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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 11. napján 14,00 
órai kezdettel a Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának emeleti nagytermében 
megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Ménes Andrea polgármester, 
     Huszti János alpolgármester,  
    Gálfi József települési képviselő  

  Csuth Imréné települési képviselő,             
  Rácz Ildikó települési képviselő, 
  Kosztin Mihály települési képviselő, 
 
   

Igazoltan távol maradt: Polgárné Nagy Elvira települési képviselő, Deákné Demjén Ilona települési 
képviselő, Lakatos József települési képviselő 

   
Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző; Dr. Danó János aljegyző, Bökönyi 
Zsolt Adó és költségvetési irodavezető 
 
Meghívott vendég: ---------------- 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett 
 

Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 6 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom.  Kérdezem, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokon kívül 
van-e valakinek napirendi pontokhoz javaslata? Amennyiben nincs, ismertetem a meghívóban 
szereplő napirendi pontokat.  

Napirendi pont előtti témák: 
 

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Tervezett napirendi pontok: 
Nyílt ülés 

 
 

1. Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
4/2013. (III.25.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
2. Előterjesztés az önkormányzat fenntartásában működő intézmények, illetve az Általános 

Iskola dolgozóinak kedvezményes térítési díj megállapítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

3. Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadása 
tárgyában  
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
4. Előterjesztés fejlesztési célú kiadás lehívása az óvadéki számláról 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
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5. Előterjesztés az önkormányzati intézményekben lévő helyiségek, közösségi terek és 
önkormányzaton kívüli intézmények és egyéb szervezetek részére történő bérbeadásának 
tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
6. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
7. Előterjesztés az Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

8. Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok és a Helyi Választási Bizottság tagjainak 
megválasztása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
Zárt ülés 

 
Napirendi pont előtti témák: 

 
1. Tájékoztatás a lejárt határidejű (zárt) határozatok végrehajtásáról 

 
 
Kérem szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadja a nyílt és zárt ülés napirendi pontjait.  
 
Napirendi előtt: 
 
1. Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület részére kiküldésre került a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló 
beszámoló. Kérdezem, hogy az áttekintést követően van-e valakinek kérdése hozzászólása?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást.   
 
1. napirendi pont: Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 4/2013. (III.25.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 25. napján tartott ülésén 
fogadta el a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2013. 
(III.25.) számú rendeletét (a továbbiakban: ÖR.). Az ÖR-t a Képviselő-testület a 2013. december 09. 
ülésén módosította, tekintettel arra, hogy 2014. január 01. napjától önkormányzati segély ellátás helyi 
szabályozását írta elő a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.). 
 
A rendelet felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy azt – a jogalkalmazási gyakorlat 
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tapasztalatai alapján - több ponton szükséges módosítani. 
 

1. Javaslom, hogy a temetési költségek viseléséhez nyújtott önkormányzati segély 
megállapításának szabályozásánál a különösen indokolt esetek köre egészüljön ki az 
„elhunyt hosszantartó ápolása miatti jövedelem-kiesés”-sel, tekintettel arra, hogy az elhunytat 
akár éveikig ápoló közeli hozzátartozónak az anyagi helyzetére igen megterhelő lehet a 
hosszú ideig tartó segítségnyújtás.  

 
Fentiek alapján az ÖR. 12. § (1) bekezdésének második mondata a következőképpen alakul: 

 
„Temetési költségek viseléséhez önkormányzati segély annak állapítható meg, akinek a 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 
mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250 Ft-ot), egyedül élő esetén 300 %-át (85. 
500 Ft-ot), különösen indokolt esetben (kérelmező betegsége, munkahely elvesztése, elhunyt 
hosszantartó ápolása miatt jövedelem kiesés) – a polgármester döntése alapján – a 
jövedelem határtól el lehet tekinteni.” 

 
2. Javaslom, hogy az ÖR-ben 10. § (1) bekezdésében szabályozott rendszeres szociális segély 

jogosultságok esetében az egészségkárosodás mértéket 40 %-ról csökkentse a Képviselő-
testület 25 %-ra, tekintettel arra, hogy az elmúlt időben beutalt személyek I. fokú 
szakvéleménye azt mutatta, hogy általában 40 % egészségkárosodástól kevesebbet állapít meg 
a Rehabilitációs Hatóság. Az érintettek a 30 nap munkavégzést azonban egészségi állapotuk 
miatt nem tudják teljesíteni, ezért ezek lakosok – önhibájukon kívül - ellátás nélkül maradnak. 

 
A rendszeres szociális segélyből ebben az évben 11 fő kieseik, mivel betölti a 62. életévét és 
időskorúak járadékára lesz jogosult. Az időskorúak járadékának megállapítása a járási hivatal 
feladat- és hatáskörébe tartozik. 

 
Az ÖR 10. § (3) bekezdését – amely rendelkezik arról, hogy a rendszeres szociális segélyre 
jogosult személy együttműködésre kijelölt szerve a Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat - szükséges kiterjeszteni a 10. § d) pontjára is, tekintettel arra, hogy 
az Szt. 37/A § (1) bekezdése szerint a 37. § (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti esetekben a 
rendszeres szociális segély akkor állapítható meg, ha a rendszeres szociális segély ellátásra 
jogosult személy vállalja az együttműködést a települési önkormányzat által kijelölt szervvel. 

 
Szükséges módosítani az ÖR 13. § (9) bekezdését is, mivel most már nem csak 120 literes 
gyűjtőedény igénybevételére lesz lehetőség, viszont a díjfizetési kedvezmény mértéke 50%-os 
marad, bármilyen űrméretű gyűjtőedény esetében. 

 
Az ÖR. 10. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 10.  (3) bekezdését a következőképpen 
javasoljuk módosítani:  

 
„ 10. § (1) Az aktív korúak ellátására jogosult az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján az a 
személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján: 

 
a) a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján össz-szervezeti egészségkárosodás 

mértéke legalább a 25 %-ot eléri” 
 

„10.§ (3) Az Szt. 37. § (1) bekezdés b), c), és d) pontja szerinti rendszeres szociális segélyre 
jogosult személy (továbbiakban: jogosult) együttműködésére kijelölt szerve a Vámospércsi 
Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (4287 Vámospércs, Béke u. 1.).   
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3. Javaslom, hogy az ÖR 13. §-ában szabályozott hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
díjtámogatás (1) bekezdésében – tekintettel arra, hogy új hulladékgazdálkodási helyi 
közszolgáltatási rendelet kerül elfogadásra – a rendelet száma és megnevezése átvezetésre 
kerüljön, valamint a 13. § (2) bekezdésében felsorolással legyen a jogosultak körének 
megállapítása.  

 
A 13. § (1) bekezdésében az új rendelet megnevezése: 
„13. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgálati ellátásról szóló 5/2013. (III.11.) számú 
önkormányzati rendeletben előírt díjfizetéssel kapcsolatban az ügyfél kérelmére indult 
eljárásban a Humánpolitikai Bizottság a döntése alapján 50% -os díjfizetési kedvezményt 
biztosíthat. 

 
A 13. § (2) bekezdés a következőképpen módosul: 
„13. § (2) A Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörében eljárva a Humánpolitikai 
Bizottság a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetéséhez, jövedelmi, vagyoni 
helyzetétől, foglalkoztatási jogviszonyától függően 50 %-os támogatást állapít meg: 
a) a 65. életévét betöltött egyedül élő jogosultaknak,  
b) vagy ha kizárólag házastársával,  
c) élettársával, bejegyzett élettársával,  
d) szülőjével,  
e) kiskorú gyermekével (vagy ha kirendelt gyám),  
f) fogyatékkal élő egyenesági hozzátartozójával, továbbá  
g) testvérével él közös háztartásban,  

és legalább egyikük a 65. életévet betöltötte, valamint a lakást kizárólag az előzőekben 
felsorolt személyek használják, továbbá közszolgáltatási díjtartozásuk a közszolgáltatónál 
nincs. 
A támogatás abban az esetben illeti meg a kérelmezőt, ha a családban élők esetén az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 200 %-át, egyedül 
élő esetében 250 %-át.” 

 
A 13. § (9) bekezdés helyébe a következő szöveg kerül: 
„13. § (9) A díjfizetési kedvezmény mértéke: a megállapított közszolgáltatási díj 50%-a.” 

 
4. Javaslom, hogy a méltányossági közgyógyellátás szabályait is módosítsa a Képviselő-

testület, az alábbiak szerint:  
 
Az egy főre jutó jövedelemhatár a következőképpen módosulna:  
- családban a jelenlegi 150%-ről 200%-ra,  
- egyedül élő esetében a jelenlegi 200%-ról 250%-ra emelkedne, és ezzel együtt a 

gyógyító ellátás költségét csökkenteni javaslom a jelenlegi 25 %-ról 20 %-ra, 
tekintettel arra, hogy a közgyógyellátás megállapítását általában nyugdíjasok vagy 
rehabilitációs ellátásban részesülők igénylik, a nyugdíjak minden évben emelkednek, 
viszont a jövedelemhatárt több éve nem emeltük. 

 
Az ÖR 15. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosulna: 

 
„15. § (1) Az Sztv. 50. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottakon túl méltányossági 
közgyógyellátásban részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő 
esetében 250 %-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének 
mértéke eléri, vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-
át. 
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5. Javaslom, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokon belül (házi segítségnyújtás – 

16. §/C, családsegítés – 16. § /D, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – 16. §/E, támogató 
szolgáltatás – 16. §/F) az intézmény névmódosítása kerüljön átvezetésre, valamint az ellátási 
területek változásai miatt ne legyenek felsorolva a települések nevei a rendeletben. Ezek 
alapján a következő módosítások szükségesek az ÖR-ben: 
 
Az ÖR 16. §/C (3) bekezdése az alábbiak szerint módosulna: 
„16. §/C (3) Az önkormányzat e feladatát a Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó 
Társulás keretein belül működő Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Intézmény által látja el.” 
 
