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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 27. 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, 
  Polgárné Nagy Elvira települési képviselő, 
  Deákné Demjén Ilona települési képviselő, 
  Kosztin Mihály települési képviselő 
  Csuth Imréné települési képviselő 

 
Igazoltan távol maradt:  Lakatos József települési képviselő  
 
   
Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző; Dr. Danó János aljegyző, Bökönyi 
Zsolt Adó és költségvetési Irodavezető 
 
 
Vendégek:   Asztalos János a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság mb. kapitányságvezető 
     Dr. Ary Endre a Vámospércsi Rendőrőrs őrsparancsnoka 

Dr. Rácz Norbert a Vámospércs- Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Központ 
igazgatója, a Vámospércsi Humánszolgáltató Központ igazgatója, a Hidro Vp. Kft. 
„va” végelszámolója 

    Kollár Ferenc a Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezetője 
    Pesci Gerardo Vámosvíz Kft. ügyvezetője 

Vinczéné Gáll Anikó Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Intézményvezetője 
Diósné Kozma Erzsébet a Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezetője 

      Bálega Jánosné az Élelmezési Intézményvezetője 
Németh Jánosné az Óvoda intézményvezetője 

 
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett 
 

Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 8 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom.  Kérdezem, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokon kívül 
van-e valakinek napirendi pontokhoz javaslata?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Egyebek napirendi pontjának felvételét kívánom javasolni.  
 
Ménes Andrea polgármester:   
Ismertetem a meghívóban szereplő napirendi pontokat, az egyebek napirendi pontjának felvételével.   
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Tervezett napirendi pontok: 
Nyílt ülés 

 
1. Tájékoztató Vámospércs Város 2013. évi Közbiztonsági Helyzetéről. 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

2. Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi szakmai tevékenységéről. 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
3. Beszámoló az Élelmezési Intézmény 2013. évi szakmai tevékenységéről. 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

4. Beszámoló a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi 
szakmai tevékenysége tárgyában. 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
5. Beszámoló az Óvoda 2013/2014. nevelési évéről. 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

6. Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenysége tárgyában. 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
7. Beszámoló a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi munkájáról. 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

8. Beszámoló a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. évi számviteli törvény szerinti 
– könyvvizsgáló által záradékolt- beszámolójának jóváhagyása tárgyában. 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
9. Beszámoló a „PLATINUM” Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2013. évi 

tevékenységéről szóló – könyvvizsgáló által záradékolt – beszámoló jóváhagyása tárgyában. 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
10. Beszámoló a Vámospércs- Nyíradony Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság „va” végelszámolása 

tárgyában. 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
11. Beszámoló a Vámosvíz Kft. 2013. évi beszámolójának jóváhagyása tárgyában. 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

12. Beszámoló a Vámosgép Kft. 2013. évi számviteli törvény szerinti – könyvvizsgáló által 
záradékolt – beszámolójának jóváhagyása tárgyában. 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
13. Előterjesztés a Vámospércs- Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2013. évi 

beszámolójának jóváhagyása tárgyában. 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
14. Előterjesztés a Vámospércs- Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. Társasági 

szerződésének módosítása tárgyában. 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
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15. Előterjesztés a Vámospércsi Humánszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának 
jóváhagyása tárgyában. 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
16. Előterjesztés a Vámospércsi Humánszolgáltató Nonprofit Kft. Társasági szerződésének 

módosítása tárgyában. 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
17. Előterjesztés a HIDRO VP. Kft. „VA” beszámolójának jóváhagyása tárgyában. 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

18. Előterjesztés a Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati 
Társulás 2013. évi beszámolójának jóváhagyása tárgyában. 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
19. Előterjesztés Élelmiszer beszerzés tárgyában. 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

20. Egyebek 
 

Zárt ülés 
 
 

1. Előterjesztés szociális bérlakás bérleti szerződés meghosszabbítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
2. Előterjesztés szociális bérlakás bérbeadása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

3. 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: Tájékoztató Vámospércs Város 2013. évi Közbiztonsági Helyzetéről. 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság minden évben tájékoztatót készít a Képviselő-testület számára, 
melyben a város közbiztonsági helyzetéről számol be.  
  
Fentieknek megfelelően a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság mb. kapitányságvezetője Asztalos János 
elkészítette a 2013. évről szóló közbiztonsági helyzet bemutatásáról szóló tájékoztatóját. Ebben külön 
tájékoztatja a rendőrség a Képviselő-testületet a közbiztonsági helyzet alakulásáról (bűnügyi adatok, 
a közterületen elkövetett bűncselekmények helyzete, a lakosság szélesebb rétegeit érintő események 
helyzete, eredményesség, közterületek, közösségi életterek és nyilvános helyek biztonsága, a 
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közlekedés biztonságának alakulása, bűn-és baleset-megelőzési tevékenység), a külső kommunikáció 
helyzetéről, a város biztonságának fokozása érdekében bevezetett intézkedésekről. 
A tájékoztatót jelen előterjesztés részeként mellékletben csatolásra került.   
Köszöntöm magam és a testület nevében Asztalos János Hajdúhadházi Rendőrkapitányság mb. 
kapitányságvezetőjét és Dr. Ary Endre Vámospércsi Rendőrőrs őrsparancsnokát. Azt szeretném 
Önöktől megkérdezni, hogy van-e kiegészíteni valójuk a beszámolóval kapcsolatosan?  
 
Az elhangzottakhoz van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Asztalos János mb. kapitányságvezető:  
Köszönöm a Képviselő-testület meghívását a kollegám és magam nevében. (Röviden ismertette a 
beszámoló főbb pontjait).  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az elhangzottakhoz van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Huszti János alpolgármester:  
Az lenne az észrevételem, hogy a településen egyre több árus jelenléte tapasztalható. Kérésem az 
lenne a rendőrség felé, mivel Vámospércs belterületén is történnek közúti ellenőrzések, hogy 
amennyiben van rá lehetőségük, jó volna, hogyha ellenőriznék azt is, hogy van-e engedélyük? Én 
mezőgazdasággal foglalkozom, és az árusításhoz engedélyt szoktam kérni, de úgy tudom, hogy nem 
mindenki a tisztesség útján jár. Nem az ellen vagyok, hogy a városban árusítanak, sőt örülök neki, de 
a szabályokat tartsa be mindenki.  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
Véleményem szerint nagy veszélyt okoz a házaló kereskedés, mivel az idős és hiszékeny embereket 
kihasználják. A tavalyi beszámoló által tudjuk azt, hogy nőt a gépparkja a rendőrségnek. Jó ötletnek 
tartom a gyalogos járőrözést a településen, mivel úgy gondolom, hogy visszatartó ereje van. 
Amennyiben lehetséges és idejük engedi, - mert tudom, hogy nem csak Vámospércsen látják el 
faladatukat,- akkor jó volna, hogy ha a temető területén belül is gyalogosan járőröznének, mivel 
rengeteg a temetőben lévő lopás.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
Köszönjük szépen a beszámolót. Jelenleg, pedagógus titulusomban kívánok felszólalni, közeledik az 
iskola vége, kérném, hogy a nyári szünidejüket töltő fiatalokra nagyobb figyelmet fordítsanak, 
többször járőrözzenek gyalogosan.  
 
