visszafizetésre került.  
 
h) Dologi kiadásokból felhalmozási célú kiadások 
 
Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú kiadásként terveztük a hosszú lejáratú hitelekhez és 
a kötvényhez kapcsoló kamatfizetési kötelezettséget 6 177 E Ft előirányzattal, melynek teljesítése 5 
111 E Ft volt (82,74 %).  
 
Az önkormányzat rövid és hosszú lejáratú hiteleiről és a kötvényről készült részletes kimutatást a 11. 
számú melléklet tartalmazza. 
 
i) Beruházási, felújítási kiadások 
 
Az önkormányzat beruházási kiadásainak módosított előirányzata 360 864 E Ft, teljesítése 267 845 
E Ft volt. A felújítások 2 009 E Ft-ban realizálódtak. A beruházási kiadásokat az 5. számú melléklet, 
a felújítási kiadásokat a 6. számú melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 
bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza részletesen. 
 
j) Hosszú lejáratú hitelek és kötvény törlesztése 
  
2013. évben hosszú lejáratú hitelek törlesztésére 48 593 E Ft előirányzatot terveztünk, melynek 
teljesítése 48 739 E Ft volt. Az állam hiteltörlesztéshez 43 896 E Ft támogatást nyújtott a részben 
történő adósságkonszolidáció keretében. Kötvény visszafizetésre 20 000 E Ft előirányzatot 
terveztünk, melynek éves teljesítése 18 667 E Ft volt. 
 
3) A 2013. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ÉS A PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA  
 
Az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványának megállapítása a zárszámadás keretében 
történik, a tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként.  

 
Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi helyesbített pénzmaradványa 62 800 E Ft. A tárgyévi 
helyesbített pénzmaradványból 61 405 E Ft Vámospércs Városi Önkormányzat pénzmaradványa, 1 
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395 E Ft az önkormányzati fenntartású intézmények pénzmaradványa. A 62 800 E Ft összegű 
tárgyévi helyesbített pénzmaradványt csökkenti a 2013. évi pénzmaradványt terhelő – központi 
költségvetéssel szembeni – finanszírozásból származó korrekció 837 E Ft –tal, mely alapján az 
önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványa 61 963 E Ft. 
 

Az önkormányzat pénzeszközeinek változása 2013-ban                                      
                                                                                                                                    Ezer Ft-ban 

MEGNEVEZÉS Pénzeszközök változása 
 - Költségvetési bankszámlák egyenlege 53 749 
 - Forintpénztár egyenlege 0 
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején 53 749 
Bevételek                                             + 1 269 015 
Kiadások                                              - 1 254 699 
 - Költségvetési bankszámlák egyenlege 68 065 
 - Forintpénztár egyenlege 0 
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 68 065 

 
 
4) EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 
 
Az egyszerűsített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - 
mérleget, éves pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány kimutatást és a könyvvizsgálói jelentést a 19-
22. mellékletek tartalmazzák.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen megtárgyalni az előző költségvetési évről 
készült beszámolót és alkossa meg a 2013. évi zárszámadási rendeletet. Az elhangzottal 
kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  

 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Először is szeretném irodavezető úr munkáját megköszönni. Ezeknek az anyagoknak az elkészítése 
elsősorban a Zsolt érdeme, mint szakemberé, illetve jegyző asszony és aljegyző úr érdeme, akik a 
jogi környezetet teremtik meg.  Az önkormányzatnál nyomon követhető és eredményt hozó munka 
folyik. Köszönjük munkájukat! Igaz azt is meg kell említenem, hogy kormányzati szinten is volt ám 
egy olyan törekvés, egyrészről ha tetszik, akkor konszolidálta ezt a helyzetet másrészről egy sokkal 
szigorúbb feladat alapú finanszírozással az önkormányzatokat rá is „kényszerítette” arra, hogy minél 
racionálisabban gondolkozzanak.  
Kérdezem Kusai Tamás könyvvizsgáló urat van-e kiegészíteni valója, hozzászólása?  
 