Az ÖR 16. §/D (3) bekezdése az alábbiak szerint módosulna: 
„16. §/D (3) Az önkormányzat a családsegítés- és gyermekjóléti feladatokat a Vámospércsi 
Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás keretein belül működő Vámospércsi 
Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény által látja el.” 
 
Az ÖR 16. §/E (2) bekezdése az alábbiak szerint módosulna: 
„16. §/E (2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot a Vámospércsi Mikrotérségi 
Intézményfenntartó Társulás keretein belül működő Vámospércsi Mikrotérségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény által látja el, mely során gondoskodik: 
 
a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen 

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

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

tartozó ellátás kezdeményezéséről.” 
 

Az ÖR 16. §/F (2) bekezdése az alábbiak szerint módosulna: 
„16. §/F (2)  A támogató szolgáltatást az önkormányzat a Vámospércsi Szociális Szolgáltató 
Központ Intézményben biztosítja.” 

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

Előzetes hatásvizsgálat 
 

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

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

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

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

4/2014.(III.11.) számú önkormányzati rendelete 
 

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

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

1. § 
 

A rendelet 10. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„10. § (1) a) a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján össz-szervezeti egészségkárosodás 
mértéke legalább a 25 %-ot eléri” 

2. § 
 
A rendelet 10. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„10.§ (3) Az Szt. 37. § (1) bekezdés b), c), és d) pontja szerinti rendszeres szociális segélyre jogosult 
személy (továbbiakban: jogosult) együttműködésére kijelölt szerve a Vámospércsi Mikrotérségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (4287 Vámospércs, Béke u. 1.).” 
 

3. § 
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A rendelet 12. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„12. § (1) Temetési költségek viseléséhez önkormányzati segély annak állapítható meg, akinek a 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum mindenkori 
legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át. Különösen indokolt esetben (kérelmező 
betegsége, munkahely elvesztése, elhunyt hosszantartó ápolása miatt jövedelem kiesés) – a 
polgármester döntése alapján – a jövedelem határtól el lehet tekinteni.” 

 
4. § 

 
A rendelet 13 §. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„13. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgálati ellátásról szóló 5/2013. (III.11.) számú 
önkormányzati rendeletben előírt díjfizetéssel kapcsolatban az ügyfél kérelmére indult eljárásban a 
Humánpolitikai Bizottság a döntése alapján 50% -os díjfizetési kedvezményt biztosíthat.” 
 

5.§ 
 
A rendelet 13. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„13. § (2) A Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörében eljárva a Humánpolitikai Bizottság a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetéséhez, jövedelmi, vagyoni helyzetétől, 
foglalkoztatási jogviszonyától függően 50 %-os támogatást állapít meg: 

a) a 65. életévét betöltött egyedül élő jogosultaknak,  
b) vagy ha kizárólag házastársával,  
c) élettársával, bejegyzett élettársával,  
d) szülőjével,  
e) kiskorú gyermekével (vagy ha kirendelt gyám),  
f) fogyatékkal élő egyenesági hozzátartozójával, továbbá  
g) testvérével él közös háztartásban,  

és legalább egyikük a 65. életévet betöltötte, valamint a lakást kizárólag az előzőekben felsorolt 
személyek használják, továbbá közszolgáltatási díjtartozásuk a közszolgáltatónál nincs. 
A támogatás abban az esetben illeti meg a kérelmezőt, ha a családban élők esetén az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 200 %-át, egyedül élő esetében 
250 %-át.” 

6. § 
 
A rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„15. § (1) Az Sztv. 50. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottakon túl méltányossági 
közgyógyellátásban részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében 250 %-át nem 
haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri, vagy meghaladja az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.” 
 

7. § 
 
A rendelet 16. §/C (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„16. §/C (3) Az önkormányzat e feladatát a Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás 
keretein belül működő Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Intézmény által látja el.” 
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8. § 
 

A rendelet 16. §/D (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„16. §/D (3) Az önkormányzat a családsegítés- és gyermekjóléti feladatokat a Vámospércsi 
Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás keretein belül működő Vámospércsi Mikrotérségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény által látja el.” 

9. § 
 

A rendelet 16. §/E (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„16. §/E (2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot a Vámospércsi Mikrotérségi 
Intézményfenntartó Társulás keretein belül működő Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény által látja el, mely során gondoskodik: 

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

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

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

tartozó ellátás kezdeményezéséről.” 
 

10. § 
 
A rendelet 16. §/F (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„16. §/F (2)  A támogató szolgáltatást az önkormányzat a Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 
Intézményben biztosítja.” 

11 . § 
 
(1) A rendelet módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.  
 
(2) A rendelet 2014. március 12. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos 
módon gondoskodik.  
 
 
Vámospércs, 2014. március 11. 
 
                     

          Ménes Andrea     Kanyóné Papp Klára 
                        polgármester      jegyző  
 
A rendeletet a mai napon kihirdetem: 
Vámospércs, 2014. március 12. 
 
 
                                                            Kanyóné Papp Klára  
                                                                        jegyző 
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Egységes szerkezetbe foglalt rendelet 
 

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

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól  
 

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

I. fejezet 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A rendelet célja 
 

1. § 
 
Vámospércs Város közigazgatási határain belül élő személyek számára meghatározza Vámospércs 
Városi Önkormányzat által pénzbeli és természetben biztosított szociális ellátások formáit, 
szervezetét, jogosultság feltételeit, igénybevételének módjait.  

 
A rendelet hatálya 

 
2. § 

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

közigazgatási területén élő:  
 

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

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

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

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

(1) Az Önkormányzat tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére köteles az arra rászorulónak 
átmeneti segélyként egyszeri segélyt és étkezést, illetve szállást nyújtani, ha ennek hiányában 
a rászorulónak az életét, testi épségét veszélyeztetné.  
 

4. § 
 

(1) Az Önkormányzat által biztosított támogatások köre:  
 

a) 1 Az önkormányzat pénzbeli támogatásként:  
 
- az Szt. 45.§-ának rendelkezései figyelembevételével e rendeletben szabályozott helyi 

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

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

  
b) Az önkormányzat természetben nyújtott támogatásként: 

 
- A polgármester az Szt. 48. §-ában foglalt önkormányzati hatáskörében gondoskodik az 

elhunyt személyek közköltségen történő eltemettetéséről.  
 

Hatásköri szabályok 
 

5. § 
 

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

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

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

véleményezi és javaslatot tesz a Képviselő-testület számára. 
 

II. fejezet 
ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 

 
6. § 

 
(1) 3 Az e rendelet alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmet 

a Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál lehet benyújtani 
formanyomtatványokon.  
 
A kérelem mintáit a rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:  

1. sz. melléklet: önkormányzati segély megállapításához, 
2. sz. melléklet: köztemetés igénylése,  
4. sz. melléklet: méltányossági közgyógyellátás igénylése,  
5. sz. melléklet: hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási  
                         díjtámogatás igénylése. 
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(2) A kérelemhez csatolni szükséges:  

 
a) igazolások, nyilatkozatok az igénylő és a vele egy lakásban, ott bejelentett 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók 
jövedelmi-vagyoni viszonyairól, 

b) a kért ellátás igényléséhez jogszabályban előírt külön igazolásokat. 
 

7. § 
 

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

8. § 
 

(1) A Polgármesteri Hivatal ügyintézői – feladatkörükben – a szociális ellátásra való jogosultság 
elbírálása céljából az előkészítő eljárás keretében ellenőrzik a támogatást igénylő személyek 
jogosultsági feltételeinek meglétét. Az ellenőrzés során helyszíni ellenőrzést végezhetnek, 
amely tapasztalatait környezettanulmányban, (jegyzőkönyvben) rögzítik. 
 
 

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

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

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

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

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

9. § 
 

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

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

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

személynek tartós betegség következtében jövedelem kiesése következik be és családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 
%-át.  
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III. fejezet 

TÁMOGATÁSI FORMÁK 
Pénzbeli ellátások 

 
Rendszeres szociális segély 

 
10. § 

 

(1) 4 Az aktív korúak ellátására jogosult az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján az a személy, 
aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján: 

 
a) a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján össz-szervezeti egészségkárosodás 

mértéke legalább a 25 %-ot eléri, 
b) várandós anya, 
c) a pszichiátriai szakorvos igazolása alapján mentális állapotára való tekintettel állandó 

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

minősítette, 
  rendszeres szociális segélyre jogosult. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
a) a Szt-ben foglalt kötelezettségének eleget tenni, 

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

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



14 
 

 

(7) A beilleszkedést segítő programok típusai:  

a) a rendszeres szociális segélyben részesülő személy saját erőforrásainak feltárására 
irányuló egyéni programok, 

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

megszerzésének érdekében, 
g) más ellátásba juttatás. 

(8) Együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben 
részesülő személy a számára felróható okból: 
a) jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül 

nyilvántartásba vétele céljából nem jelenik meg a Mikrotérségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatánál,  

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

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

fel, az általuk meghatározott időpontban nem jelenik meg. 
 

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

Önkormányzati segély 6 
 

11. § 
 

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

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

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

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

beszerzésére, gyógykezelésre, amennyiben közgyógyellátási igazolvánnyal nem 
rendelkezik,  

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

gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, 
h) haláleset.  

 
(3) Az önkormányzati segély összege - rászorultsághoz igazodóan – 3.300 Ft-tól 10.000 Ft-ig 

adható, mely különösen indokolt esetben - a polgármester döntése alapján – magasabb 
összegű is lehet. 
 

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

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

 
12.  § 

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

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

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

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

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

 
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási díjtámogatás 

 
13. § 

 
(1) 8 A hulladékgazdálkodási közszolgálati ellátásról szóló 5/2013. (III.11.) számú 

önkormányzati rendeletben előírt díjfizetéssel kapcsolatban az ügyfél kérelmére indult 
eljárásban a Humánpolitikai Bizottság a döntése alapján 50% -os díjfizetési kedvezményt 
biztosíthat. 
 

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

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

 
(3) A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolást. 

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

 
(5) A támogatás megszűnésének esetei: 

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

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

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

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

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

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

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

közszolgáltató észére átutalja. 
 