Deákné Demjén Ilona települési képviselő:  
Köszönetemet szeretném kifejezni. Ebben a tanévben gyökeres változást észlelek a rendőri jelenléttel 
és az együttműködéssel kapcsolatban. Sajnos sokszor volt szükségünk a segítségükre és mindig 
azonnal számíthattunk a rendőrségre.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
A nyári szüneti jelenlét főleg a kerékpárút környékére hangsúlyozódjon, volt már egy egyeztetés a 
lakossággal, hogy túl gyorsan mennek a kerékpárosok, és ez balesetveszélyes.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Nagyon szépen köszönjük a beszámolót, amelyet a rendőrség elkészített. Azt talapasztalom, mint 
vámospércsi lakos is, hogy nagyon sokat változott az elmúlt 1 évben a város közbiztonsági helyzete. 
Szeretném, megköszöni Dr. Ary Endre Vámospércsi Rendőrőrs őrsparancsnokának a munkáját, mivel 
elsősorban helyben ez az ő érdeme. Önkormányzati vezetőként is úgy értékelem, hogy minőségi 
változás történt a településünkön. A közbiztonság kérdése nem minden emberben pozitív 
véleménynyilvánítást eredményez, mert, amennyiben valamilyen sérelem éri, akkor azt érzi, hogy 
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nem megfelelő a közbiztonság.  Az egyik kérdésem arra irányulna, hogy az elmúlt időszakban 
sorozatos betörés történt egy olyan településrészen, ahol az önkormányzat beruházási munkálatot 
végeztet. Nagyon sok idegen ember van, nyilvánvalóan semmire nem szeretnék célozni, de ezzel 
kapcsolatosan a lakosság részéről elindultak mende-mondák. Én nem gondolom, hogy bármiféle 
közük lenne ezekhez a betörésekhez, de azt szeretném kérni Önöktől és a Polgárőröktől, - mivel a 
beszámolójukban írták, hogy jó az együttműködésük az egyesülettel, - hogy azokon a területeken 
ahol a szennyvíz-beruházási munkálatok folynak, járőrözés kapcsán nagyobb figyelmet fordítsanak. 
Véleményem szerint a lakosságot is megnyugtatná, hogy ha látnák a rendőri és a polgárőrség 
járőrözést. Javaslom, hogy a Polgárőrök figyelmét a temető járőrözésre is hívják fel, mert közös 
munkával nagyobb eredményt tudnak elérni.  
 
A másik probléma, amelyet meg szeretnék említeni az a Víg, Tulipán és Ibolya utcán lakó kiskorú 
gyermekek, akik valamilyen főzetet készítenek, és azt árusítva rongálják a saját és mások egészségét. 
Ha jól tudom, ez a főzet a rendőrség által bevizsgálásra került, de nem minősül kábítószernek, 
azonban véleményem szerint egészségkárosító hatása van, mert a szert fogyasztó fiatalok 
viselkedésén is tapasztalható.  Arról nem is beszélve, hogy a szer hatása alatt garázdaságra hajlamos 
magatartást tanúsítanak. Sajnos ez így van, mert már többen jelezték felém. Kérem, hogy az 
előzőekben említett utcákban is gyakrabban járőrözzenek. Amennyiben az önkormányzat és a 
családsegítő intézmény segítséget tud nyújtani, kérem, szóljanak. Valamilyen megoldást közösen ki 
kell találnunk. Teljesen tanácstalan vagyok ez ügy kapcsán.  
 
A közbiztonságra vonatkozóan nagyon pozitív változást tapasztalatunk, a nagyobb 
bűncselekményeket is rövid határidőn belül felderítik. Gondot inkább a kisebb bűncselekmények 
felderítése okoz.  
Amit még meg szeretnék Önöknek említeni, hogy az Önkormányzat helyi lapjában adunk 
megjelenési helyet. Szorgalmaznám, hogy írjanak olyan cikket, hogy mit tehet az ember a saját 
biztonsága érdekében, mivel köztudott, hogy gyakran abból erednek a lopások és a betörések, hogy 
nyitva hagyjuk az ajtót, garázst, vagy nem lakatoljuk le a biciklinket. Az újságban egy nagyobb eset 
lezárásáról is lehetne cikket írni a lakosság megnyugtatásaként.  
 
A rendőrségnél a személyi és tárgyi feltételek javulását mi is érzékeljük. Meg szeretném Önöknek 
köszönni az Önkormányzati rendezvényeken való részvételüket.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási bizottság is tárgyalta a Vámospércs Város 2013. évi Közbiztonsági 
Helyzetéről szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.   
 
Asztalos János mb. kapitányságvezető:  
A sajtóközlemények tekintetében jelenleg egy kicsit korlátozva vagyunk, de természetesen amint 
engedélyt kapunk rá, jelzéssel élünk Önök felé. A Víg, Ibolya, Tulipán utcán élő gyermekek szűk 
körét érinti a felmerült probléma. Nehéz helyzetben vagyunk ez ügy kapcsán, mivel a rendőrség 
akkor tud fellépni, hogy ha jogsértés történik. Ezeknek a különböző szereknek megjelenése nem csak 
Vámospércsen, hanem az egész Magyarországon, de Európában is probléma. Jelenleg ezek a szerek 
nem szerepelnek tiltó listán. Ezeknél a szereknél az a baj, hogy nem ismeri sem a forgalmazó, sem a 
fogyasztó, hogy milyen problémát okozhat. Itt megoldásként a felvilágosító tevékenységet tudom 
megemlíteni, valamint amikor a tudomásunkra jut a személy kiléte motozást alkalmazhatunk ellene, 
és a nála talált anyagot el tudjuk kobozni, de a rendőr kolléga nem tudja megállapítani azt, hogy az 
kábítószer vagy nem. A felmerült problémáról tudunk, rajta vagyunk, de erről többet nem mondhatok. 
A Polgárőrség – Rendőrség kapcsolata kölcsönösen működik egymás mellett. Mi ajánlást adhatunk 
nekik, de közvetlen irányítási jogkörrel nem élhetünk feléjük.   
 
A sorozatos lakásbetöréssel kapcsolatosan azt szeretném elmondani, hogy mi valójában nem 
betörésnek, hanem besurranásnak hívjuk, mivel az érintett lakásokba nem törtek be, nyitva felejtett 
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ajtókon keresztül jutottak be. A rendőrség az üggyel foglalkozik, de mivel folyamatban van, ezért 
részletesebb információt nem mondhatok.  A nyári szünetidejüket töltő gyermekekre nagyobb 
figyelmet fordítunk.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Köszönjük, hogy részt vettek a mai ülésünkön, további sok sikert kívánunk munkájukhoz.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2014. (V.27.)  