Kusai Tamás könyvvizsgáló:  
A könyvvizsgálat során a Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített összevont éves 
költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az 
érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján 
megállapítottuk, hogy az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolót a számviteli 
törvényben illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek 
szerint készítették el.  
Véleményünk szerint az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló Vámospércs Város 
Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítéséről a 2013. december 31-én fennálló vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.  
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Szeretném megjegyezni, hogy az önkormányzat gazdálkodása példaértékű, takarékos és 
biztonságos. Az utóbbi években hatalmas szakmai fejlődés tapasztalható, és ez az 
eredményekben is tükröződik.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Szeretném megjegyezni, hogy valóban nagyon kiváló szakmai munka folyik a Polgármesteri 
Hivatalban, ezért szeretném köszönetemet kifejezni Jegyző Asszonynak, Aljegyző Úrnak és az 
irodavezetőknek, illetve valamennyi köztisztviselőnek. Hozzátenném, hogy a stabil önkormányzati 
működéhez nagymértékben hozzájárultak a Magyar Kormány által tett intézkedések, gondolok itt a 
feladatfinanszírozásra, illetve az adósságkonszolidációra. Ezek az intézkedések a történelemben is 
egyedülállóak. 
 
Lakatos József települési képviselő:  
Köszönjük az apparátus munkáját.  
 
Ménes Andrea polgármester: 
Köszönjük a dicséretet könyvvizsgáló úrtól. Az elhangzottakkal kapcsolatosan van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása? Kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja: 

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
10/2014. (V.06.) számú önkormányzati rendelete 

Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 
 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) és f) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. §-a, és az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 91. §-a szerint meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi zárszámadásról a 
következőket rendeli el. 
 

1. § 
 

1) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és az 
önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek 2013. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló zárszámadását 

 
 

1 322 739 eFt bevétellel 1 259 
939 eFt kiadással 
      62 800  eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   
                        2/A. számú mellékletének megfelelően - jóváhagyja. 

 
 

2) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vámospércs Városi Önkormányzat 
2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját 
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1 257 940 eFt bevétellel 
              1 196 535 eFt kiadással 
                                          61 405 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   

                        2/B. számú mellékletének megfelelően - jóváhagyja. 
 
 

3) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában 
lévő költségvetési szervek 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját 

 
 

375 004 eFt bevétellel 373 609 
eFt kiadással 
    1 395 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   
                     2/C. számú mellékletének megfelelően - jóváhagyja. 

 
a) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vámospércs Városi   
    Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2013. évi beszámolóját           

 
 

113 172 eFt bevétellel 112 090 
eFt kiadással 
     1 082 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   
     2/D. számú mellékletének megfelelően - jóváhagyja. 

 
b) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vámospércsi Óvoda   
    2013. évi beszámolóját           

 
 

97 168 eFt bevétellel     97 163 
eFt kiadással 
         5 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   
         2/E. számú mellékletének megfelelően - jóváhagyja. 

 
 

c) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vámospércsi Szociális    
    Szolgáltató Központ 2013. évi beszámolóját           

 
 

45 092 eFt bevétellel     45 086 
eFt kiadással 
         6 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   
         2/F. számú mellékletének megfelelően - jóváhagyja. 

 
 

d) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház és  
     Könyvtár Vámospércs 2013. évi beszámolóját           

 
 

26 218 eFt bevétellel     26 177 
eFt kiadással 
       41 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   
       2/H. számú mellékletének megfelelően - jóváhagyja. 
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e) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vámospércs Városi  
     Önkormányzat Élelmezési Intézménye 2013. évi beszámolóját           

 
 

93 354 eFt bevétellel     93 093 
eFt kiadással 
     261 eFt tárgyévi helyesbített pénzmaradvánnyal – a rendelet   
     2/I. számú mellékletének megfelelően - jóváhagyja. 

 
2. § 

 
1) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi bevételeit 

forrásonként, költségvetési szervenként a 2/A – 2/I. számú mellékleteknek megfelelően 
hagyja jóvá. 
 

3. § 
 

1) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi kiadásait 
kiemelt előirányzatonként, költségvetési szervenként a 2/A – 2/I. számú mellékleteknek 
megfelelően hagyja jóvá. 