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

 
Természetben nyújtott szociális ellátások 

 
Köztemetés 

 
14.  § 

 

(1) A köztemetés megtérítési kötelezettsége alól különös méltánylást érdemlő körülmények 
fennállása esetén részben vagy egészben mentesíthető az eltemettetésre köteles személy.  
 

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

 
- egyedül él és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

150 %-át nem éri el, vagy  
- családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a 120 %-át nem éri el.  
 

Méltányossági közgyógyellátás 
 

15. § 
 

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

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 

16. § 
 

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

 
a) idősek klubja, 
b) étkeztetés, 
c) házi segítségnyújtás, 
d) családsegítés, 
e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
f) támogató szolgálat. 

 
Idősek klubja 

 
16.§/A 

 
(1) Az önkormányzat a Szociális Szolgáltató Központban, mint gondozási központban az Szt. 

65/F. §-ában foglaltaknak megfelelően nappali ellátásként idősek klubját működtet. 
(2) Az idősek klubja esetében az igénybe vétel során a rászorultságnál további szempont az 

egyedüllét és a társas együttlétre való igény, előnyben kell részesíteni az egyedüllét, a 
pszichés állapot, várakozási idő, illetve életkor szempontjából kedvezőtlenebb helyzetben 
levő személyt. 
 

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

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

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

 
16.§/B 

 
(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 
 

(2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki kora vagy 
egészségi állapota miatt nem képes az (1) bekezdés szerinti étkezésről más módon – 
hozzátartozója segítségével, illetve megállapodás alapján – gondoskodni. 

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

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

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

lehetőség.  
 

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

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

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

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

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

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

biztosítja. A kérelmeket az intézménynek kell írásban benyújtani. 
 

Házi segítségnyújtás 
 

16.§/C 
 

(1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni: 
 

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

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

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

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

 



19 
 

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

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

 
Családsegítés 

 
16.§/D 

 
(1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, 
a krízishelyzet megszűntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 
szolgáltatás. 
 

(2) Az önkormányzat a családsegítés keretében biztosítja: 
 

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

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

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

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

 
(3) 12 Az önkormányzat a családsegítés- és gyermekjóléti feladatokat a Vámospércsi Mikrotérségi 

Intézményfenntartó Társulás keretein belül működő Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény által látja el.  

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

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

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

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

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

16.§/E 
 

(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel 
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 
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(2) 13 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot a Vámospércsi Mikrotérségi 
Intézményfenntartó Társulás keretein belül működő Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat Intézmény által látja el, mely során gondoskodik: 

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

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

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

tartozó ellátás kezdeményezéséről. 
 

Támogató szolgáltatás 
 

16.§/F 
 

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

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

 
Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal 

 
17. § 

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

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

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

 
(4) Tagjai:  Vámospércs Város Polgármestere, 

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

 
IV. fejezet 

A TÁMOGATÁSOK KÖZÖS SZABÁLYAI 
 

18. § 
 

(1) Az egyes támogatások benyújtására, elbírálására, felülvizsgálatára, folyósítására, ha e rendelet 
eltérően nem rendelkezik jelen paragrafusban foglalt közös szabályokat kell alkalmazni.  
 

(2) 15 A rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás havonta utólag minden hónap 5. 
napjáig, az önkormányzati segély a megállapító határozat kézhezvételét követő 5 napon belül 
kerül folyósításra.  
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(3) A pénzbeli ellátások felülvizsgálatára az jogosult, aki azt megállapította.  
 

V. fejezet 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

19.  § 
 

(1) A rendelet 2014. március 12. napján lép hatályba. 
 

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

20. § 
 

(1) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti 
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16.-án aláírt Európai Megállapodás 
tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §- ával összhangban, az 
Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.  

 
Vámospércs, 2014. március 11. 
 
 
     Ménes Andrea           Kanyóné Papp Klára  
      polgármester         jegyző   
 
 
1 Módosította a 17/2013. (XII.09.) számú rendelet 1. §. Hatályos: 2014. január 01-jétől 
2 Módosította a 17/2013. (XII.09.) számú rendelet 2. §. Hatályos: 2014. január 01-jétől 
3 Módosította a 17/2013. (XII.09.) számú rendelet 3. §. Hatályos: 2014. január 01-jétől 
4 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 1. §. Hatályos: 2014. március 12. napjától 
5 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 2. §. Hatályos: 2014. március 12. napjától 
6 Módosította a 17/2013. (XII.09.) számú rendelet 4. §. Hatályos: 2014. január 01-jétől 
7 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 3. §. Hatályos: 2014. március 12. napjától 
8 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 4. §. Hatályos: 2014. március 12. napjától 
9 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 5. §. Hatályos: 2014. március 12. napjától  
10 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 6. §. Hatályos: 2014. március 12. napjától  
11 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 7. §. Hatályos: 2014. március 12. napjától  
12 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 8. §. Hatályos: 2014. március 12. napjától  
13 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 9. §. Hatályos: 2014. március 12. napjától  
14 Módosította a 4/2014. (III.11.) számú rendelet 10. §. Hatályos: 2014. március 12. napjától  
15 Módosította a 17/2013. (XII.09.) számú rendelet 5. §. Hatályos: 2014. január 01-jétől 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem:  
Vámospércs, 2014. március 12.  
 

Kanyóné Papp Klára  
                Jegyző 
 
 
2. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat fenntartásában működő intézmények, illetve az 
Általános Iskola dolgozóinak kedvezményes térítési díj megállapítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2011. (X.04.) számú rendeletében 
döntött az óvodai és általános iskolai étkezésben alkalmazott étkezési nyersanyag normáról és a 
térítési díjak megállapításáról. 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 
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felhatalmazása alapján elfogadott rendeletben kizárólag a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokért fizetendő térítési díjak szabályozhatóak.  
 
Ebbe a körbe a külső személyek vagy dolgozók részére megállapított díjak nem tartoznak bele, mert 
nem tekinthető gyermekvédelmi ellátásnak. Az intézményekben biztosított alkalmazotti és vendég 
ebéd díjának meghatározása nem rendeletalkotási tárgykör, a mértékének szabályozása csak 
határozatban történhet. 
 
Fentiek alapján a Képviselő-testület a 18/2013. (XII.09.) önkormányzati rendeletével elfogadta a 
módosítást.  
 
Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények dolgozóinak, illetve az Általános Iskola 
dolgozóinak kedvezményes térítési díjának szabályozásáról a Képviselő-testület nem döntött, 
azt a 2014. évi költségvetés elfogadásáig elhalasztotta.  
 
A Mátyás Király Általános Iskola dolgozói által korábban fizetett – kedvezményes - térítési díj: 320 
Ft + ÁFA = 406 Ft/adag 
 
A nyersanyagnorma és rezsiköltség alapján meghatározott vendégebéd díja 544 Ft + ÁFA = 691 
Ft/adag (ez önköltségi ár) (Nettó különbözet: 224 Ft, ÁFA különbözet: 61 Ft, mindösszesen: 285 
Ft/adag) 
 
A személyi jövedelemadóról szóló 1995 évi CXVII. törvény 70. §-a fenti kedvezményesen nyújtott 
termékértékesítés révén juttatott adóköteles jövedelmet - béren kívüli juttatásnak nem minősülő - 
egyes meghatározott juttatásnak minősíti, mely alapján a kedvezményt nyújtónak a juttatás 1,19-
szerese (adóalapja) után 16 % személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezik. (Ez egy 
adag esetében 224 Ft * 1,19 * 0,16= 43 Ft SZJA fizetési kötelezettséget jelent.) 
 
Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény 3. §-a alapján a kifizetőnek a béren 
kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §] adóalapja után 
(1,19-szerese után) 27 %-os mértékű egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettsége 
keletkezik. (Ez egy adag esetében 224 Ft * 1,19 * 0,27= 72 Ft EHO fizetési kötelezettséget 
jelent.) 
 
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 11. §-a termékértékesítésnek minősíti 
az ingyenesen vagy kedvezményesen átadást és felhasználást is, ha a termék beszerzéséhez 
kapcsolódóan az adóalanyt részben vagy egészben adólevonási jog illette meg. (Az Élelmezési 
Intézményt adólevonási jog illeti meg!) Az adó alapja ebben az esetben a kedvezmény 27 %-a.  
(Ez egy adag esetében 61 Ft ÁFA fizetési kötelezettséget jelent) 
 
Összegzés 
 
A Mátyás Király Általános Iskola dolgozói részére nyújtott kedvezményes étkeztetés 1 adagja után 
a kifizetőnek 176 Ft adófizetési kötelezettsége keletkezik (43 Ft SZJA, 72 Ft EHO, 61 Ft ÁFA).  
Korábban átlagosan 10 dolgozó étkezett rendszeresen, mely évi 2 000 adag ételt jelentett. Ez 352 000 
Ft adófizetési kötelezettséggel járt. 
 
Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények dolgozói létszáma összesen 100 fő, a Mátyás 
Király Általános Iskola dolgozói létszáma 44 fő. Amennyiben a Képviselő-testület kedvezményt 
biztosít a térítési díjból, azt valamennyi alkalmazottra – lehetőségként – ki kell terjesztenie.  
 
A fenti összegzés alapján – amennyiben valamennyi alkalmazott igényelné a kedvezményes térítési 
díjat, úgy az Önkormányzatnak ez mindösszesen 5.068.800 Ft többletkiadást jelent 2014. évben. Az 
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önkormányzat 2014. költségvetésében erre a célra előirányzatot nem terveztünk, a szükséges fedezet 
csak az általános tartalék terhére biztosítható.    
 