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Hajdúhadházi Rendőrkapitányság 2013. évi Közbiztonsági helyzetéről szóló 
tájékoztatóját elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről Asztalos János 
r. őrnagy. mb. kapitányságvezetőjét értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester  

 
 
(14:38 órakor távozik az ülésről Asztalos János Hajdúhadházi Rendőrkapitányság mb. kirendeltség-
vezetője és Dr. Ary Endre Vámospércsi Rendőrőrs őrsparancsnoka) 
 
 
2. napirendi pont: Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi szakmai tevékenységéről. 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Szociális Szolgáltató Központ munkájáról az intézmény vezetője évente beszámolót készít a 
Képviselő-testület számára, melyben bemutatja az előző évben végzett munkát. 
  
Fentieknek megfelelően Kollár Ferenc intézményvezető úr elkészítette a 2013. évről szóló szakmai 
tevékenység bemutatását a beszámolójában. Ebben külön beszámol az intézmény működéséről, az 
étkeztetésről, az idősek nappali ellátásáról, a szakosított ellátásokról (idősek otthona, szabadidő 
programok), a Támogató Szolgálat munkájáról. 
 
A „Beszámoló”- jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került.  Kérdezem Intézményvezető 
urat, hogy van-e kiegészíteni valója?  
 
Kollár Ferenc Intézményvezető:  
A beszámolót pár mondattal kívánom kiegészíteni. A vezetői feladatokat 2013. év szeptemberétől 
látom el. A beszámolót kollégáim segítségével készítettem el. A vezetőváltás zökkenőmentesen 
zajlott le, a munkánkat törvényesen és szakszerűn látjuk el.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérdése, hozzászólása valakinek?  
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Huszti János alpolgármester:  
Örülök, hogy egy ilyen vezető dolgozik Vámospércsen. Munkáját szakszerűen látja el.  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
A beszámolóhoz gratulálok. Független attól, hogy egyedül, vagy kollégái segítségével készítette el. A 
Humánpolitikai Bizottság együtt dolgozik intézményvezető úrral, munkájával elégedettek vagyunk. 
Pozitív, hogy beszámolójában ír a jövőbeni terveiről is. Köszönjük munkáját.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Köszönjük igazgató úr munkáját, kérem, adja át kollégáinak is a testület köszönetét.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási bizottság is tárgyalta a Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi szakmai 
tevékenységéről szóló beszámolót 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 
54/2014. (V.27.)  

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi szakmai 
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény 
vezetőjét értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester  

    
 
3. napirendi pont: Beszámoló az Élelmezési Intézmény 2013. évi szakmai tevékenységéről. 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az Élelmezési Intézmény munkájáról az intézmény vezetője beszámolót készít a Képviselő-testület 
számára, melyben bemutatja az előző évben végzett munkát. 
  
Fentieknek megfelelően Bálega Jánosné intézményvezető asszony elkészítette a 2013. évről szóló 
szakmai tevékenység bemutatását a beszámolójában. Ebben külön beszámol az intézmény személyi 
és tárgyi feltételeiről, az étkeztetés biztosításáról, a közétkeztetés céljairól és feladatiról. 
 
A „Beszámoló”- jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került. Kérdezem Intézményvezető 
Asszonyt, hogy van-e kiegészíteni valója?  
 
Bálega Jánosné Intézményvezető:  
Köszönöm, nincs.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Köszönjük Intézményvezető Asszony munkáját, kérem, adja át kollégáinak is a testület köszönetét. A 



9 
 

beszámolóval kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Deákné Demjén Ilona települési képviselő:  
Szülői kérést szeretnék továbbítani. Amennyiben lehetséges a jövőben az étel kiszolgáláson kellene 
úgy módosítani, hogy a levest a gyerekek kiadagolva kaphassák meg, tudom, hogy ennek 
költségvonzata is van, mert edények és tálcák szükségesek hozzá. Jelenleg tálakban van a leves 
felszolgálva a gyerekek részére. Azok a gyerekek, akik később ebédelnek, mivel van még 6. órájuk, 
ők is ugyan olyan minőségű és mennyiségű levest kaphassanak, mint a hamarabb ebédelők. Továbbá 
nem minden gyerek eszik levest és így hátha jobban fogyasztanák.  
 
Bálega Jánosné Intézményvezető:  
Nincs akadálya, egyeztetni kell pénzügyi irodavezető úrral anyagi vonzat tekintetében.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Pedagógusként is dolgoztam és egy pillanatra a napközis emlékeire visszagondolva véleményem 
szerint az első osztályosoknak az ebéd kivitele nem biztos, hogy jó ötlet. Ott a pedagógusnak a 
segítsége elengedetlenül szükséges, mert magukra fogják borítani a kicsi gyermekek a levest. 
Véleményem szerint praktikusabb a jelenlegi megoldás. Ez az én véleményem. Utána fogunk nézni 
költségvonzat tekintetében.  
 
Csuth Imréné települési képviselő:  
Több szülői jelzés érkezett felém, nem tudom, hogy jelenleg ki az, aki a kenyeret szállítja az 
élelmezési intézményhez, de jobban oda kellene figyelni, mert többszöri alkalommal a gyerekek is 
jelezték, hogy az előre elkészített uzsonna kenyere penészes volt, illetve az ebéd kiosztásnál lévő 
kenyér is.  
 
Bálega Jánosné Intézményvezető:  
Teljes mértékben meg vagyok lepődve, felém sem a kollegák, sem más nem jelezte ezt a problémát.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Azt kérem tőled Éva, amikor jelzik feléd a kollégák, szülők, gyermekek, akkor kérlek, mond meg 
nekik, hogy azonnal vigyék oda Intézményvezető Asszonynak.  
 
Csuth Imréné települési képviselő:  
Én magam is tapasztaltam és én be is küldtem a gyereket, hogy ne a tálcára tegye vissza a kenyeret, 
hanem szóljon a konyhás néninek és vegyen el másik kenyeret. Azt hogy a konyhán mit csináltak a 
visszakerült kenyérrel én azt nem tudom.  
 
Bálega Jánosné Intézményvezető:  
Hangsúlyozom, hogy ezt a problémát én még nem hallottam.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Akkor most hallod, úgy is a mai ülésen döntünk az élelmiszerek közbeszerzéséről és amennyiben 
ilyen probléma volt az előző céggel akkor nem kell meghívni a mostanira.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási bizottság is tárgyalta az Élelmezési Intézmény 2013. évi szakmai 
tevékenységéről szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.  
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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 
55/2014. (V.27.)  

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Vámospércsi Városi Önkormányzat Élelmezési Intézmény 2013. évi szakmai 
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény 
vezetőjét értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester  

    
 
4. napirendi pont: Beszámoló a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
2013. évi szakmai tevékenysége tárgyában. 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról évente az intézmény vezetője 
beszámolót készít a Képviselő-testület számára, melyben bemutatja az előző évben végzett szakmai 
munkát. 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 
bekezdése a következőkről rendelkezik:   
 
„A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében 
kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-
éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - 
települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell 
küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon 
belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a 
Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a 
gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.” 
 
