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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 06. napján 
14,00 órai kezdettel Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának emeleti 
nagytermében megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  Ménes Andrea polgármester, 
     Huszti János alpolgármester,  
    Gálfi József települési képviselő  

  Polgárné Nagy Elvira települési képviselő, 
  Kosztin Mihály települési képviselő 
  Lakatos József települési képviselő  
  Deákné Demjén Ilona települési képviselő,  
  Szabó Gyula települési képviselő 

 
Igazoltan távol maradt: Rácz Ildikó települési képviselő, 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző;  
 
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett 
 

Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 8 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. Kérdezem, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokon kívül 
van-e valakinek napirendi pontokhoz javaslata? 
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Tájékoztatást szeretnék nyújtani a Képviselő-testület tagjai részére a képviselőkre vonatkozó törvényi 
jogszabályok változása tárgyában.   
 
Ménes Andrea polgármester:  
Ismertetem a módosított napirendi pontokat:    
 

Napirendi pont előtti témák: 
 

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Tervezett napirendi pontok: 
Nyílt ülés 

 
1. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. 

(II.12.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
2. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2014-2018 évekre vonatkozó Belső 

ellenőrzési stratégiai tervének elfogadása tárgyában 
Előterjesztő: Kanyóné Papp Klára jegyző 

 
3. Előterjesztés Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi támogatása 

tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
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4. Előterjesztés a belvíz porjekt megvalósítása során felmerült pót- és többlet költségről 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
5. Előterjesztés víziközművek gördülő tervének elfogadása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

6. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő vízi közművek Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásáról és az azzal összefüggő feladatokról 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
7. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

23/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
8. Előterjesztés a Ke-Víz 21 Zrt. zálog és óvadéki szerződése tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

9. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat és a Vámospércs Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
10. Előterjesztés a 2014. évi közmeghallgatás időpontjának megtárgyalásának tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

11. Tájékoztatás jogszabályi változásokról  
Előadó: Kanyóné Papp Klára jegyző 

 
Napirendi pont előtti témák: 

 
1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Zárt ülés 

 
1. Előterjesztés szociális bérlakás bérbeadása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

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

 
Kérem szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadja a nyílt és zárt ülés napirendi pontjait.  
 
Napirendi pont előtt: 
 
1. Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület részére kiküldésre került a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámoló. Kérdezem, hogy az áttekintést követően van-e valakinek kérdése hozzászólása?  
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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 Vámospércs Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
2/2014. (II.12.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését a 2/2014. (II.12.) számú rendeletével 
-  1 166 622 E Ft főösszeggel - fogadta el. 
 
A költségvetés évközben egyszer módosításra került, melyet követően a főösszeg 1 685 476 E Ft-ra 
változott. 
Költségvetési hiánnyal az eredeti és a módosított költségvetés sem számol. 
 
A jelenleg szükséges módosítások az alábbiak: 
 
1. Vámospércs Városi Önkormányzat módosításai, átcsoportosításai  
 
I. Előirányzat módosítás a Kormány hatáskörében 
 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat havi ellátási igénylései alapján az alábbi jövedelempótló 
támogatásokat finanszírozta harmadik negyedévben a központi költségvetés: 
 
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás  9 620 E Ft 
- Lakásfenntartási támogatás    7 250 E Ft 
- Rendszeres szociális segély   3 378 E Ft 
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
  részesülők Erzsébet-utalvány támogatása  3 741 E Ft  

    összesen: 23 989 E Ft 
 
A módosítás következtében 23 989 E Ft-tal nő az Önkormányzatok működési költségvetési 
támogatása bevételi előirányzat és ugyanezzel az összeggel nő az Ellátottak pénzbeli juttatása 
kiadási előirányzat. 
 
2. Vámospércs Városi Önkormányzat az 5 000 fő feletti lakosságszámú települési 

önkormányzatok 2014. évi adósságkonszolidációja jogcímen további – árfolyam-
különbözetből adódó - 907 E Ft összegű működési és felhalmozási támogatásban részesült. A 
módosítás alapján nő az Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása bevételi 
előirányzat 465 E Ft-tal és nő a Felhalmozási célú hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadási 
előirányzat 465 E Ft-tal, illetve nő az Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 
442 E Ft-tal és nő a Dologi kiadások előirányzat 442 E Ft-tal. 