Bökönyi Zsolt Adó-és Költségvetési irodavezető: 
Szeretném az előterjesztést kiegészíteni azzal, hogy a kedvezmény biztosítása az önkormányzatnak 
további kötelezettségekkel is jár. Amennyiben valamennyi dolgozó igénybe veszi az étkezést, a 
feladatellátáshoz további személyi és tárgyi feltételek szükségesek, illetve – mivel önköltség alatti 
értékesítésről lenne szó – az alapanyag beszerzés is költségnövekedést eredményez.   
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni 
szíveskedjen. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy ne állapítson meg kedvezményes térítési díjat költségvetési fedezet hiányában.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2014. (III.11.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat fenntartásában működő intézmények, illetve az Általános 
Iskola dolgozóinak kedvezményes térítési díj megállapítására vonatkozó 
előterjesztést – költségvetési fedezet hiányában - nem támogatja.  
 
Felelős: Kanyóné Papp Klára jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
3. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi összesített közbeszerzési tervének 
elfogadása tárgyában  
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő a 
költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a 
továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A 
közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv 
nyilvános. 
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben 
szintén megfelelően szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott 
közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a 
közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított 
közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt 
közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet 
módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 
Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére 
feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervet megküldeni. A közbeszerzési terv célja, hogy az 
ajánlatkérő szervek felmérjék az adott évre vonatkozó beszerzési igényeiket és megelőzhető legyen a 
részekre bontás tilalmának megsértése, illetve a késedelmes vagy nem megfelelő eljárások 
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megindítása. Az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt is indíthat közbeszerzési eljárást is 
lefolytathat, amely nem szerepelt a közbeszerzési tervben, ha általa előre nem látható okból előállt 
közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel, valamint mellőzheti a tervben szerepeltetett 
eljárás lefolytatását. Ezen változások esetén a közbeszerzési tervet módosítani kell, megadva a 
módosítás indokát is. 
 
Az éves közbeszerzési terv jelentőséggel bír a közbeszerzések ellenőrzése szempontjából is, mivel a 
Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére köteles az ajánlatkérő azt 
megküldeni. 
Az előterjesztés mellékleteként – az ismert kötelezettségvállalások, folyamatban lévő pályázatok, 
valamint megkötött támogatási szerződés alapján – elkészítettük az Önkormányzat 2014. évi 
közbeszerzési tervét. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Az 
elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2014. (III.11.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése szerint az 
Önkormányzat 2014. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat 
melléklete szerint elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzési terv 
közzétételéről gondoskodjon.  
 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
A közbeszerzés tervet Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2014. (III.11.) 

számú határozatával fogadta el. 
 

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
2014. évi közbeszerzési terve 

 

A 
közbeszerzés 

tárgya és 
mennyisége 

CPV kód Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási 

típus 

Az eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

A szerződés 
megvalósulási 

ideje/a 
szerződés 

időtartama 

Megjegyzés 

I. 
Árubeszerzés       
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II. Építési 
beruházás       

Az 
egészségház 
funkcionális 
korszerűsítési 
és szerkezeti-
energetikai 
felújítási 
munkái 

45.45.31.00-
8 nemzeti 

Kbt. 
122/A. § 
szerinti 

hirdetmény 
nélküli 

2014. március 
2014. 

szeptember 
30. 

Az ÉAOP-
4.1.2/A-12-
2013-0032 

azonosítószámú 
pályázatból 

A 
polgármesteri 
hivatal 
udvarán 
parkolók 
építése és 
Petőfi és 
József Attila 
utcák 
jelenlegi 
forgalmi 
rendjének 
változásához 
kapcsolódó 
munkák 

45.22.33.00-
9 nemzeti 

Kbt. 121. § 
(1) 

bekezdés 
b) pontja 
szerinti 

nyílt 

2014. február 2014. április 
10. 

Az ÉAOP-
3.1.3/A-11-
2011-0003 

azonosítószámú 
pályázatból és 
saját forrásból 

Vámospércs 
város 
belterületi 
csapadékvíz 
elvezető 
rendszer 
bővítése 

45232450-1 nemzeti 

Kbt. 121. § 
(1) 

bekezdés 
b) pontja 
szerinti 

nyílt  

2014. március 2014. október 

Az ÉAOP-
5.1.2/D2-11-
2011-0047 

azonosítószámú 
pályázatból 

III. 
Szolgáltatás-
megrendelés 

    
 

 

       

IV. Építési 
koncesszió       

       

V. 
Szolgáltatási 
koncesszió 
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4. napirendi pont: Előterjesztés fejlesztési célú kiadás lehívása az óvadéki számláról 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 392/2007. (XII.10.) számú határozata 
alapján forgalomba hozott „Vámospércs 2027” kötvény – OTP Bank Nyrt-nél óvadéki számlán 
elhelyezett bevételéből, az alábbi fejlesztési célú kiadás ellenértékének lehívása szükséges a 
költségvetési elszámolási számlánkra.  
 
1. Vámospércs Városi Önkormányzat „Tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és 
fejlesztése” megnevezésű pályázatához kapcsolódóan (földutak stabilizálásához szükséges gréder és 
homlokrakodó beszerzése) az Umwelt Kft. benyújtotta számláját 9354820 Ft összegben, melynek 
önereje 935 482 Ft. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a fejlesztési kiadás lehívását összegben elfogadni 
szíveskedjen. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2014. (III.11.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
„Vámospércs 2027” kötvény – OTP Bank Nyrt-nél óvadéki számlán 
elhelyezett – bevételéből a költségvetési elszámolási számlájára lehívja az 
alábbi fejlesztési célú kiadás fedezetét 935 482 Ft összegben. 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat „Tanyák, valamint az alföldi tanyás 
térségek megőrzése és fejlesztése” megnevezésű pályázatához kapcsolódóan 
(földutak stabilizálásához szükséges gréder és homlokrakodó beszerzése) az 
Umwelt Kft. benyújtotta számláját 9 354 820 Ft összegben, melynek 
önereje 935 482 Ft. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
5. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati intézményekben lévő helyiségek, közösségi terek 
és önkormányzaton kívüli intézmények és egyéb szervezetek részére történő bérbeadásának 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület a 48/2011. (III.16.) számú határozatával elfogadta az önkormányzati 
intézményekben lévő helyiségek, közösségi terek és önkormányzaton kívül intézmények és egyéb 
szervezetek részére történő bérbeadásának díjtáblázatát (1. számú melléklet). A határozatot a 
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Képviselő-testület két alkalommal – a 135/2011. (V.31.) számú, és a 189/2013. (XI.20.) számú 
határozataival – módosította.  
 
A jogalkalmazás egyszerűsítése érdekében javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a bérleti 
díjakról szóló határozatokat egységes szerkezetbe foglalva szíveskedjen elfogadni a 2. sz. melléklet 
szerint. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2014. (III.11.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
48/2011. (III.16.) számú, a 135/2011. (V.31.) számú és a 189/2013. (XI.20.) 
határozatával elfogadott - Vámospércs önkormányzati intézményeiben lévő 
helyiségek, közösségi terek és az önkormányzaton kívüli intézmények és 
egyéb szervezetek részére történő bérbeadásának - díjtáblázatát, egységes 
szerkezetben elfogadja a határozat melléklete szerint.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről az 
intézményvezetőket a határozat-kivonat megküldésével értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester  

 
a 26/2014. (III.11.) sz. határozat melléklete 

 
Az önkormányzati intézményekben lévő helyiségek, közösségi terek és önkormányzaton kívüli 

intézmények és egyéb szervezetek részére történő bérbeadásnak díjtáblázata 
 
1. Általános Iskola tornaterem 

a, munkanapokon       3000 Ft/óra 

b, munkaszüneti napokon      5000 Ft/óra 

2. Tornaterem        

a, sport és egyéb közösségi célra     1500 Ft/óra 

b, a tornaterem használata a helyi sportegyesületek részére térítésmentes.  

c, esküvőre        80.000 Ft/ alkalom 

d, iskola zsibongó terme      30.000 Ft/ alkalom 

3. Konyha (esküvőre)        60.000 Ft/ alkalom 

 

4. Sportpálya (bevételt képező rendezvény szervezésekor)   25.000 Ft/alkalom 

a, a sportpálya használata családi rendezvény esetén térítésmentes.  

 

5. Művelődési Ház irodája       7.500 Ft/ alkalom 
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6. Művelődési Ház mozi terem 

a, munkaidőben (6-18 óra között)      3.000 Ft/óra 

b, munkaidőn kívül       5.000 Ft/óra 

c, rendezvény szervezése esetén      30.000 Ft/alkalom 

 d, kiállító terem (kicsi) munkaidőben    2500Ft/óra 

 e, kiállító terem (kicsi) munkaidőn kívül    3500Ft/óra 

 f, kiállító terem (nagy) munkaidőben     3500Ft/óra 

 g, kiállító terem (nagy) munkaidőn kívül    5000Ft/óra 

 

6. Káblex Kft. bérleti díja       30.000 Ft/hó 

 

7. Műfüves pálya bérleti díja      nappal:  3500 Ft/óra 

       világítás esetén:  5000 Ft/óra 

a, öltöző használata       1000 Ft/ alkalom 

8. Iskola informatikai terem bérleti díja  

a, munkaidőben (8-18 óra között)      5000 Ft/óra 

b, munkaidőn kívül                  8000 Ft/óra 

 
 
6. napirendi pont: Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2013. január 1. napján lépett 
hatályba, amely hatályon kívül helyezte a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt, és 
meghatározta többek között a települési hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
új szabályozását. 
 
A Ht. új alapokra helyezte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszert, érintve az 
önkormányzati rendeletalkotást is. Az önkormányzatoknak nem csupán a közszolgáltatás 2013. 
január 1. napjától hatályos Ht. szerinti megszervezésével kapcsolatos feladatokat kell elvégezniük, 
hanem a vonatkozó helyi rendeleteknek is meg kell felelniük az új szabályoknak. Az 
önkormányzatoknak nem csupán a közszolgáltatás 2013. január 1. napjától hatályos Ht. szerinti 
megszervezésével kapcsolatos feladatokat kellett elvégezniük, hanem a vonatkozó helyi rendeleteket 
is felül kell vizsgálniuk. Az önkormányzat fenti számú rendeletének felülvizsgálata – a 
közszolgáltatási díj mértékére vonatkozó rendelkezések kivételével – még nem történt meg. 
 