Fentieknek megfelelően Vinczéné Gáll Anikó intézményvezető asszony elkészítette a 2013. évről 
szóló átfogó értékelést. Ebben külön beszámol a családsegítő szolgálat tevékenységéről (célok, 
feladatok, szakmai munka), a gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről (statisztikai adatok, szakmai 
munka), a házi segítségnyújtásról és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról (célok, feladatok, 
szolgáltatás ellátása, felmerülő problémák). A „Beszámoló” az előterjesztés mellékleteként csatolásra 
került. Kérdezem Intézményvezető Asszonyt, hogy van-e kiegészíteni valója?  
 
Vinczéné Gáll Anikó Intézményvezető: 
Köszönöm nincs.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
Az érintett település polgármesterei is és mi is elégedettek vagyunk a munkáddal. Köszönjük, és 
kérlek, add át kollégáidnak is a testület köszönetét. Lenne egy eset, amelyet meg szeretnék veled a 
jelen testületi ülésen beszélni, mivel több képviselő társam is jelezte felém. Kialakult a város végén 
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két család között egy olyan helyzet, hogy az egyik méltatlanul szóban terrorizálja a másikat, mert 
nem teszik az, hogy olyan fajta állatot tart, ami szerinte bűzös és az ő családját zavarja. Na ez már 
mostanra odáig fajult, hogy a gyermekeket is atrocitás éri. Ez a szomszéd méltatlan helyzetbe hozza 
az állattartó családot. Szeretném megkérdezni, hogy ilyen esetben van-e valamilyen hatáskörötök, 
amely alapján beavatkozhattok? A megalázó család már nem tud hova fordulni. Véleményem szerint 
ez családsegítői feladat, mert érzelmi bántalmazás történik. Valamilyen megoldást erre ki kell találni.  
Az elmúlt időszakban nagyon sok emberrel találkoztam, akik igénybe szeretnék venni a 
jelzőrendszeres készüléket. Van-e erre lehetőség?   
 
Vinczéné Gáll Anikó Intézményvezető: 
Igen van.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérek, akkor egyeztessünk ebben. Sajnos találkoztam olyan 60 éven felüli emberrel, aki nem 
rendelkezik jövedelemmel. Egészségi állapota miatt nem tud napszámot sem vállalni. Szeretném 
kérdezni, hogy szociális étkeztetésre van-e lehetősége – akár méltányosságból, vagy bármilyen 
módon?   
 
Vinczéné Gáll Anikó Intézményvezető: 
Természetes segítünk.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
Gyermekvédelmi és ifjúságvédelmi felelős vagyok az iskolában, közöttünk évek óta szoros szakmai 
kapcsolat van, együttműködésünk véleményem szerint jó. A Polgármester asszony által említett 
problémáról és is tudok a diákok által. Amennyiben segítséget tudok nyújtani, kérlek szóljatok.  
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 
56/2014. (V.27.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § 
(6) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Vámospércsi Mikrotérségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (4287 Vámospércs, Béke u. 1.) 
2013. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény 
vezetőjét értesítse, valamint felkéri a Vinczéné Gáll Anikó intézményvezetőt, 
hogy a testületi döntésről értesítse a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Szociális és Gyámhivatalát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Ménes Andrea polgármester 
               Vinczéné Gáll Anikó intézményvezető  
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5. napirendi pont: Beszámoló az Óvoda 2013/2014. nevelési évéről. 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
A Vámospércsi Óvoda munkájáról az intézmény vezetője évente beszámolót készít a Képviselő-
testület számára, melyben bemutatja az előző tanévben végzett szakmai munkát. 
 
Fentieknek megfelelően Németh Jánosné intézményvezető asszony elkészítette a 2013/2014. nevelési 
évről szóló szakmai tevékenység bemutatásáról szóló beszámolóját.  
 
Ebben külön bemutatja az óvoda elmúlt nevelési évében végzett szakmai tevékenységét, a személyi- 
és tárgyi feltételeket, a gyereklétszámot, a munkaközösségek működését, a programokat és 
eseményeket, a minőségirányítási rendszer működését, a gyermekvédelmet, az óvodáztatási 
támogatás alakulását, az óvoda ellenőrzési tervének megvalósítását, a pályázatokat, a nevelési év 
zárását és a 2014/2015-as előkészítését.   
 
A „Beszámoló” az előterjesztés részeként mellékletben csatolásra került. Kérdezem, Intézményvezető 
Asszonyt, hogy van-e kiegészíteni valója?  
 
Németh Jánosné Intézményvezető:  
Köszönöm, nincs.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Köszönjük Intézményvezető Asszony munkáját, és kérem, adja át kollégáinak is a testület köszönetét. 
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
Egyetlen egy észrevételem van, hogy nagyon szépen köszönjük az óvodai dolgozóinak a 
rendezvényeken való részvételüket.  A Pénzügyi és Beruházási bizottság is tárgyalta az előterjesztést, 
és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.  
 
Csuth Imréné települési képviselő:  
Elismerésem az óvodai dolgozók munkájához.  
 
Németh Jánosné Intézményvezető:  
Köszönjük szépen az elismerést.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2014. (V.27.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Óvoda Vámospércs 2013/2014. nevelési évéről szóló beszámolóját elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az intézmény 
vezetőjét értesítse. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester  



13 
 

  
6. napirendi pont: Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenysége 
tárgyában. 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról az intézmény vezetője évente beszámolót készít a 
Képviselő-testület számára, melyben bemutatja az előző évben végzett munkát. 
  
Fentieknek megfelelően Diósné Kozma Erzsébet intézményvezető asszony elkészítette a 2013. évről 
szóló szakmai tevékenység bemutatásáról szóló beszámolóját. Ebben külön tájékoztatást nyújt az 
intézmény személyi- és tárgyi feltételeiről, az elvégzett szakmai munkáról, a pályázatokról, a 
csoportok működéséről, a könyvtár tevékenységéről, és a jövőbeni tervekről. 
A „Beszámoló” jelen előterjesztés részeként mellékletben csatolásra került.  
 
Először is az elmúlt évek negatív tapasztalatitól eltérően, szeretném megdicsérni Intézményvezető 
Asszonyt, mivel egy nagyon jó beszámolót kaptunk. Az a véleményem, hogy az előző évben nagyon 
sok program volt az intézményben. Ezúton szeretném megköszönni az óvoda és iskola 
közreműködését is. Kérdezem, Intézményvezető Asszonyt, hogy van-e kiegészíteni valója? Az 
elhangzottal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Diósné Kozma Erzsébet Intézményvezető:  
Köszönöm, nincs.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási bizottság is tárgyalta a Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai 
tevékenységéről szóló beszámolót, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Köszönjük Intézményvezető Asszony munkáját, és kérem, adja át kollégáinak is a testület köszönetét. 
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. 
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
58/2014. (V.27.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi szakmai tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény 
vezetőjét értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester  

 
(15:02 órakor távozik az ülésről Németh Jánosné Óvoda Intézményvezetője, Bálega Jánosné 
Élelmezési Intézményvezetője, Vinczéné Gáll Anikó Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Intézményvezetője, Kollár Ferenc Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezetője) 
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7. napirendi pont: Beszámoló a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi munkájáról. 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviseletében Dr. Nagy Imre tű. alezredes 
kirendeltség-vezető úr megküldte a parancsnokság 2013. évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
A beszámolóban részletesen beszámol a katasztrófavédelem átalakulásáról, a katasztrófavédelem 
irányításáról, a mentő tűzvédelemről, a vonulásokról, a polgári védelemi feladatokról, a nemzeti 
védekezés időszakairól, a védelmi igazgatás rendszeréről, a helyi védelmi bizottságokról, a 
közbiztonsági referensről. 
 
A Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség éves beszámolóját az előterjesztés részeként 
mellékletben csatolásra került.  
(Szóban ismertette a beszámoló főbb pontjait)  
Tájékoztatni szeretném a testületet arról, hogy június hónapban a polgárvédelmi résztvevők számára 
kiképzést fognak tartani, amelyről az érintetteket határozatban fogom értesíteni. 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 

59/2014. (V.27.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi munkájáról szóló 
beszámolóját elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről Dr. Nagy Imre 
tű. alezredes kirendeltség-vezetőt értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester  

    
 
8. napirendi pont: Beszámoló a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. évi számviteli 
törvény szerinti – könyvvizsgáló által záradékolt- beszámolójának jóváhagyása tárgyában. 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ügyvezetője megküldte a Társaság 2013. évi számviteli 
törvény szerinti beszámolóját, valamint 2014. évi üzleti tervét.  
 
A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Igazgatóságának Elnöke, Tóth Attila Úr által 
megküldött anyagokat az előterjesztés részeként mellékletben csatolásra került.  
(Szóban ismertette a beszámoló főbb pontjait)  
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2014. január 01. napjától Vámospércsen is az ivóvíz szolgáltatást a Hajdú-Bihari Önkormányzatok 
Vízmű Zrt. végzi. A vízmű integráció tulajdonképpen kényszerhelyzet volt, hiszen Vámospércsen volt 
egy nagyon jól regnáló ivóvízszolgáltató Kft, ami 100%-an az önkormányzat tulajdona volt. 
Számunkra megnyugtató volt az, hogy helyben volt a szolgáltató, a Kft. nyereséges volt. A Vízmű Zrt. 
kapcsán láthatjátok, hogy a legnagyobb probléma, ami felvetődik a beszámoló kapcsán, hogy a 
jegyzett tőke jelentősen lecsökkent, hiszen a törvény értelmében, 2013 januárjában vissza kellett adni 
az önkormányzatoknak azt a vízmű vagyont, amivel megalakították a céget. Két megoldás van vagy 
felemelik az alaptőkét a tagönkormányzatok vagy pedig annyival csökkentik amennyi a veszteség. Én 
a b) verzió elfogadását javaslom a Képviselő-testület számára.  Jelen pillanatban a cég veszteséges.  
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 5 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
60/2014. (V.27.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. könyvvizsgálójának a 2013. évi beszámolójáról 
szóló tájékoztatóját az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja. 

2. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. számviteli törvény szerinti – könyvvizsgáló által 
záradékolt – beszámolóját – az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint - jóváhagyja.  

3. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2014. évre vonatkozó üzleti tervét – az 
előterjesztés 3. sz. melléklete szerint - jóváhagyja.  

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testületi döntésről értesítse a Hajdú-Bihari 
Önkormányzatok Vízmű Zrt. vezérigazgatóját. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
    
9. napirendi pont: Beszámoló a „PLATINUM” Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2013. évi 
tevékenységéről szóló – könyvvizsgáló által záradékolt – beszámoló jóváhagyása tárgyában. 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat Igazgatója Kari Irén megküldte a Vállalat 2013. évi 
tevékenységéről szóló – könyvvizsgáló által záradékolt – beszámolóját.   
 
Az Igazgató Asszony által megküldött anyagokat az előterjesztés részeként mellékletben csatolásra 
került.   (Szóban ismertette a beszámoló főbb pontjait) Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e 
kérdése, hozzászólása valakinek?   
 
Deákné Demjén Ilona települési képviselő:  
A temetőben az elmúlt időszakban látványos fejlődés tapasztalható, véleményem szerint a lakosság is 
elégedett. Az lenne a kérésem, hogy a ravatalozó előtti nyárfákat nem-e lehetne kivágni? Tudomásom 
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szerint közel 30 évesek. Sajnos több sírt is a fa gyökerei megrongáltak. Tavasszal a virágzási 
időszakban is sok kellemetlenséget okoznak, de főként attól tartok, hogy viharos időszakban 
kidőlnek, és jelentős károkat okoznak esetlegesen a ravatalozóban és a körülöttük lévő sírokban.   
 
Ménes Andrea polgármester:  
Ezt a problémát már jelezték felém, én nem szívesen vágatok ki fákat. Abban az esetben, hogyha 
megállapítják a hozzá értő szakemberek, hogy ezeknek a fáknak van valami baja, akkor 
természetesen kivágatjuk. Nem csak én vagyok az, aki nem szívesen vág ki fát, hanem a lakosság 
nagyobb része is ezen a véleményen van, mivel most amikor a kerékpárút épült a településünkön 
sokat adták tudtomra nemtetszésüket a fák kivágása miatt. Hozzáértő szakemberrel megnézetjük a 
fák állapotát.  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
Ezzel a problémával engem is többen megkerestek, az üzemeltető a tulajdonos hozzájárulása nélkül 
semmilyen fát nem vághat ki a temetőből. Mint az üzemeltető dolgozója, voltam már bent a műszaki 
osztályon és azt a tájékoztatást kaptam, hogy ezek a fák kb. 30 évesek és nem érettek a kivágásra.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Megnézettetjük a fák állapotát. Engedjétek már meg, hogy annyit megjegyezzek, hogy azokat a fákat 
nem mi ültettük oda, és megint visszahull a múlt nagy kegyessége. Azok a fák több mint 30 éve ott 
vannak, sajnálom, hogy akkor nem gondolkodott el senki azon és engedélyt adott- adtak arra, hogy a 
fa környékére temetkezési sírhelyek kerüljenek kiadásra.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület részére.  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
Tájékoztatásként mondanám el nektek, hogy a ravatalozó tetőszerkezete nagyon rossz állapotban 
van, sürgősen felújításra szorulna.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2014. (V.27.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

4. A „PLATINUM” Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2013. évi tevékenységéről szóló 
– könyvvizsgáló által záradékolt – egyszerűsített éves beszámolóját jóváhagyja. 
 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testületi döntésről értesítse a 
„PLATINUM” Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat Igazgatóját.    
 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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10. napirendi pont: Beszámoló a Vámospércs- Nyíradony Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság „va” 
végelszámolása tárgyában. 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 118/2012. (VI.25.) számú határozatával úgy 
döntött, hogy 2012. december 31. napjával megszünteti a Vámospércs-Nyíradony Köztestületi 
Önkéntes Tűzoltóságot.  
 