 
4. § 

 
1) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi működési 

és felhalmozási mérlegét, költségvetési szervenként a 2/A – 2/I. mellékleteknek megfelelően 
hagyja jóvá. 

 
2) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi 

beruházásait feladatonként az 5. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 
 

3) Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi felújításait 
célonként a 6. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. 

 
5. § 
 

1) A Képviselő-testület Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi helyesbített 
pénzmaradványát 62 800 eFt-ban állapítja meg és hagyja jóvá teljes összegében. A tárgyévi 
helyesbített pénzmaradványból 61 405 eFt Vámospércs Városi Önkormányzat 
pénzmaradványa, 1 395 eFt az önkormányzati fenntartású intézmények pénzmaradványa. A 
62 800 eFt összegű tárgyévi helyesbített pénzmaradványt csökkenti a 2013. évi 
pénzmaradványt terhelő – központi költségvetéssel szembeni – finanszírozásból származó 
korrekció 837 eFt–tal, mely alapján az önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványa 
61 963 e Ft. 

6. § 
 
1) Az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek tárgyévi kiadásait 

és bevételeit a 7. számú melléklet tartalmazza. 
 

2) Az önkormányzat költségvetési támogatásainak alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza. 
 

3) Az önkormányzat létszámkeretét a 9. számú melléklet tartalmazza. 
 



39 
 

4) Az önkormányzat pénzeszközei változásának bemutatását a 10. számú melléklet tartalmazza. 
 

5) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit, az adósságállomány alakulását – 
az adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban - a 11. számú melléklet tartalmazza. 

 
6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és az 

ezek fedezetéül szolgáló saját bevételeinek bemutatását – a kötelezettség lejáratáig – a 12. 
számú melléklet tartalmazza.   

 
7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet tartalmazza. 

 
8) Az önkormányzat – lakosságnak nyújtott - 2013. évi szociális ellátásait, ellátottak pénzbeli 

juttatásait a 14. melléklet tartalmazza. 
 

9)  Az önkormányzat támogatásértékű bevételeit, pénzeszköz átvételeit és kölcsön 
visszatérüléseit a 15. számú melléklet tartalmazza. 

 
10)  Az önkormányzat támogatásértékű kiadásait, pénzeszköz átadásait és kölcsönnyújtásait a 16. 

számú melléklet tartalmazza. 
 

11) Az önkormányzat költségvetésében biztosított tartalékok kimutatását a 17. számú melléklet 
tartalmazza. 

 
12) Az önkormányzat vagyonkimutatását és a részesedések alakulását a 18. számú melléklet 

tartalmazza. 
 

13) Az önkormányzat egyszerűsített beszámolóját (egyszerűsített mérleg, egyszerűsített 
pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás) és könyvvizsgálói jelentését 
a 19-22. számú mellékletek tartalmazzák. 

 
7. § 
 

1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a hatályba lépéssel 
egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat többször módosított 1/2013. (II.14.) számú 
költségvetési rendelete. 

 
2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 

 
 
Vámospércs, 2014. május 06. 
 
 
  Ménes Andrea        Kanyóné Papp Klára 
    polgármester        jegyző 
 
A rendeletet  kihirdettem: 
 
Vámospércs, 2014. május 7. 
 

Kanyóné Papp Klára 
jegyző 
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7. napirendi pont: Előterjesztés a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 20/2014. (III.20.) EMMI rendelet 
(továbbiakban: rendelet) alapján településünk idén is igényelhet – szociálisan rászoruló 
gyermekek részére – támogatást nyári gyermekétkeztetés lebonyolításához. 
 
A támogatásban csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 
(továbbiakban: rászorulók) részesülhetnek.  
Az étkeztetést az önkormányzatoknak 2014. június 16. napja és 2014. augusztus 29. napja közötti 
időszakban kell biztosítania legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül folyamatosan.  
 
Az étkeztetés formája napi egyszeri meleg étkeztetés (ebéd). A támogatás egy gyermekre jutó napi 
összege legfeljebb 440 forint.  
 