A fentiek miatt felülvizsgáltuk Vámospércs Városi Önkormányzat jelenleg hatályos – a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi és a közterületek tisztántartásáról szóló 
9/2005. (VI.10.) rendeletét (a továbbiakban: ÖR.) - és arra a következtetésre jutottunk, hogy a 
Tisztelt Képviselő-testületnek indokolt azt hatályon kívül helyezni és ezzel egyidejűleg a települési 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról új rendeletet (a továbbiakban: R.) alkotni. 
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A Rendelet megalkotását az alábbi tényezők indokolják: 
 

 A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 55. § (1) bekezdésére 
tekintettel a rendeletben felhatalmazást adó jogszabályként a Ht. 88. § (4) bekezdésére kell 
hivatkozni, a feladatkört a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mhötv.) 13. § (1) bekezdés 19. pontja, és a Ht. 33. § (1) 
bekezdése állapítja meg. 

 A rendeletnek tartalmaznia kell a Ht. 35. §-ában és a 88. § (4) bekezdés c) pontjában előírt 
valamennyi kötelező rendeletalkotási tárgykört. 

 A rendelet magasabb szintű jogszabályban szabályozott fogalmakat, rendelkezéseket nem 
tartalmazhat, mivel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 3. §-a 
értelmében önkormányzati rendeletben magasabb szintű jogszabály szövege nem ismételhető 
meg. 

 A Ht. új fogalmakat vezetett be: ingatlanhasználó az ingatlantulajdonos helyett; 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a hulladékkezelési közszolgáltatás helyett; települési 
hulladék a települési szilárd hulladék helyett; lomhulladék a nagydarabos hulladék helyett; 
hulladékgazdálkodási létesítmény az ártalmatlanítóhely és hasznosítóhely helyett stb. A 
korábbi rendelet fogalomrendszere az új terminológiáknak jelenleg nem felel meg, és a 
változások átvezetése az ÖR. rendeleten egyszerű módosítással nem kivitelezhető. 

 A Ht. már nem utal a helyi rendeletalkotás körébe olyan szabályokat, amelyeket a korábbi 
törvény a helyi rendeletalkotás számára kötelezővé tett, így pl.: a nem használt és időlegesen 
használt ingatlanokra, a gazdálkodó szervezetek hulladékának kezelésére vonatkozó helyi 
szabályok megállapítása, ez utóbbit a Ht. maga leszabályozza. 

 A rendeletben szabályozni kell az ürítés gyakoriságát, valamint a gyűjtőedény méretét a Ht. 
35. § c) pontjára tekintettel, mely szerint a közszolgáltatás ellátásának rendjét, módját 
(gyakoriság, edényzet mérete, száma stb.) önkormányzati rendeletben kell meghatározni. A 
gyakoriság meghatározásánál figyelemmel kell lenni a települési szilárd és folyékony 
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM 
rendelet 5. § (2) bekezdésére. 

 A rendeletben legalább kétféle gyűjtőedényt kell biztosítani a 438/2012. (XII. 29.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdése alapján, mely szerint a vegyes 
hulladék gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlantulajdonos 
legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson. 

 A rendelet közszolgáltatási díjmegállapításra vonatkozó rendelkezéseket – egytényezős a 
díjtétel, a díjmegállapítás a testület hatásköre stb. – nem tartalmazhat tekintettel arra, hogy a 
közszolgáltatási díjra a Ht. 91. §-ában foglalt átmeneti rendelkezései vonatkoznak, és az 
önkormányzatnak a Ht. 47/A. § (1) bekezdése alapján már nincsen díj megállapítási jogköre. 

 A Ht. 39. § (3) bekezdésére tekintettel a közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatásnak ki 
kell terjednie a gazdálkodó szervezetekre is, az elkülönítetten gyűjtött hulladék 
vonatkozásában viszont csak abban az esetben, ha a gazdálkodó szervezet annak kezeléséről a 
Ht. 39. § (3) bekezdése alapján a 31. § (2) bekezdésében meghatározott egyéb módon nem 
gondoskodik.  

 A rendelet szabálysértési rendelkezéseit hatályon kívül kell helyezni, mivel a 2012. évi II. 
törvényben foglaltakra tekintettel önkormányzati rendeletben szabálysértés nem állapítható 
meg. 

 A rendeletben a Ht. 35. § g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a természetes 
személyazonosító adatok – 1996. évi XX. törvény 4. § szerint a polgár családi és utóneve, 
születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje és anyja születési családi és 
utóneve – kezeléséről kell rendelkezni. 

 
A Rendeletben meg kell határozni: 

 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatási terület határait; 
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 a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási 
tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a 
közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi; 

 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az 
ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit; 

 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem 
szabályozott módját és feltételeit; 

 az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési 
kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ingatlanhasználó kérésére történő szüneteltetésének 
eseteit; 

 az üdülőingatlanok esetében végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó 
részletes szabályokat; 

 a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes 
személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. 

 
A fentiekre tekintettel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására teszek javaslatot. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése szerint a 
jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. 
 
A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján a hatásvizsgálat során vizsgálni kell: 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 
 
A fentiek alapján a R. megalkotásának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat 
tükrében – az alábbi tájékoztatást adom: 
 
a) A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen: 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
 
A rendeletalkotás társadalmi hatása az, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egységes 
szabályozást kap az egész városban és az ingatlanhasználók azonos szolgáltatótól azonos feltételek 
mellett jutnak hozzá a közszolgáltatáshoz. Gazdasági hatás: a R. megalkotásának nincs gazdasági 
hatása, a közszolgáltatási díjat a miniszter rendeletében határozza meg, arra az önkormányzatnak 
nincs ráhatása, a közszolgáltatási díjból származó bevételek a közszolgáltatónál jelentkeznek. 
Költségvetési hatás: a rendeletalkotásnak az Önkormányzat költségvetésére van hatása, mivel a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása a költségvetésnek bevételt nem jelent, kiadást 
viszont jelenthet. Amennyiben a közszolgáltatási díjból folyó árbevétel nem fedezi a közszolgáltató 
rendeletben előírt kötelezettségeinek költségét, úgy a különbözetet az Önkormányzat költségvetéséből 
kell fedezni. 
 
ab) környezeti és egészségi következményei: 
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A R. megalkotása környezeti következményeként értékelhető, hogy a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátása az egész városban megfelelő színvonalon biztosítva lesz, így többlet 
környezeti terhelés nem lép fel. Egészségi következménye közvetlenül nincsen a rendelet 
megalkotásának. 
 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 
A R. megalkotása az adminisztratív terheket jelentősen nem befolyásolja sem a közszolgáltató, sem 
az ellátásért felelős Önkormányzat vonatkozásában. 
 
b) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
 
A R. megalkotásának szükségessége: a R. megalkotása mindenképpen szükséges, hiszen azt a Ht. 
35.§-a és 88.§ (4) bekezdése előírja az ellátásért felelős önkormányzat számára, és mivel a korábban 
a hasonló tárgyú rendeletalkotásra felhatalmazást biztosító 2000. évi XLIII. törvény hatályon kívül 
helyezésre került 2013. január 1-jétől, a Ht. előírásainak megfelelő új rendelet megalkotása vált 
szükségessé. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: amennyiben a Képviselő-testület 
nem alkotja meg a R-et, abban az esetben Vámospércsen a közszolgáltató nehezebben tudja ellátni a 
feladatát, és az ingatlanhasználók is nehezebben tudnak alkalmazkodni a helyi szabályokhoz, mert a 
jelenleg hatályos ÖR nincs összhangban a Ht-vel. Másrészt a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
törvényességi felhívással élhet a Ht. rendeletalkotási felhatalmazásában foglalt kötelezettség nem 
teljesítése miatt. 
 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, és pénzügyi feltételek: 
 
A R. megalkotása számottevő többletmunkát nem eredményez, a jogszabály alkalmazásához 
szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátásáról szóló rendeletet megalkotni szíveskedjen. Az elhangzottakkal 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Az lenne a kérdésem, hogy a 10. §-tól a a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésének 
rendjével kapcsolatban. Ha jól tudom alapvetően a közszolgáltatónál a díjelmaradás adók módjára 
behajtható. Abban  az esetben, hogy ha mi felénk tartozás jelentkezik azt nem kell külön soron 
feltüntetni?, hogy az önkormányzat nem átvállal meg nem fizet senki helyett semmit.  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Erre vonatkozóan a közszolgáltatási szerződés tartalmaz rendelkezéseket. Ha visszaemlékszünk elég 
hosszadalmas folyamat volt a közszolgáltató kiválasztása.  Amikor a végleges szerződést elfogadta a 
Képviselő-testület akkor szabályozásra került, hogy a 90 napon túli tartozásokat az önkormányzat 
megtéríti ugyan a közszolgáltatónak, de az adók módjára történő behajtás ügyében a NAV felé a 
közszolgáltató jár el első körben. Van olyan eset ahol a NAV sem tud eljárni és ebben az esetben az 
önkormányzat kerül terhelésre. Hangsúlyozom, hogy a szerződésben ez konkrétan rendezésre került. 
A rendelet szövegében ez okból nem jelenik meg.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Azért kérdeztem meg, mert az 50%-os díjkedvezmény lehetősége, mint olyan nem igényelheti senki, 
aki tartozik, ez egyértelmű. De amennyiben van valamilyen elmaradás nem-e kell külön utalásként 
feltüntetni?  
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Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Nem, mert magasabb szintű jogszabály rendezi az pedig nem lehet megismételni a helyi rendelet 
szövegében.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő: 
Köszönöm. 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Van-e további kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a rendelet elfogadásáról.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:  

 

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
Képviselő-testületének  

5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában és a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § (1) bekezdésében és 35.§-ában biztosított 
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. A közszolgáltatással ellátott terület határai, a közszolgáltatás tartalma 
 

1. § 
(1) Vámospércs Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az ingatlanhasználóknál 

keletkező települési hulladék, biohulladék, az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék, és a 
házhoz menő lomtalanítás során a lomhulladék gyűjtésére, átvételére, elszállítására, 
kezelésére, valamint az 1. melléklet 1. pontja szerinti hulladékgazdálkodási létesítmények 
üzemeltetésére, fenntartására, utógondozására hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a 
továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. 