 
3. Vámospércs Városi Önkormányzat az E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálás 

jogcímen további 592 E Ft összegű költségvetési támogatásban részesült, mely a bevezetett 
központi bevétel miatti helyi adóbevétel kiesést egyenlíti ki. A módosítás alapján 592 E Ft-tal 
nő az Önkormányzatok működési költségvetési támogatása bevételi előirányzat és 592 E Ft-
tal nő a Tartalékok előirányzata. 

 
4. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 
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26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) 15/A. §-a alapján a közalkalmazottakat a 
besorolásuk alapján ágazati pótlék illeti meg, melynek mértékét a Kjtvhr. 5. számú melléklete 
tartalmazza. A Kormány az ágazati pótlék bevezetése miatti személyi juttatás és szociális 
hozzájárulási adó többletkiadást az önkormányzatok számára – a havi igénylések alapján - 
támogatásként biztosítja. A 2014. III. negyedévi igénylések alapján a település 820 E Ft 
támogatásban részesült.  
A módosítás alapján 820 E Ft-tal nő az Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 
bevételi előirányzat és 820 E Ft-tal nő a Tartalékok előirányzata. 
 

5. Vámospércs Városi Önkormányzatot a 2013. évi költségvetési beszámolója alapján 832 E Ft 
póttámogatás illette meg, melyet a Magyar Államkincstár pénzügyileg teljesített. A módosítás 
alapján 832 E Ft-tal nő az Önkormányzatok működési költségvetési támogatása bevételi 
előirányzat és 832 E Ft-tal nő a Tartalékok előirányzata. 

 
6. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak, a korábbi években bevezetett adó- és 

járulékváltozások - negatív hatású – ellentételezésére bérkompenzációban részesülnek. A 
2014. év hónapjaira járó bérkompenzációt a dolgozók havonta, az illetmény kifizetésével 
egyidejűleg kapják meg. A Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére a nettó 
finanszírozás keretében biztosítja a kiadások fedezetét, melynek harmadik negyedévi összege 
és az e célra folyósított előlege 2 292 E Ft volt. A módosítás alapján 2 292 E Ft-tal nő az 
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása bevételi előirányzat és 2 292 E Ft-tal nő 
a Tartalékok előirányzata. 

   
II. Előirányzat módosítás intézményi (saját) hatáskörben 
 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat a közhatalmi bevételeit jelentősen túlteljesítette, ezért 
indokolttá vált 18 500 E Ft többletbevétellel történő előirányzat módosítás. A módosítás 
alapján 18 500 E Ft-tal nő a Közhatalmi bevételek előirányzata és ugyanezzel az összeggel 
nő a Dologi kiadások előirányzata. 

 
III. Előirányzat átcsoportosítás intézményi (saját) hatáskörben 

 
1. A Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ udvarának felújítási munkáihoz a fenntartó 

önkormányzatnak 1 500 E Ft pótelőrányzatot szükséges biztosítania, valamint a Művelődési 
Ház és Könyvtár Vámospércs intézménytől 50 E Ft támogatás elvonható a HBM-i 
Önkormányzat támogatása okán. Az átcsoportosítás következtében 1 450 E Ft-tal nő a 
Központi, irányítószervi támogatás kiadási előirányzat és ugyanezzel az összeggel csökken a 
Tartalékok előirányzata. 

 
2. A KEOP-2014-4.10.0/F. Vámospércs, Nagy u. iskola épületenergetikai felújítása és 

fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával pályázat önerejéhez 4 500 E Ft 
átcsoportosítása szükséges. Az átcsoportosítás alapján 4 500 E Ft-tal csökken a Beruházások 
kiadási előirányzat és nő a Felújítások kiadási előirányzata. 

 
3. Vámospércs Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél 1 070 E Ft összegű 

felhalmozási célú Központi irányítószervi támogatás átcsoportosításra került a működési célú 
Központi irányítószervi támogatás előirányzatokhoz. Az átcsoportosítás alapján 1 070 E Ft-al 
csökken a Központi, irányítószervi támogatás (felhalmozási célú) előirányzat és ugyanezzel 
az összeggel nő a Központi, irányítószervi támogatás (működési célú) előirányzat. 
Kapcsolódó tételként 1 070 E Ft-al csökken a Felhalmozási célú maradvány igénybevétele 
előirányzat és ugyanezzel az összeggel nő a Működési célú maradvány igénybevétele 
előirányzat.  