2014. évben a támogatás igénylésének feltételei: 
 

1. A leghátrányosabb helyzetűnek minősülő települési önkormányzatok valamennyi rászoruló 
gyermek után – saját forrás nélkül - igényelhetnek támogatást. 

2. A hátrányos helyzetűnek minősülő települési önkormányzatok – mint Vámospércs – a 
rászoruló gyermekek legfeljebb ötven százaléka után önerő nélkül is igényelhetnek 
támogatást, e létszámon felül, pedig annyi rászoruló gyermek után igényelhet 
támogatást, ahány rászoruló gyermeknek önerőből történő étkeztetését a pályázatban 
vállalja. 

3. Az előző két kategóriába nem tartozó települési önkormányzat a rászoruló gyermekek 
legfeljebb huszonöt százaléka után igényelhet támogatást, ezen felül, pedig annyi rászoruló 
további gyermek után igényelhet támogatást, ahány rászoruló gyermeknek önerőből történő 
étkeztetését a pályázatában vállalja. 

 
A rendelet 2. § (1) bekezdés a)-f) pontjai szerint a támogatás további feltétele, hogy az ételt a 
támogatás legalább 30 %-ának megfelelő értékben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény 3. § 18. pontja szerinti mezőgazdasági őstermelő, a kistermelői élelmiszer-
termelés, - előállítás és – értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV.30.) FVM rendelet 2. § 1. 
pontja szerinti kistermelő, a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi 
CXXII. törvény 5. § 18. pontjában meghatározott mező-, erdőgazdálkodási tevékenységet 
folytató, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. 
törvény 3. § (3) bekezdése szerinti mikrovállalkozás által, szociális szövetkezet által vagy 
közfoglalkoztatás keretében az adott településen megtermelt vagy előállított alapanyagokból 
biztosítja, melyek a települési önkormányzat (légvonalban számítva) 40 km-es körzetén belül 
helyezkednek el. 
 
Fentiek teljesülését az elszámolásnál számlával és/vagy a kistermelővel, vállalkozóval kötött 
szerződéssel, nyilatkozattal kell igazolni.  
 
Az élelmezésvezető információja alapján településünk a feltételt teljesíteni tudja, így igénylésünk 
során ennek megfelelően járunk el. 
  
Nyári gyermekétkeztetésben településünkön - a pályázat teljes időtartama alatt - az iskoláskorú 
gyermekek részesülnének valamint az óvodások, az óvodai szünet ideje alatt, tekintettel arra, 
hogy az óvoda 2014. augusztus első harmadában nyitva lesz, így az óvodáskorú rászorulók – napi 
háromszori - étkeztetése ezen időszakban biztosított.  
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A nyári gyermekétkeztetést az iskolásoknak 2014.06.16-2014.08.29. közötti 54 munkanapos 
időszakban biztosítanánk a településen. Az óvodásoknak a nyári gyermekétkeztetést – az óvodai 
szünet ideje alatt – 2013.08.11-2013.08.29. közötti 14 munkanapos időszakban biztosítanánk. 
 
A rendelet 7. § (2)-(3) bekezdései szerint a pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot 
a települési önkormányzat pályázatában megjelölt támogatási igény teljes összegének 
igénybevételére. A támogatás pontos összegét a miniszter határozza meg, de a pályázatban megjelölt 
támogatási összeg legalább 27 %-ának megfelelő támogatási összeget biztosít. 
 
Vámospércsen a szociális nyilvántartásunk alapján jelenleg 654 fő rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermek van, melyből – az iskola adatszolgáltatása alapján - 302 iskolás 
gyermek.  
 
Fenti (654 fő) létszámból 97 fő óvodás gyermek, mely létszámot a pályázatban az étkeztetési 
napokkal arányosan (14 nap/54 nap) 25 főnek lehet figyelembe venni.  
 
Az étkeztetésbe bevonni kívánt gyermeklétszám így 327 fő.  
 