(2) A közszolgáltatás területi hatálya kiterjed Vámospércs Város közigazgatási területére (a 
továbbiakban: közszolgáltatási terület). 

(3) A közszolgáltatás tárgyi hatálya kiterjed az ingatlanhasználó ingatlanán keletkező, 
összegyűjtött és a közszolgáltató részére átadott települési hulladékra és ahol a 
közszolgáltatási területen belül a közszolgáltató a biohulladék elszállítását az 
ingatlanhasználónak felajánlja, a biohulladékra. 

(4) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó ingatlanán keletkező, a háztartási hulladékhoz 
hasonló hulladék részét képező, elkülönítetten gyűjtött hulladékra akkor terjed ki a rendelet 
hatálya, ha a gazdálkodó szervezet a hulladékról szóló törvény alapján a hulladék 
közszolgáltatónak történő átadása útján gondoskodik. 

(5) A közszolgáltatás tárgyi hatálya a (3) és (4) bekezdésben foglaltakon kívül kiterjed továbbá a 
közszolgáltató által a közszolgáltatási területen a települési hulladék rendszeres gyűjtésével, 
átvételével, elszállításával, ártalmatlanításával, kezelésével, továbbá lomtalanítás 
szervezésével kapcsolatos feladatok teljes körű ellátására.  
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II. Fejezet 

 
Részletes rendelkezések 

 
2. A közszolgáltató közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei 

 
2. § 

 
(1) A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről és az abban bekövetkezett 

változásokról – a változás bekövetkezte előtt - az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni 
vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni. A települési hulladék begyűjtésének és 
elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és nap) – a keletkező hulladék mennyiségének 
figyelembevételével – a közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlanhasználókat – 
változás esetén is – értesíteni. Ennek keretében a közszolgáltatónak tájékoztatnia kell az 
ingatlanhasználókat a hulladékgyűjtő udvaron leadható hulladékokról, valamint a 
hulladékgyűjtő udvar és a gyűjtőszigetek működési rendjéről. 

(2) A közszolgáltató a munkaszüneti napok miatt a hulladékgyűjtő udvaron történő hulladék 
átadás-átvétele napjának áthelyezéséről az ingatlanhasználókat hirdetményben köteles 
tájékoztatni. 

(3) A közszolgáltató az (1) és (2) bekezdésben foglaltakról az ingatlanhasználókat a saját 
honlapján keresztül is köteles tájékoztatni. 

(4) A közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó kérelmére: 
a) az ingatlanon keletkezett települési hulladék mennyiségének megfelelő méretű, 
b) a közszolgáltatási területen képződő települési hulladék fajlagos mennyiségének, 
c) az ingatlanhasználók számának, 
d) az ürítési elszállítási gyakoriság, valamint 
e) az elkülönítetten gyűjtött biohulladék mennyiségének figyelembevételével 

meghatározott, megfelelő számú, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, 
azonosító jellel ellátott gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátani a 
kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül. 

 
(5) A közszolgáltató által biztosított, a települési hulladék gyűjtésére és tárolására szolgáló 

gyűjtőedények fajtáit és a bennük elhelyezhető települési hulladék mennyiségét az 1. 
melléklet 2. és 3. pontjai tartalmazzák. 

(6) A közszolgáltató hetente egy alkalommal köteles a települési hulladékot az 
ingatlanhasználóktól elszállítani. 

(7) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak 3 munkanappal a hulladék keletkezését 
megelőzően írásban bejelenti, hogy ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget 
jelentősen meghaladó mennyiségű települési hulladék vagy biohulladék keletkezése várható, a 
közszolgáltató köteles az ingatlanhasználó által megjelölt időpontra vagy időtartamra a 
hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas 
nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt rendelkezésre bocsátani. 

(8) Ha az ingatlanon keletkező települési hulladék vagy biohulladék mennyisége nem 
rendszeresen, hanem alkalmilag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az 
ingatlanhasználó elmulasztja a (7) bekezdésben meghatározott bejelentést megtenni, a 
közszolgáltató jogosult, de nem köteles az így átadott, illetőleg a gyűjtőedény mellé kirakott 
települési hulladék vagy biohulladék elszállítására. A többlet-közszolgáltatás tényéről és az 
ennek megfelelő többletdíj alkalmazásáról a közszolgáltató az ingatlanhasználót értesíteni 
köteles. A közszolgáltató által elvégzett többlet-közszolgáltatás díját az ingatlanhasználó 
köteles megfizetni. 
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(9) A közszolgáltató a tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott vagy általa 
bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről 
és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján köteles gondoskodni. 

(10) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha: 
a) nem a közszolgáltató által rendszeresített gyűjtőedényben kerül átadásra a hulladék, 

vagy 
b) a szállításra átadott gyűjtőedényben a hulladékot a 4.§ (3) bekezdésében foglaltak 

megszegésével helyezték el, és azt a közszolgáltató felhívására sem tették üríthetővé, 
c) a gyűjtőedényben a 4.§ (4) bekezdése szerinti hulladékot helyeztek el, 
d) a gyűjtőedényben az 1. mellékletben foglaltaknál több hulladékot helyeztek el, emiatt 

az túltöltött, túlsúlyos és a gyűjtőedény nem zárható le. 
 
(11) A közszolgáltató megtagadhatja az ingatlanhasználó által a hulladékudvarba, 

hulladékgazdálkodási telepre beszállított hulladék átvételét és a házhoz menő lomtalanításból 
származó lomhulladék elszállítását, ha az ingatlanhasználó egyébként a közszolgáltatási díj 
megfizetésére köteles és e kötelezettségének nem tesz eleget. 

 
3. Az ingatlanhasználó közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei 

 
3. § 

 
(1) Az ingatlanhasználó a hulladékról szóló törvényben foglalt kötelezettségein túlmenően 

köteles: 
a) a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni a hulladékról szóló törvényben 

meghatározott személyes adatait, az ingatlanon lakók számát, az igényelt gyűjtőedény 
űrméretét, az előreláthatólag az ingatlanán keletkező települési hulladék és biohulladék 
mennyiségét, ha bármilyen okból (pl.: tulajdonosváltozás) a közszolgáltatás 
igénybevételére kötelezetté válik, 

b) a települési hulladék és biohulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal 
eljárni, annak érdekében, hogy a települési hulladék és biohulladék mások életét, testi 
épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, Vámospércs város természetes 
és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a 
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja. 

c) a háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények tisztán tartásáról, 
fertőtlenítéséről.  

 
(2) Az ingatlanonként legfeljebb két személy által lakott két önálló 50 m-es körzetben 

elhelyezkedő lakóingatlan esetében a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 
közösen is igénybe vehető. Ilyenkor az érintetteknek a közszolgáltató részére írásban 
nyilatkozniuk kell arról, hogy a gyűjtőedényt melyik ingatlanon tárolják, és adják át ürítésre, 
valamint arról, hogy a közszolgáltatást melyik ingatlanhasználó fizeti, vagy a két használó 
milyen arányban fizeti, és a közszolgáltatás díját melyik ingatlanhasználó részére kell a 
közszolgáltatónak kiszámlázni. 

 
(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak történő átadásáig a települési hulladék és 

biohulladék gyűjtésére, tárolására a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 
gyűjtőedényt köteles igénybe venni. 

 
(4) Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkező települési hulladékot legfeljebb évi 

egy alkalommal az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott létesítményekbe maga is 
elszállíthatja, és ott díjmentesen elhelyezheti. Az ingyenesen elhelyezhető települési hulladék 
mennyisége legfeljebb 200 kg lehet. 
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(5) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatótól igényelt és átvett gyűjtőedényeket az ingatlana 
területén belül köteles elhelyezni, illetve tárolni. Az átvett gyűjtőedényeket közterületen csak 
a települési és biohulladék elszállítása céljából és csak a közszolgáltató által megjelölt 
szállítási napot megelőző napon 18 órától helyezheti ki a közterületre. A hulladék elszállítását 
követően még a szállítás napján köteles a gyűjtőedényt az ingatlanhasználó az ingatlanára 
visszavinni. 

 
(6) Az ingatlanhasználónak a települési hulladék és a biohulladék gyűjtőedény fedelét lecsukott 

állapotban kell tartania, mind az ingatlanán történő tároláskor, mind pedig a közterületre 
történő kihelyezésekor. A települési hulladékot és a biohulladékot a gyűjtőedényben, az 
ingatlanhasználó úgy köteles elhelyezni, hogy az a gyűjtőedény mozgatásakor és ürítésekor ne 
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett települési hulladék és 
biohulladék gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű-, és gyalogos forgalmat és elhelyezése 
nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 
4. § 

 
(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a települési hulladék és biohulladék gyűjtőedények 

tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük 
tisztántartásáról a 2. § (9) bekezdése szerinti gyűjtőedény kivételével. 

(2) A települési hulladék és biohulladék gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése 
vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki 
azt a közszolgáltatótól átvette, és az átvételt az aláírásával igazolta.  

(3) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényben a települési hulladékot és a biohulladékot köteles úgy 
elhelyezni, hogy az ne tömörödjön, préselődjön össze, ne fagyjon bele a gyűjtőedénybe, 
illetve ne akadályozza, vagy tegye lehetetlenné a gyűjtőedény ürítését. A közszolgáltató 
felhívására az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni, 
és az ebből eredő kárt 30 napon belül a közszolgáltatónak megtéríteni. 

(4) Tilos az ingatlanhasználónak a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, folyékony, mérgező, tűz- 
és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet, ürüléket vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, 
amely veszélyeztetheti a hulladék gyűjtését, szállítását, ürítését végző, vagy más személyek 
életét és testi épségét, egészségét. 