A Vámospércs-Nyíradony Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság 2012. november 19. napján megtartott 
közgyűlésén a 2/2012. (XI.19.) számú határozatával kimondta, hogy 2012. december 31. napjával 
tevékenységét megszüntetni jogutód nélkül.  
 
A 4/2012. (XI. 19.) számú határozatával a közgyűlés kijelölte a Vámospércs-Nyíradony Köztestületi 
Önkéntes Tűzoltóság elnökét, hogy az egyesület végelszámolója legyen, és végezze el a 
végelszámolással kapcsolatos feladatokat. 
 
A végelszámolási eljárás 2013. január 01. napjával megindult a Debreceni Törvényszék előtt, és 
2014. január 10. napján befejeződött. 
 
A Debreceni Törvényszék a Tpk. 60.105/2008/26. szám alatti „Végzés”-ben törölte a 2618. szám 
alatt nyilvántartásba vett Vámospércs-Nyíradony Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság v.a.-t. A civil 
szervezet megszűnésének napja a végzés jogerőre emelkedésének napja volt, a végzés ellen 
fellebbezés benyújtására nem került sor.  
 
A Debreceni Törvényszék a Tpk. 60.105/2008/26. szám alatti Végzését jelen előterjesztésemhez 
csatolom. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, 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 
62/2014. (V.27.)  

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Vámospércs – Nyíradony Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság „va” (4287 
Vámospércs, Béke u. 3.) végelszámolás befejezéséről szóló végelszámolói 
tájékoztatást elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester  
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11. napirendi pont: Beszámoló a Vámosvíz Kft. 2013. évi beszámolójának jóváhagyása tárgyában. 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Vámosvíz Kft. ügyvezetője Gerardo Pesci megküldte a Társaság 2013. évi számviteli törvény 
szerinti beszámolóját. Az ügyvezető által megküldött anyagokat az előterjesztés részeként 
mellékletben csatolásra került. Kérdezem, Igazgató Urat, hogy van-e kiegészíteni valója?  
 
Pesci Gerardo Ügyvezető:  
Köszönöm nincs.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
A beszámolóban olvasható, hogy a Kft. a 2013. évet -9353 e Ft adózás utáni eredménnyel zárta. A 
2014. évben várható-e, hogy ez tovább emelkedik?  
 
Pesci Gerardo Ügyvezető:  
Véleményem szerint nem. Több településsel is kötöttem megállapodást szennyvízszippantás 
tárgyában.  
 
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 
63/2014. (V.27.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. A Vámosvíz Kft. 2013. évi számviteli törvény szerinti – könyvvizsgáló által záradékolt – 
beszámolóját – az előterjesztés melléklete szerint - jóváhagyja.  

2. A Vámosvíz Kft. 2013. évi adózás utáni eredményét -9.353 eFt összeget elfogadja, amellyel a 
korábbi évek eredménytartaléka csökken. Osztalékot nem fizet.   

3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Vámosvíz Kft. ügyvezetőjét értesítse.  
 
Határidő: 2014. május 31.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
(15:35 órakor távozik az ülésről Pesci Gerardo a Vámosvíz Kft. ügyvezetője) 
 
12. napirendi pont: Beszámoló a Vámosgép Kft. 2013. évi számviteli törvény szerinti – 
könyvvizsgáló által záradékolt – beszámolójának jóváhagyása tárgyában.  
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Vámosgép Kft. ügyvezetője megküldte a Társaság 2013. évi számviteli törvény szerinti 
beszámolóját, valamint 2014. évi üzleti tervét.  
 
Németh Béla Ügyvezető Igazgató Úr által megküldött anyagokat az előterjesztés részeként 
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mellékletben csatolásra került. (Szóban ismerteti a beszámoló főbb pontjait) 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 
64/2014. (V.27.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

4. A Vámosgép Kft. 2013. évi számviteli törvény szerinti – könyvvizsgáló által záradékolt – 
beszámolóját – az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint - jóváhagyja. A Társaság 2013. évi 
eredményének terhére a törzstőke 45 %-ának megfelelő, azaz 34.740 E FT osztalék kifizetését 
jóváhagyja, egyidejűleg elfogadja a 402.472 E Ft - 2013. évi - mérleg szerinti eredmény 
eredménytartalékba helyezését. 

5. A Vámosgép Kft. 2014. évre vonatkozó üzleti tervét – az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint 
- jóváhagyja.  

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testületi döntésről értesítse a Vámosgép Kft. 
ügyvezető igazgatóját. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
13. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércs- Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 
2013. évi beszámolójának jóváhagyása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Vámospércs- Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. ügyvezetője, Dr. Rácz Norbert 
megküldte a Társaság 2013. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját és mellékleteit. 
 
Az Ügyvezető Igazgató Úr által megküldött anyagokat az előterjesztés részeként mellékletben 
csatolásra került. (Szóban ismerteti a beszámoló főbb pontjait) Kérdezem, Igazgató Urat, hogy van-e 
kiegészíteni valója? 
 
Dr. Rácz Norbert Ügyvezető Igazgató:  
Köszönöm, nincs.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Köszönjük Igazgató Úr szakmai munkáját, kérem a dolgozóknak is adja át a Képviselő-testület 
köszönetét. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdése, hozzászólása valakinek? 
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Egyebekben kívántam felvetni, de jelen előterjesztés kapcsán szeretném megkérdezni, mivel többen 
jelezték felém a járda hiányának problémáját a szakellátóhoz. Ha már megépült az intézmény, 
lakosság szempontjából lesz-e olyan mód vagy lehetőség, hogy járda és kivilágítás épüljön az 
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odavezető útszakaszon?  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kivilágítással kapcsolatosan már intézkedtünk, a költségvetési rendeletünkbe is betervezésre került. 
A járda kapcsán nem tudom, hogy van-e rá lehetőség?  
 
Dr. Rácz Norbert Ügyvezető Igazgató:  
Nincs rá lehetőség, a magyar állam a jelenlegi út megépítéséhez járult hozzá.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
A terveinkben tudjátok, szerepel az, hogy megvesszük a Móricz Zs. utcánál lévő ingatlant és 
útnyitással megoldódna két irányból történő megközelítése a Járóbetegnek. Ha már feljött a szó az 
ingatlan vásárlásra kérem Bökönyi urat, hogy nézzen már utána költségvetés szempontjából, hogy 
mikor tudjuk megvásárolni? Véleményem szerint jövőre, amennyiben kiírásra kerül, pályázatot 
tudnánk benyújtani útépítésre.  
 
Bökönyi Zsolt Adó és költségvetési irodavezető:  
Rendben.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási bizottság is tárgyalta a Vámospércs – Kistérségi Egészségügyi Szakellátó 
Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolóját 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 
65/2014. (V.27.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. A Vámospércs- Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2013. évi számviteli 
törvény szerinti – könyvvizsgáló által záradékolt – beszámolóját – az előterjesztés melléklete 
szerint – jóváhagyja.  
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testületi döntésről értesítse a 
Vámospércs- Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, és a 
döntést a Taggyűlésen képviselje.  