Az összes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő létszám felére, azaz 327 főre a 
költségvetés teljes összegben támogatást nyújt. (A korábbi évek tapasztalati adatai alapján a nyári 
gyermekétkeztetésben átlagosan 300 fő vett részt ténylegesen, annak ellenére, hogy a jogosultak 
száma ezt jóval meghaladta.) 
 
A természetbeni támogatásban részesülő gyermekeket (szüleiket) az étkeztetés lebonyolításának 
részleteiről írásban értesítjük. 
   
A támogatási összeg csökkenése esetén javaslatunk az, hogy az étkeztetésben résztvevők 
kiválasztásáról - az általános iskola, az óvoda, a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat vezetője, 
valamint a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője által előkészített javaslat alapján – a 
Képviselő-testület e tárgyban illetékes Bizottsága döntsön.       
 
Az egyes önkormányzatokat megillető támogatás összegéről a miniszter 2014. június 4-éig dönt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjen! Az elhangzottal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2014. (V.06.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 20/2014. 
(III.20.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően – az igényfelmérés 
alapján 327 gyermeknek 54 munkanapon keresztül, teljes összegű állami 
támogatás igénybevételével - szociális nyári gyermekétkeztetést biztosít az 
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általános iskolába már beíratott vagy általános iskolás gyermekek, valamint 
- az óvodai szünet időtartama alatt - az óvodás gyermekek részére, egyszeri 
meleg étkeztetés (ebéd) formájában, a helyi általános iskola ebédlőjében. 
 
A támogatási összeg csökkenése esetén, az étkeztetésben résztvevők 
kiválasztásáról - az általános iskola, az óvoda, a családsegítő- és 
gyermekjóléti szolgálat vezetője, valamint a Polgármesteri Hivatal szociális 
ügyintézője által előkészített javaslat alapján – a Képviselő-testület tárgyban 
illetékes Bizottsága dönt.       
 
 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi pályázat 
benyújtásával és a feladat megvalósításával kapcsolatos valamennyi 
szükséges intézkedést tegye meg. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:      Ménes Andrea polgármester 

 
 
8. napirendi pont: Előterjesztés az Alföldvíz Zrt. részvény visszavásárlási kérelmének 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés címében elírás történt, a kiküldött 
meghívóban helyesen szerepel a cím. Elnézést kérünk.  
A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Igazgatóságának javaslata alapján Vámospércs Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 73/2013. (V.13.) számú határozatában úgy döntött, hogy az 
Alföldvíz Zrt-ben (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) tulajdonossá kíván válni, és ennek érdekében 10 
db, egyenként 14.000 Ft névértékű általános jogokat biztosító törzsrészvényt – összesen 140 000 Ft 
értékű részvénycsomag – vásárol.  
A Képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy az Alföldvíz Zrt. elé az önkormányzat 
részvényvásárlási szándékát jelezze, és a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  
A döntés alapján a részvényvásárlásra vonatkozó opciós szerződés 2013. 08.07. napján aláírásra 
került. Ezen szerződés 2.2. pontja rendelkezik arról, hogy amennyiben a társasággal 2014. 05. 16. 
napjáig nem jön létre üzemeltetési jogviszony az ivóvíz és csatornaszolgáltatásra, a társaság jogosult 
a részesedét a névérték 50%-ával megegyező értékben visszavásárolni.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján szíveskedjen a határozati javaslatot 
elfogadni. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdése, hozzászólása valakinek?    
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2014. (V.06.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Alföldvíz Zrt-vel 2013. 08. 07. napján megkötött opciós szerződés 2.2. pontja 
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alapján hozzájárul a Társaságban meglévő 10 db, egyenként 14.00 Ft 
névértékű általános jogokat biztosító törzsrészvény – értékesítéséhez, a 
névérték 50%-ával megegyező összegben.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Alföldvíz Zrt. 
felé az önkormányzat döntését küldje meg és a határozatban foglaltak 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő: 2014. május 16.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
9. napirendi pont: Előterjesztés Tájház bérbeadása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A BO-PA-FA Kft. képviseletében Balázs Ernő úr kérelemmel fordul a Képviselő-testület felé, 
miszerint a Tájházat kívánja hosszabb időre igénybe venni 14 fővel. Kérelmében előadta, hogy a 
városunkban a szennyvízhálózat kiépítési munkálatait végzik.  A Képviselő-testület a 325/2008. 
(IX.29.) számú határozatában döntött a Tájház bérbeadási díjtételeiről. (1. számú melléklet)  
 
A határozatban megállapítottól eltérően javaslom, hogy a Képviselő-testület méltányosságból 
engedélyezze a kérelmezőnek, hogy 800Ft/nap/fő díj összegben kerüljön megállapításra a Tájház 
bérleti díja.    
 