(5) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana 
egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül 
vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az 
ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett egyéb hulladéktól 
elkülönítetten gyűjteni. 

(6) Az ingatlanhasználó köteles a tevékenysége során keletkező veszélyes hulladékokat a 
települési hulladékától és a biohulladékától külön gyűjteni és azt a hulladékgyűjtő udvarra 
szállítani. A hulladékgyűjtő udvaron elhelyezhető veszélyes hulladék mennyisége 
alkalmanként maximum 100kg. 

 
 

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevétele, ellátásának rendje, módja, a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

 
5. § 

 
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére az ingatlanhasználó és a 

közszolgáltató szerződést köt. 
 

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 
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a) a szerződő felek (ingatlanhasználó, közszolgáltató) megnevezése, 
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja, 
c) a teljesítés helye, 
d) az ingatlanhasználónak átadott gyűjtőedény, szín, űrtartalom és darabszám szerint, 

valamint a gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék és biohulladék 
összetevőinek meghatározása, 

e) az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje, 
f) az ingatlanhasználó által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező 

hulladék mennyisége, amelyre a közszolgáltatást az ingatlanhasználó igénybe veszi, 
g) a gyűjtőedény használatának jogcíme és módja, 
h) a közszolgáltatási díj és alkalmazásának feltételei, 
i) a szerződés módosításának, szüneteltetésének, megszüntetésének módja, feltételei, 
j) a közszolgáltatás ellátását szabályozó jogszabályok meghatározása, 
k) a szerződés megkötésének helye és ideje, 
l) a szerződő felek aláírása. 

 
5. Az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok, az ingatlanhasználó részéről történő 

szüneteltetés 
 

6. § 
 

(1) Az ingatlanhasználó, amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban üdülőként bejegyzett 
ingatlanát meghatározott időszakban nem használja, a közszolgáltatótól írásban kérheti a 
közszolgáltatás szüneteltetését. A közszolgáltatás szüneteltetése a bejelentést követő hónap 
első napjától maximum hat hónapig tarthat. Az ingatlanhasználó köteles nyilatkozatot tenni 
arról, hogy a szüneteltetés időszaka alatt az ingatlant nem használja. 

(2) Amennyiben az ingatlanhasználó a kérelme ellenére az üdülőingatlanát mégis használja, a 
közszolgáltatás szüneteltetése megszakad, és az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást 
igénybe venni és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizetni. 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni, ha az ingatlanhasználó 
tartósan nem használja az ingatlanát, azzal, hogy a szüneteltetés időtartama a hat hónapot 
meghaladhatja. 

 
 

6. A lomtalanítás alá tartozó lomhulladék kezelésére vonatkozó szabályok 
 

7. § 
 

(1) A lomhulladék kezelésének megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató minden év 
április első munkanapja és november utolsó munkanapja közötti időszakban, valamint a 
közterületen elhelyezett fenyőfa összegyűjtéséről, elszállításáról és hasznosításáról a 
karácsonyi ünnepeket követően gondoskodik. 

(2) A közszolgáltató köteles a lomhulladék - általa meghatározott - körzetenkénti begyűjtésének 
és elszállításának ütemezését a gazdaságossági szempontok figyelembevételével elvégezni. A 
begyűjtést úgy kell ütemezni, hogy az egyes körzetekhez rendelt begyűjtési napok ciklikusan 
ismétlődjenek, továbbá egy körzetben a begyűjtés évi 2 alkalommal kerüljön ütemezésre az 
időszakon belül egyenletes eloszlásban.  

(3) A közszolgáltató az ingatlanhasználó – társasházak esetében a közös képviselő – bejelentése 
alapján, egyeztetett időpontban, a megrendelt címre érkezve végzi a lomhulladék begyűjtését. 
A megrendelés felvétele előzetesen telefonon történik, mely során a közszolgáltató köteles 
rögzíteni az alábbi adatokat: 
 

a) a begyűjtést megrendelő lakcíme, 
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b) a begyűjtés időpontja és helye, 
c) a lomhulladék becsült térfogata, 
d) a begyűjtést kérő megrendelő telefonszáma. 

 
(4) A lomhulladékot az ingatlanhasználónak úgy kell elhelyezni közterületen, hogy az a jármű- és 

a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve 
ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

 
7. Az elkülönített települési hulladék gyűjtésére vonatkozó szabályok 

 
8. § 

 
(1) A lakosság a települési hulladékot más összetevőitől elkülönítetten gyűjthető papírt, 

műanyagot, fehér és színes üveget a közszolgáltató álatl működtetett hulladékgyűjtő 
szigeteken köteles elhelyezni. 

(2) Gyűjtősziget használata esetén a hulladéknak az elhelyezés céljára szolgáló helyre történő 
szállításáról az ingatlan tulajdonosa gondoskodik. A hulladékot a kijelölt helyen - a 
közszolgáltató előírásaira is tekintettel – úgy kell elhelyezni, hogy az más hulladékfajtával ne 
keveredjen és a környezetet ne szennyezze.  

(3) Szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények 
elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, fertőtlenítéséről a közszolgáltató, a 
gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, a hó- és síkosság mentesítésről 
az Önkormányzat gondoskodik. A begyűjtést szolgáló szabványos gyűjtőedényt – jelöléssel, 
vagy speciális kialakítással – meg kell különböztetni egyéb gyűjtőedénytől. 

(4) Szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedények, illetve gyűjtőszigetek 
használatának rendjéről a közszolgáltató rendszeresen köteles tájékoztatást adni az 
ingatlantulajdonosoknak.  

 
8. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

 
9. § 

 
(1) Az e rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles 

ingatlanhasználókról a közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok 
feltüntetésével. 

(2) A közszolgáltató az ingatlanhasználóval megkötendő szerződéshez szükséges személyes 
adatokat elsődlegesen az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg. A személyes 
adatok kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 

(3) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, 
gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek 
az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

 
9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésének rendje 

 
10. § 

 
(1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére – a 

teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – családi házas ingatlan esetében 
negyedéves, egyéb ingatlanhasználók esetében havi bontásban utólagosan köteles megfizetni. 

(2) A közszolgáltatási díjat a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. 
(3) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve hogy a 
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közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja vagy a közszolgáltatás teljesítésére 
vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 

 
III. Fejezet 

 
Záró rendelkezések 

 
10. Hatályba léptető, módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések 

 
11. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos 
módon gondoskodik.  
 

12. § 
 
Hatályát veszti 

a) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztán tartásáról szóló 9/2005. (VI.10.) rendelet, 

b) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztán tartásáról szóló 9/2005. (VI.10.) rendelet módosításáról szóló 31/2005. 
(XII.23.) rendelet, 

c) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztán tartásáról szóló 9/2005. (VI.10.) rendelet módosításáról szóló 16/2006. 
(VII.01.) rendelet,  

d) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztán tartásáról szóló 9/2005. (VI.10.) rendelet módosításáról szóló 3/2007. 
(I.15.) rendelet, 

e) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztán tartásáról szóló 9/2005. (VI.10.) rendelet módosításáról szóló 12/2007. 
(IV.16.) rendelet, 

f) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztán tartásáról szóló 9/2005. (VI.10.) rendelet módosításáról szóló 23/2007. 
(XII.28.) rendelet, 

g) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztán tartásáról szóló 9/2005. (VI.10.) rendelet módosításáról szóló 4/2008. 
(II.04.) rendelet, 

h) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztán tartásáról szóló 9/2005. (VI.10.) rendelet módosításáról szóló 30/2008. 
(XII.16.) rendelet 

i) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztán tartásáról szóló 9/2005. (VI.10.) rendelet módosításáról szóló 15/2009. 
(XII.21.) rendelet, 

j) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztán tartásáról szóló 9/2005. (VI.10.) rendelet módosításáról szóló 7/2010. 
(V.20.) rendelet, 

k) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztán tartásáról szóló 9/2005. (VI.10.) rendelet módosításáról szóló 14/2010. 
(XII.15.) rendelet, 

l) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztán tartásáról szóló 9/2005. (VI.10.) rendelet módosításáról szóló 4/2011. 
(II.15.) rendelet, 
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m) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztán tartásáról szóló 9/2005. (VI.10.) rendelet módosításáról szóló 26/2011. 
(XII.15.) rendelet, 

n) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a 
közterületek tisztán tartásáról szóló 9/2005. (VI.10.) rendelet módosításáról szóló 22/2012. 
(XII.11.) rendelet. 

 
Vámospércs, 2014. március 12. 
 
 

Kanyóné Papp Klára     Ménes Andrea 
         jegyző          polgármester 

 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
Vámospércs, 2014. március 12. 
 
 
   Kanyóné Papp Klára 
    jegyző 
 
 

1. melléklet az 5/2014. (III.11.) önkormányzati rendelethez 
 

A hulladékgazdálkodási létesítmények adatai, a települési hulladék és gyűjtésére és tárolására a 
közszolgáltató által biztosított eszközök 

 
1. A hulladékgazdálkodási létesítmény megnevezése és címe: 
 

Debreceni Regionális Hulladékkezelő Telep (4002 Debrecen, Vértesi u. 9/b.) 
 

A közszolgáltató központi telephelye: 4031 Debrecen, István út 136. 
 

A lakossági hulladékudvar megnevezése és címe: Lakossági Hulladékudvar, 4031 
Debrecen, István út 136. 