 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
14. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércs- Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit 
Kft. Társasági szerződésének módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Vámospércs- Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. ügyvezetője, Dr. Rácz Norbert 
megküldte a Társaság ügyvédje által elkészített Társasági szerződés módosításának tervezetét.  
 
A Társasági szerződés módosítására az alábbiak miatt van szükség:  
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- 2014. március 15. napjától hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv, melynek 

rendelkezéseit át kellett vezetni a Társasági szerződésben, 
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló a 2011. évi CLXXV. törvény alapján a Cégbíróság 2014. május 31. 
napjáig adott határidőt a nonprofit szervezeteknek, hogy kérelmezzék a közhasznúság 
nyilvántartásba vételét, mely szintén érinti a Társasági szerződést.  

- A társaság vezető tisztségviselőinek megbízatása lejár, így szükséges döntést hozni a 
Taggyűlésnek az Ügyvezető igazgató személyéről, a Felügyelőbizottsági tagokról, és a 
könyvvizsgálóról.  

 
Az ügyvéd által elkészített Társasági szerződés módosításának tervezetét az előterjesztés 
mellékleteként csatolom. 
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület továbbra is Dr. Rácz Norbert Zoltánt javasolja a Taggyűlésnek 
az ügyvezető igazgatói tisztségre.  
 
A jelenlegi ügyvezető igazgató javaslata alapján kérem, hogy a Képviselő-testület a Felügyelő 
Bizottságba Holpné Dr. Kasza Zsuzsanna fogorvost és Bökönyi Zsolt Adó-és költségvetési 
Irodavezetőt javasolja megválasztani a Taggyűlésnek.  
 
Javaslom továbbá, hogy a Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátásával Vida Ildikó 
könyvvizsgálót javasolja a Taggyűlésnek megválasztani.  
  
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján szíveskedjen a határozati javaslatokat 
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 határozati 
javaslatokat 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 
66/2014. (V.27.)  

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Vámospércs- Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. Társaság 
szerződését – a módosításokkal egységes szerkezetben – a határozat 
melléklete szerint elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt 
értesítse, és a döntést a Taggyűlésen képviselje.  
 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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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 
67/2014. (V.27.)  

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Vámospércs- Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. ügyvezetői 
tisztségére Dr. Rácz Norbert Zoltánt javasolja a Taggyűlésnek.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntést a Taggyűlésen 
képviselje.   
 
Határidő: 2014. május 30. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
68/2014. (V.27.)  

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Vámospércs- Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottságába Holpné Dr. Kasza Zsuzsannát (szül: Kasza Zsuzsanna, 
Debrecen, 1963. 05. 17. an: Kaszás Ilona, szig.: 461393 SA, cím: 4034 
Debrecen, Fiákeres u. 1.), és Bökönyi Zsoltot  (szül: Bökönyi Zsolt, 
Debrecen, 1978. 05. 21. an: Tóth Mária, szig: 481892 DA, cím: 4031 
Debrecen, Derék u. 122. 10/31.) javasolja megválasztani a Taggyűlésnek.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntést a Taggyűlésen 
képviselje.   
 
Határidő: 2014. május 30. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
69/2014. (V.27.)  

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Vámospércs- Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 
könyvvizsgálói feladatainak ellátásával Vida Ildikó könyvvizsgálót javasolja 
a Taggyűlésnek megválasztani.  
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A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntést a Taggyűlésen 
képviselje.   
 
Határidő: 2014. május 30. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
15. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércsi Humánszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi 
beszámolójának jóváhagyása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Vámospércsi Humánszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője, Dr. Rácz Norbert megküldte a 
Társaság 2013. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját és mellékleteit. 
 
Az Ügyvezető Igazgató Úr által megküldött anyagokat az előterjesztés részeként mellékletben 
csatolásra került. (Szóban ismerteti a beszámoló főbb pontjait) Kérdezem, Igazgató Urat, hogy van-e 
kiegészíteni valója? 
 
Dr. Rácz Norbert Ügyvezető Igazgató:  
Köszönöm, nincs.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Köszönjük Igazgató Úr szakmai munkáját. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdése, 
hozzászólása valakinek? 
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási bizottság is tárgyalta a Vámospércsi Humánszolgáltató Nonprofit Kft. 
2013. évi beszámolóját, 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 
70/2014. (V.27.)  

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  
 
1. A Vámospércsi Humánszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi számviteli 

törvény szerinti – könyvvizsgáló által záradékolt – beszámolóját – az 
előterjesztés melléklete szerint – jóváhagyja.  
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testületi döntésről 
értesítse a Vámospércsi Humánszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatóját, és a döntést a Taggyűlésen képviselje.  
 

Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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16. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércsi Humánszolgáltató Nonprofit Kft. Társasági 
szerződésének módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Vámospércsi Humánszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője, Dr. Rácz Norbert megküldte a 
Társaság ügyvédje által elkészített Társasági szerződés módosításának tervezetét.  
 
A Társasági szerződés módosítására az alábbiak miatt van szükség:  
 

- 2014. március 15. napjától hatályba lépett az új Polgári Törvénykönyv, melynek 
rendelkezéseit át kellett vezetni a Társasági szerződésben, 

- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló a 2011. évi CLXXV. törvény alapján a Cégbíróság 2014. május 31. 
napjáig adott határidőt a nonprofit szervezeteknek, hogy kérelmezzék a közhasznúság 
nyilvántartásba vételét, mely szintén érinti a Társasági szerződést.  

- A társaság vezető tisztségviselőinek megbízatása lejár, így szükséges döntést hozni a 
Taggyűlésnek a Felügyelőbizottsági tagokról, és a könyvvizsgálóról.  

 
Az ügyvéd által elkészített Társasági szerződés módosításának tervezetét az előterjesztés 
mellékleteként csatolom. 
 
Az ügyvezető igazgató javaslata alapján kérem, hogy a Képviselő-testület a Felügyelő Bizottságba 
továbbra is Gazsi Lajost, Sarudiné Oláh Enikőt és Ádám Magdolnát válassza meg.   
 
Javaslom továbbá, hogy a Társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátásával továbbra is Vida Ildikó 
könyvvizsgálót bízzák meg.   
  
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján szíveskedjen a határozati javaslatokat 
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 határozati 
javaslatokat 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 
71/2014. (V.27.)  

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Vámospércsi Humánszolgáltató Nonprofit Kft. Társasági szerződését – a 
módosításokkal egységes szerkezetben – a határozat melléklete szerint 
elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt 
értesítse.  
 
Határidő: 2014. május 30. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 



25 
 

 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2014. (V.27.)  

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Vámospércsi Humánszolgáltató Nonprofit Kft. 100%-os tulajdonosa – 
hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Rácz Norbert Zoltán ellássa a Vámospércs- 
Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói 
feladatait is.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt 
értesítse.  
 
Határidő: 2014. május 30. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
73/2014. (V.27.)  