 



6 
 

 
 IV. Egyéb - kiemelt előirányzatot nem érintő – változás 
 

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

- Integrált – a város összes intézményét és az összes gazdálkodási folyamatot összefogó 
– gazdálkodási (EPER) és vagyonkezelési rendszer (E-KATA) bevezetése 

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

előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé: 
 

- a) Az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0047. Vámospércs város belterületi csapadékvíz 
elvezető rendszer bővítése beruházási sorról 700 E Ft átcsoportosítása szükséges az 
Integrált –a város összes intézményét és az összes gazdálkodási folyamatot összefogó 
– gazdálkodási (EPER) és vagyonkezelési rendszer (E-KATA) bevezetése beruházási 
sorra.  
 

3.  Vámospércs Városi Önkormányzat felújításai (6. számú melléklet) az alábbi új sorral bővül: 
 

-  KEOP-2014-4.10.0/F. Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai felújítása és 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával (Nagy u. iskola) 

 
2. Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának módosításai 
 
I. Előirányzat módosítás intézményi (saját) hatáskörben 

 
1. Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (Helyi Választási Iroda) a HBM-i 

Önkormányzattól (Területi Választási Iroda) – a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása 
lebonyolításának költségeihez – várhatóan 1 300 E Ft összegű támogatásban részesül. A 
módosítás alapján 1 300 E Ft-tal nő a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson 
belülről előirányzat és 1 300 E Ft-tal nő a Személyi juttatások előirányzata. 

 
3. Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ módosításai, átcsoportosításai 
 
I. Előirányzat módosítás felügyeleti szervi hatáskörben 
 

1. A Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ a fenntartó önkormányzattól – az intézmény 
udvarának kialakításához – 1 500 E Ft irányítószervi támogatásban részesült. A módosítás 
alapján 1 500 E Ft-tal nő a Központi, irányítószervi támogatások bevételi előirányzat és 1 500 
E Ft-tal nő a Dologi kiadások előirányzata. 

 
II. Előirányzat átcsoportosítás felügyeleti szervi hatáskörben 
 

2. A Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ költségvetésében a fenntartó önkormányzat 
910 E Ft felhalmozási célú irányítószervi támogatást a működési célú támogatásokba 
csoportosított át. Az átcsoportosítás alapján 910 E Ft-tal csökken a felhalmozási célú 
Központi, irányítószervi támogatás előirányzata és ugyanezzel az összeggel nő a működési 
célú Központi, irányítószervi támogatás előirányzata. Az átcsoportosításhoz kapcsolódóan 
910 E Ft-tal csökken a Beruházások előirányzata és ugyanezzel az összeggel nő a Dologi 
kiadások előirányzata.  
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4. Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs  módosításai 
 
I. Előirányzat átcsoportosítás intézményi (saját) hatáskörben 

 
1. Az intézmény rendezvényeinek költségeihez a HBM-i Önkormányzat 50 E Ft-tal járult hozzá. 

Az átcsoportosítás alapján 50 E Ft-tal nő a Működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről előirányzat és 50 E Ft-tal csökken a Központi, irányítószervi 
támogatás előirányzata. 

 
2. Az intézmény költségvetésében a fenntartó önkormányzat 150 E Ft működési célú 

irányítószervi támogatást a felhalmozási célú támogatásokba csoportosított át. Az 
átcsoportosítás alapján 150 E Ft-tal nő a felhalmozási célú Központi, irányítószervi támogatás 
előirányzata és ugyenezzel az összeggel csökken a működési célú Központi, irányítószervi 
támogatás előirányzata. Az átcsoportosításhoz kapcsolódóan 150 E Ft-tal nő a Beruházások 
előirányzata és ugyanezzel az összeggel csökken a Dologi kiadások előirányzata.  