A fentiek alapján kérem a T. Bizottságot, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Az 
elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdése, hozzászólása valakinek?   
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
49/2014. (V.06.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy BO-
PA-FA Kft. (4754 Fülpösdaróc, Fő u. 26.) képviseli: Balázs Ernő ügyvezető 
kérelmét méltányosságból támogatja, és erre tekintettel a Tájház bérleti díját  
800/Ft/nap/ éj összegben állapítja meg.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a kérelmezőt 
értesítse, és a bérleti szerződést kösse meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester  
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10. napirendi pont: Előterjesztés a Járóbeteg Szakrendelőben lévő büfé üzemeltetésére 
vonatkozó pályázati felhívás  
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
2012. évben átadott Szakrendelőben az önkormányzat számára hasznosítható opcionális területként 
szerepelt a büfé. A betegek és az egészségügyi dolgozók ellátása érdekében szükség van a büfé 
beüzemelésre. A büfé és a hozzátartozó kiszolgáló helyiségek, terek hasznos területe 41,43 m2.  
 
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 17/2012. (X.30.) önkormányzati rendelet 14. §-a alapján 
önkormányzati vagyont hasznosítani (ha törvény másként nem rendelkezik) versenyeztetés útján 
lehet.  
 
Az előterjesztés melléklete szerint elkészítettük a büfé üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívást. 
Ennek lényege, hogy a nyertes – legmagasabb összegű bérleti díjat ajánló – pályázóval az 
önkormányzat 3 éves bérleti szerződést köt, melyből az első 6 hónapban (próbaidő) a szerződő felek - 
30 napos – rendes felmondással, indoklás nélkül megszüntethetik a bérleti jogviszonyt. A bérlő 
feladata a beüzemeléssel, működéssel kapcsolatos szakhatósági és egyéb engedélyek beszerzése.  
 
A felhívásban elsősorban olyan alkalmassági feltételeket írtunk elő, amelyek teljesítése esetén nagy 
biztonsággal a legmegfelelőbb pályázó nyeri el az üzemeltetési jogot. Az elhangzottakkal 
kapcsolatban van-e kérdése, hozzászólása valakinek? 
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
50/2014. (V.06.)  

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. a Vámospércsi-Kistérségi Járóbeteg Rendelőintézetben kialakított büfé és a hozzátartozó 
kiszolgáló helyiségek üzemeltetésére vonatkozóan pályázati eljárást folytat le,  
 

2. a pályázati felhívást a határozat 1. sz. melléklete szerint elfogadja,  
 

3. felkéri a polgármestert, hogy a pályázati eljárás lefolytatásáról gondoskodjon, és javaslatát 
terjessze a Képviselő-testület elé döntésre. 

 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: 2014. július 1. 
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1. számú melléklet 
 

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

I. A pályázat tárgya 

1. A pályázható helyiségcsoport adata 

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

Alapterülete: 42 m² 

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

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

2. A helyiségcsoportban a bérbeadó büfét kíván működtetni. 

3. A büfében az alábbi élelmiszereket lehet árusítani: 

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

II.    A pályázat feltételei 
 

1. A pályázat kiírásának időpontja: 2014. június 6. 
 

2.  A pályázat benyújtásának határideje:  2014. június 20. (péntek) napján, 12,00 óra 

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

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

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

6. A pályázatnak tartalmaznia kell: 

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

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

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

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

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

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

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

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

4. elfogadja, hogy a szerződés hatálya alatt, vagy annak lejártakor a bérbeadó nem járul hozzá 
sem a jogviszony átruházásához, sem a helyiségcsoport elcseréléséhez és azt térítés és 
cserehelyiség biztosítása nélkül veszi vissza a bérleti jogviszony megszűnésekor,  

5. elfogadja, hogy amennyiben a Bérbeadó a bérlet tárgyát képező helyiségcsoportot is érintő 
beruházást /átalakítás, átépítés, stb./ hajt végre, úgy a szerződés a határozott idő lejártát 
megelőzően is megszűnhet. Ennek feltételei a bérleti szerződésben kerülnek rögzítésre.  