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Vámospércsi Humánszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába 
továbbra is Gazsi Lajost (4287 Vámospércs, Kölcsey u. 5. ) Sarudiné Oláh 
Enikőt (4287 Vámospércs, Pacsirta u. 10.) és Ádám Magdolnát (szül: Ádám 
Magdolna (4287 Vámospércs, Iskola u. 2. 2/5.) választja meg.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt 
értesítse.  
 
Határidő: 2014. május 30. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
74/2014. (V.27.)  

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Vámospércsi Humánszolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak 
ellátására Vida Ildikó könyvvizsgálót választja meg.  
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A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az ügyvezetőt 
értesítse.  
 
Határidő: 2014. május 30. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
17. napirendi pont: Előterjesztés a HIDRO VP. Kft. „VA” beszámolójának jóváhagyása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A HIDRO VP. Kft. „VA” végelszámolója, Dr. Rácz Norbert megküldte a Társaság 2012.11.02.-
2013.11.01. üzleti évről készült beszámolóját és mellékleteit. 
 
A végelszámoló által megküldött anyagokat az előterjesztés részeként mellékletben csatolásra került. 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. (Szóban ismerteti 
a beszámoló főbb pontjait) Kérdezem, Igazgató Urat, hogy van-e kiegészíteni valója? 
 
Dr. Rácz Norbert Ügyvezető Igazgató:  
Köszönöm, nincs.  
 
Ménes Andrea polgármester: 
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 
75/2014. (V.27.)  

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  
 
1. A HIDRO VP. Kft. „VA” számviteli törvény szerinti – könyvvizsgáló 

által záradékolt – egyszerűsített beszámolóját a 2012. 11. 02. – 2013. 11. 
01. üzleti évről – az előterjesztés melléklete szerint – jóváhagyja.  
 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a testületi döntésről 
értesítse a HIDRO VP. Kft. „VA” végelszámolóját.   

 
Határidő: 2014. május 31. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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18. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási 
Önkormányzati Társulás 2013. évi beszámolójának jóváhagyása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának 12.3. e) pontja szerint az Elnök évente legalább egy alkalommal köteles 
beszámolni a Társulást alkotó tagönkormányzatok Képviselő-testületei részére a Társulás 
működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósításáról.  
 
A Társulási Beszámoló az előterjesztés mellékleteként csatolásra került. Kérem a Tisztelt képviselő-
testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Kérdése, hozzászólása van- e 
valakinek? 
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
A beszámolót annyival egészíteném ki, hogy a projekt megvalósításával kapcsolatosan különös 
nehézséget jelent, hogy a projektben érintett magántulajdonú ingatlanok esetében nem sikerült 
minden tulajdonostól beszereznünk a hozzájáruló nyilatkozatot. Ezekkel az ingatlantulajdonosokkal 
szemben a Társulás 2013 őszén jogpótló nyilatkozat kiadása iránt pert indított a Debreceni 
Járásbíróságon. A per jelenleg is folyamatban van. Sajnos mindaddig, amíg valamennyi tulajdonos 
nem járul hozzá a projekt megvalósításához, illetve a Bíróságon a peres eljárás le nem zárul, a 
támogatási szerződésben szereplő záradék szerint a Társulás nem tud kifizetési kérelmet benyújtani a 
Közreműködő Szervezethez.  
A fenti okok miatt a szennyvíztisztító telep vonatkozásában kisajátítási eljárás megindítása vált 
szükségessé.  
 
Ménes Andra polgármester:  
Szeretném megköszönni a Társulás Munkaszervezetének munkáját.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási bizottság is tárgyalta a Társulás 2013. évi működéséről szóló beszámolót, 
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 
76/2014. (V.27.)  

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és 
Beruházási Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat 
elfogadását az alábbiak szerint:  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz- beruházási Önkormányzati 
Tárulás 2013. évi működésről szóló beszámolót a Társulási Megállapodás 
12.3. e) pontja alapján – a határozat melléklete szerint elfogadja.  
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszti János alpolgármester  
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19. napirendi pont: Előterjesztés Élelmiszer beszerzése tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat az élelmiszerek beszerzése tárgyában 2013. évben folytatott le 
közbeszerzési eljárást, amelynek eredményeként megkötött szállítási szerződések 2014. július 15. 
napján jártak le. A beszerzés jogi feltételeit áttekintettük, és nem kötelező közbeszerzési eljárást 
lefolytatni, azonban az előző év tapasztalatai azt mutatják, hogy a versenyeztetéssel intézményi 
szinten jelentős megtakarítás érhető el az alapanyagok beszerzése terén. A fentiek alapján az 
élelmiszerek tekintetében egyszerű beszerzési eljárás lefolytatását javasoljuk az alábbi 
termékcsoportokra vonatkozóan: 

- tej és tejtermékek 
- mirelit termékek 
- tőkehús és baromfi 
- szárazáru 
- kenyér-pékáru 

 
A zöldség-gyümölcs, valamint a tojás tekintetében – a szezontól függő áringadozások miatt – nem 
javasoljuk a közbeszerzési eljárást. Javasoljuk továbbá, hogy a kenyér-pékáru tekintetében ne 
közbeszerzési eljárás, hanem versenyeztetés útján kerüljön kiválasztásra a szállító. Az eljárás 
összetettsége miatt javaslom, hogy azok lefolytatására közbeszerzési tanácsadót vegyünk igénybe. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Az 
elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdése, hozzászólása valakinek? 
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási bizottság is tárgyalta az élelmiszerek beszerzése tárgyában készült 
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 
77/2014. (V.27.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  
 

1. 2014-2015. évekre vonatkozóan egyszerű beszerzési eljárást folytat le a 
Vámospércsi Városi Önkormányzat Élelmezési Intézmény beszerzéseire az alábbi 
termékcsoportok tekintetében:  
 
- tej és tejtermékek 
- mirelit termékek 
- tőkehús és baromfi 
- szárazáru 
- kenyér-pékárú 

 
Felkéri a Közbeszerzési Bizottságot, hogy az eljárás lefolytatásáról a vonatkozó 
jogszabályok szerint gondoskodjon.  

 
2. Az 1. pontban foglalt eljárás lebonyolítására hivatalos közbeszerzési tanácsadót 

vesz igénybe. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tanácsadóval a megbízási 
szerződést kösse meg. A megbízási díj fedezetét az Élelmezési Intézmény 2014. 
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évi költségvetésében a dologi kiadások előirányzata terhére biztosítja.  
 

Határidő: 2014. július 15.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester  
 
 
20. napirendi pont: Egyebek 
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Felvetésemet a 13. napirendi pont tárgyalásakor elmondtam.  
 
Csuth Imréné települési képviselő:  
Többen panaszkodtak azok, akik járnak az Egészségügyi Szakrendelőbe, hogy a Váci M. utcán a 
járda mellett lévő fák ágai nagyon lelógnak, valamint a termései nagyon hullnak. Nem-e lehetne 
megnyesni ezeket a fákat?  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Nincs akadálya. Intézkedek róla.  
 
 
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 16,05 perckor Ménes Andrea polgármester az 
ülést bezárta. 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