 
5. Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye módosításai 

 
I. Előirányzat átcsoportosítás felügyeleti szervi hatáskörben 
 

1. Az intézmény költségvetésében a fenntartó önkormányzat 310 E Ft felhalmozási célú 
irányítószervi támogatást a működési célú támogatásokba csoportosított át. Az átcsoportosítás 
alapján 310 E Ft-tal csökken a felhalmozási célú Központi, irányítószervi támogatás 
előirányzata és ugyenezzel az összeggel nő a működési célú Központi, irányítószervi 
támogatás előirányzata. Az átcsoportosításhoz kapcsolódóan 310 E Ft-tal csökken a 
Beruházások előirányzata és ugyanezzel az összeggel nő a Dologi kiadások előirányzata.  

 
Összegzés: 
 
Az önkormányzat eredeti 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1 166 622 E Ft-
ban került elfogadásra, működési és felhalmozási hiány nem került tervezésre.  
 
Az első rendeletmódosítást követően a költségvetés főösszege 1 685 476 E Ft-ra változott. 
 
Jelen rendeletmódosítást követően a bevételi és kiadási főösszeg 1 734 758 E Ft-ra módosult.  
 
A 2014. évi költségvetés továbbra sem számol működési és felhalmozási hiánnyal. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosításról szóló előterjesztés megtárgyalni és a 
költségvetési rendelet módosítását elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
 
Szabó Gyula települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a rendelet-tervezetet elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testület részére.  

Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Jogszabályi változással kapcsolatosan szeretném a Képviselő-testületet tájékoztatni. 2014 évtől a 
Magyar Államkincstár felé havonta beszámolót és jelentést kell készítenünk, ezért a jogszabály 
módosítás alapján a Képviselő-testületnek a féléves és a ¾ éves helyzetről szóló beszámolót már nem 
kell elfogadnia, illetve költségvetési koncepciót sem kell alkotnia. 
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 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: Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről alkotott 2/2014. (II.12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.  
 
Társadalmi-gazdasági hatása: A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelően a költségvetési rendelet módosítása biztosítja a 
kötelező önkormányzati feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet.  
A jogszabály megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
34.§ (5) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-
módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - 
negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló 
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év 
közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti 
fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés 
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet 
módosítását. 
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
törvényességi észrevétele. 
A jogszabály költségvetési hatásai: A költségvetési rendelet módosításában foglalt szabályok 
betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és a felújítások, beruházások a 
tervezett ütemben megvalósíthatók.  
A jogszabály környezeti és egészségi következményei: -  
A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: többlet adminisztratív terhet nem 
keletkeztet.  
A jogszabályi alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 
rendelet-tervezet elfogadása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi 
feltételt nem igényel.  

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelete 
 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről alkotott 2/2014. (II.12.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) 
bekezdés a) pontja és (1) bekezdés f) pontja valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, - Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 
2013. évi CCXXX. törvényben foglaltakra tekintettel – Vámospércs Városi Önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről alkotott 2/2014. (II.12.) számú önkormányzati rendeletének módosítására 
vonatkozóan a következőket rendeli el: 
 

1. § 
A 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
A Képviselő-testület Vámospércs Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 
2014. évi költségvetését 
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  1 734 758 E Ft bevétellel 
  1 734 758 E Ft kiadással 

                0 E Ft forráshiánnyal 
állapítja meg a 2. sz. melléklet szerint. 

2. § 
A 3.§ az alábbiak szerint módosul: 
 
(1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget bevételi 

forrásonként az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

 
MEGNEVEZÉS 

 MŰKÖDÉSI 
BEVÉTELEK 

FELHALMOZÁS
I BEVÉTELEK 

BEVÉTELE
K 

ÖSSZESEN 
Működési/felhalmozási 
bevételek 

 
87 541 

 
0 

 
87 541 

 
Közhatalmi bevételek 

 
134 500 

 
0 

 
134 500 

Működési/felhalmozási célú 
támogatások bevételei, 
kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről 

 
740 853 

 
702 332 

 
1 443 185 

Működési/felhalmozási célú 
átvett pénzeszközök 
államháztartáson kívülről 

 
100 

 
0 

 
100 

 
Költségvetési bevételek 
összesen 

 
962 994 

 
702 332 

 

 
1 665 326 

 
Költségvetési hiány belső 
finanszírozását szolgáló 
pénzforgalom nélküli 
bevételek 

 
 

40 104 
 

 
 

29 328 

 
 

69 432 

Költségvetési pénzforgalom 
nélküli bevételek összesen 

 
40 104 

 