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

7. elfogadja a pályázat feltételeit. 

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

8. A pályázat érvénytelenségéhez kapcsolódó nyilatkozatok: 

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

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

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

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

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

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

10. A bérleti jogviszony tartama: 2014. július 1. napjától kezdődő 36 hónap (3 év) határozott idő, 
az alábbi feltételekkel: 

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

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

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

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

III. A pályázatok bontása, elbírálása 
 

1. A pályázatok 2014. június 23. napján (hétfő) 13,00 órakor kerülnek felbontására a 
Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében. A bontás a pályázók részére nyilvános.  

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

a kitöltött felolvasólap nem pótolható.   
4. Érvénytelen a pályázat, ha: 
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- ha a pályázó a kiírás szerinti formai és tartalmi előírásoktól eltérő pályázatot 
nyújt be,  

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

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

megtévesztéssel nyújtották be,  
 

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

6. A pályázat eredményéről a Képviselő-testület 2014. június 30. napjáig dönt, melyről a 
pályázók írásban értesítést kapnak. 

7. A pályázat kiírója a nyertes pályázóval a bérleti szerződést 2014. július 1. napjával köti meg. 
8. Amennyiben a pályázat nyertese a szerződést ezen időn belül önhibájából nem köti meg, úgy 

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

9. Ajánlati kötöttség: a pályázat benyújtási határidejétől számított 60 nap. 
 
A pályázati dokumentáció a Polgármesteri Hivatal Titkárságán (4287 Vámospércs Béke u. 1.) 
vehető át.  
 
A pályázati felhívással kapcsolatosan további tájékoztatás kérhető Ménes Andrea 
Polgármestertől a +36-20-410-88-34 telefonszámon, vagy az info@vamospercs.hu e-mail címen.  
 
 
 
Vámospércs, 2014. ……………….. hó…… nap 
 
         

                       Ménes Andrea 
                                polgármester 
 
 
11. napirendi pont: Előterjesztés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás saját forrásának 
biztosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi központ meghirdette a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást, 
amelynek keretében az Állam 85%-os bér-és járuléktámogatást biztosít, az önkormányzat által 
biztosítandó önrész 15%.  
 
A közfoglalkoztatás időtartama: 2014. május 15. – 2014. szeptember 30. napjáig tart.  
 
Ezen program keretében összesen 25 fő közfoglalkoztatását tervezzük az alábbi munkakörben:  
 

- adminisztrátor:          6fő 
- segédmunkás:        19 fő (takarító, konyhai kisegítő, kézbesítő, sofőr) 

 
Számításaink szerint a program keretében összesen 8.091.496 Ft összegű bér- és járuléktámogatás 
igényelhető. Ehhez az önkormányzatnak 2.446.809 Ft önrészt szükséges biztosítani.  
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A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdése, hozzászólása valakinek? 
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
51/2014. (V.06.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  
 

1. pályázatot nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központhoz hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás támogatására – 25 fő bér- és járulék költségére, - 
2014. 05. 15. – 2014. 09. 30. napjáig terjedő időtartamra.  
 

2. a támogatás igénybevételéhez 2.446.809 Ft saját forrást biztosít az önkormányzat 
2014. évi költségvetésében az általános tartalék terhére.  

 
3. felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatosan valamennyi 

szükséges intézkedést tegyen meg, és a hatósági szerződést írja alá.  
 

Határidő: 2014. május 7.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 14,53 perckor Ménes Andrea polgármester az 
ülést bezárta. 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