 
 
2.  Ingatlanhasználóknál történő települési hulladék gyűjtése esetén: 
 
 A B 
 A hulladékgyűjtő edény, gyűjtőeszköz űrtartalma, 

színe, anyaga 
 

A hulladékgyűjtő 
edényben, 

gyűjtőeszközben 
elhelyezhető 

hulladék mennyisége 
1. 120 literes, kék színű, műanyag gyűjtőedény legfeljebb 25 kg 
2. 240 literes, kék színű, műanyag gyűjtőedény legfeljebb 50 kg 

 
3. 1100 literes, kék színű, műanyag gyűjtőedény legfeljebb 250 kg 
4. 60 literes színtelen műanyag zsák legfeljebb 12 kg 
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3.  Közterületen gyűjtőszigeten történő elkülönített települési hulladék gyűjtése esetén: 
 
 A B 

 A gyűjtőszigeten elhelyezett hulladékgyűjtő edény 
űrtartalma, színe, anyaga 

 

A hulladékgyűjtő edényben 
elhelyezhető hulladék 

fajtája 
 

1. legalább 1100 literes, kék színű, műanyag gyűjtőedény papír 
2. legalább 1100 literes, sárga színű, műanyag 

gyűjtőedény 
műanyag (PET palack) 

3. legalább 1100 literes, zöld színű, műanyag gyűjtőedény üveg 
 
 
7. napirendi pont: Előterjesztés az Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az óvodai felvételt a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja 
szabályozza: 
„A fenntartó 
b) dönt a köznevelési intézmény nevének megállapításáról, az óvodába történő jelentkezés módjáról, 
a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti 
és éves nyilvántartási rendjének meghatározásáról”. 
Az óvodai felvétel időpontjáról, a beiratkozási kötelezettségről a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet 20. § (1) és (2) bekezdése rendelkezik: 
„(1) A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának 
határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első 
határnapját megelőzően legalább harminc nappal. 
(2) A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles 
beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott 
időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke 
az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját 
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes jegyzőt.” 
Az intézményvezető asszony arról tájékoztatott, hogy a 2014/15-ös nevelési évre vonatkozóan az 
óvodai beiratkozást 2014. április 23.,24.,25.,28. és 29. napján, 8-16 óra között kívánja 
megtartani. 
A helyben szokásos közzététel a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, a Vámospércsi Hírek ingyenes 
havilap, valamint a város honlapján (www.vamospercs.hu) történő megjelenés. Kérem a T. 
Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottakkal 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2014. (III.11.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
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névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) 
bekezdése alapján úgy dönt, hogy az önkormányzat fenntartásában működő 
Óvoda Vámospércs intézményben a gyermekek óvodai beiratkozásának 
időpontját 2014. április 23.-24.-25.-28.-29. napjain de. 8.00 – du. 16.00 között 
állapítja meg. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse 
Németh Jánosné intézményvezetőt, továbbá intézkedjen a beiratkozás 
időpontjának közzétételéről. 
 
Határidő: értesítés: azonnal, végrehajtás: folyamatos 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
8. napirendi pont: Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok és a Helyi Választási Bizottság 
tagjainak megválasztása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
A Magyar Köztársaság elnöke 16/2014. (I. 20.) KE. határozatában az országgyűlési képviselők 2014. 
évi általános választását 2014. április 6. (vasárnap) napjára tűzte ki.  
A választások lebonyolításában részt vesznek a választási bizottságok. A választási bizottságok a 
választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges 
feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének 
biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének 
helyreállítása.  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 14.§ (2) bekezdése 
alapján választási bizottság a helyi választási bizottság (HVB) és a szavazatszámláló bizottság 
(SZSZB) is. A választási bizottság választott és megbízott tagokból áll (Ve 16. §) 
A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési 
önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését 
követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon (2014. március 17.) választja meg, 
személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt (Ve. 24.§ (1)). A szavazatszámláló 
bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani. 
A helyi választási iroda vezetője kijelöli azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel 
rendelkező választópolgárok szavazhatnak (Ve. 78.§) és a póttagok közül a szükséges számban 
további tagokkal egészíti ki, ha – az átjelentkező választópolgárokra tekintettel – a szavazókör 
névjegyzékében szereplő választópolgárok száma meghaladja a kilencszázat (Ve. 24.§ (3)). 
 
A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. A 
választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a Képviselő-
testület. (Ve. 25.§) 
 
Ha a választási bizottság tagjainak megválasztására határidőben nem kerül sor, a szavazatszámláló 
bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára az országgyűlési egyéni 
választókerületi választási bizottság haladéktalanul megbízza. (Ve. 25.§) 
 
A szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra 
megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. 
 
A szavazatszámláló bizottságba a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, 
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valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg. A közös jelöltet, illetve listát állító jelölő 
szervezetek együttesen jogosultak a választási bizottság tagjának megbízására.  
 
A szavazatszámláló bizottság megbízott tagját a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni 
legkésőbb a szavazás napját megelőző tizenhatodik napon (2014. március 21.), a bejelentés 
tartalmazza a megbízó nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét és személyi 
azonosítóját. 
 
A szavazatszámláló bizottsági tagsággal való összeférhetetlenség szabályait a Ve. 18. §-a 
tartalmazza. 
A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, 
jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati 
jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Nem lehet a választási bizottság választott tagja továbbá 
párt tagja, választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt 
hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság 
illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati 
jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a 
közalkalmazott kivételével, állami vezető. 
 
A szavazatszámláló bizottság tagja és póttagja megválasztását vagy megbízását követően legkésőbb a 
szavazást megelőző második napon a polgármester előtt esküt vagy fogadalmat tesz, ezt követően 
alakuló ülésen a választott tagok maguk közül választanak elnököt és elnökhelyettest. 
 
A helyi választási bizottság és a szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a 
következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig, megbízott 
tagjának megbízatása a választás végleges eredményének jogerőssé válásáig tart. 
 
Vámospércs városában a szavazókörök számában, sorszámában, és a szavazóhelyiségek címét 
illetően nem történt változás.  

 
001. sz. szavazókör: Malom utca 2. Piremon Nyomda 
002. sz. szavazókör: Béke utca 1. Polgármesteri Hivatal 
003. sz. szavazókör: Béke utca 1. Polgármesteri Hivatal 
004. sz. szavazókör: Nagy utca 4. Általános Iskola 
005. sz. szavazókör: Iskola utca 2. Óvoda 

 
Tekintettel arra, hogy Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 235/2010. (VIII.16.) 
számú határozatában a Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) tagjai és két póttagja 
lemondtak a tagságukról, szükséges a HVB tagjainak megválasztása is. A Ve. 23. §-a kimondja, 
hogy a HVB három tagját és legalább két póttagját a települési önkormányzat képviselő-testülete a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követen, 
legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg, személyükre a helyi 
választási iroda vezetője tesz indítványt. Tekintettel arra, hogy a HVB tagok a megbízatásuk lejárta 
előtt írásban lemondtak tagságukról, a Ve. 23. §-a szerint, de az ott meghatározott időponttól eltérően, 
a képviselő-testületnek most kell megválasztani a HVB tagjait.  
 
Kiegészítés képen annyiról kívánom a Képviselő-testület tagjait tájékoztatni, hogy a kiküldött 
előterjesztésben a Helyi Választási Bizottság 5. póttagjának a neve nem került beírásra, mivel a mai 
napon tudtam vele egyeztetni a tisztség elvállalásáról. Személye Polgár Réka. Kérem a Képviselő-
testület tagjait, hogy a határozati javaslatot a kiegészített személy nevével fogadja el. Az 
elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2014. (III.11.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 
szavazatszámláló bizottság tagjainak választja meg az alábbi személyeket: 

 
001. sz. szavazókör: 4287 Vámospércs, Malom utca 2., Piremon Nyomda 
1.) Jenei László        mint tag 
2.) Komlósi Istvánné      mint tag 
3.) Kocsis Anita       mint tag 
4.) Medgyesi Imréné      mint póttag 
5.) Kuprák Gabriella      mint póttag 
 
002. sz. szavazókör: 4287 Vámospércs, Béke utca 1., Polgármesteri Hivatal 
1.) Bálega Jánosné      mint tag 
2.) Kelemenné Hajdó Mária     mint tag 
3.) Nyakas Gáborné      mint tag 
4.) Fábián Sándorné      mint tag 
5.) Turkász-Simon Csaba     mint tag 
6.) Orgonásné Újhelyi Anikó     mint póttag 
7.) Holló Istvánné      mint póttag 
8.) Szallai Imréné      mint póttag 

 
003. sz. szavazókör: 4287 Vámospércs, Béke utca 1., Polgármesteri Hivatal 

   1.) Szűcsné Újvári Ildikó     mint tag 
   2.) Polgár Sándorné      mint tag 
   3.) Lengyelné Dobos Éva     mint tag 
   4.) Szűcs Anett       mint póttag 
   5.) Gyöngyi Gabriella      mint póttag  

 
   004. sz. szavazókör: 4287 Vámospércs, Nagy utca 4., Általános Iskola 

1.) Oláh Mariann       mint tag 
2.) Albert Enikő       mint tag 
3.) Venczel Gyuláné      mint tag 
4.) Ráczné Ferenczik Tünde Erika    mint póttag 
5.) Peha Sándor Csabáné      mint póttag 

 
005. sz. szavazókör: 4287 Vámospércs, Iskola utca 2., Óvoda 

          1.) Mészárosné Oláh Róza     mint tag 
          2.) Tankáné Antal Irén      mint tag 
          3.) Hajzer Jánosné      mint tag 
          4.) Hajdú Zoltánné      mint póttag 
          5.) Kocsmáros Ferencné      mint póttag 
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A választott tagok, póttagok megbízatása a következő általános választásra 
létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagok és póttagok eskütételéről 
gondoskodni szíveskedjen. 
 
FELELŐS: Ménes Andrea polgármester 
HATÁRIDŐ: 2014. április 4. 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2014. (III.11.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Helyi 
Választási Bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja meg: 
 
Helyi Választási Bizottság: 
1.) Gazsi Lajos                                                                                      mint tag  
2.) Kertész Pál                                                                                       mint tag 
3.) Palotás György                                                                                mint tag 
4.) Oláh Edina                                                                                       mint póttag 
5.) Polgár Réka                                                                                     mint póttag 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagok és póttagok eskütételéről   

            gondoskodni szíveskedjen. 
 

FELELŐS: Ménes Andrea polgármester 
HATÁRIDŐ: folyamatos 

 
 
 
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 14,30 perckor Ménes Andrea polgármester az 
ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 
Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