 
29 328 

 
69 432 

Költségvetési hiány külső 
finanszírozását szolgáló 
bevételek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

 
1 003 098 

 
731 660 

 
1 734 758 

 
3. § 

A 4.§ az alábbiak szerint módosul: 
 

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

  
MŰKÖDÉSI 
KIADÁSOK 

   
FELHALMOZÁSI 

KIADÁSOK 

 
KIADÁSOK 
ÖSSZESEN 

 
Személyi juttatások 

 
412 267 

 
0 

 
412 267 

Munkaadót terhelő 
járulékok, szociális 
hozzájárulási adó 

 
85 805 

 
0 

 
85 805 

 
Dologi kiadások 

 
297 693 

 
0 

 
297 693 

Egyéb működési 
célú/felhalmozási célú 
kiadások 

 
89 432 

 
118 072 

 
207 504 

 
Ellátottak pénzbeli 
juttatásai 

 
117 901 

 
0 

 
117 901 

 
Felújítások 
 

 
0 

 
59 749 

 
59 749 

 
Beruházások 
 

 
0 

 
377 501 

 
377 501 

 
Költségvetési kiadások 
összesen 

 
1 003 098 

 
555 322 

 
1 558 420 

 
Finanszírozási kiadások 
 

 
0 

 
176 338 

 
176 338 

 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 
 

 
1 003 098 

 

 
731 660 

 
1 734 758 

 
4.§ 

Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben 
szokásos módon gondoskodik.  
 

Vámospércs, 2014. november 06. 
 

           Ménes Andrea                                                                        Kanyóné Papp Klára 
           polgármester                                                                                     jegyző 

 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
Vámospércs, 2014. november 06.     

Kanyóné Papp Klára 
        jegyző 
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2. napirendi pont: Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2014-2018 évekre vonatkozó 
Belső ellenőrzési stratégiai tervének 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Kanyóné Papp Klára: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)  
119. § (3) – (6) bekezdése értelmében a jegyző köteles olyan belső kontrollrendszert működtetni, ami 
biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és 
eredményes felhasználását.  
A (4) bekezdés értelmében a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről az 
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és nemzetközi belső 
ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében 
gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.  
Az (5) bekezdés értelmében a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő 
testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.  
A (6) bekezdés tartalmazza, hogy a helyi önkormányzat és a költségvetési szervei belső ellenőrzésére 
vonatkozó részletes szabályokat jogszabály rögzíti. 
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 30. § (1) bekezdésében rögzített szerint a belső ellenőrzési 
vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely összhangban a szervezet hosszú távú céljaival, 
meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket az elkövetkezendő négy évre. A 
(2) bekezdésben került rögzítésre, hogy a stratégiai ellenőrzési tervet szükség szerint felül kell 
vizsgálni.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzatnál a belső ellenőrzési feladatokat külső vállalkozó végzi. Feladata 
az önkormányzat működésének ellenőrzése, ellátja továbbá az önkormányzat által fenntartott és 
felügyelt szervek pénzügyi-gazdasági ellenőrzését, az önkormányzati tulajdonú támogatott társaságok 
tulajdonosi, pénzügyi ellenőrzését, továbbá a város költségvetéséből céljelleggel juttatott 
támogatások elszámolásával, felhasználásával kapcsolatos ellenőrzést is a kedvezményezett 
szerveknél, az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeleteiben szabályozottak szerint. 
 
Az Mötv. 119. § (3) – (6) bekezdésében foglaltak a fenti összetett feladatellátás jogszabályi alapját 
biztosítják.  
 
A belső ellenőr tevékenységét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény VIII. fejezete, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a, a  költségvetési 
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 
vonatkozó előírásai, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak figyelembevételével végzi. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen 
elfogadni. Az elhangzottakkal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  

 
Szabó Gyula települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  

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

 

 



12 
 

 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
141/2014. (XI.06.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - a költségvetési 
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendelet 30. § (1) bekezdése alapján - úgy dönt, hogy 
Vámospércs Városi Önkormányzat 2014-2018 évekre vonatkozó Belső 
ellenőrzési stratégiai tervét a határozat melléklete szerint elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntéssel kapcsolatosan 
valamennyi szükséges intézkedést tegye meg.  
 
FELELŐS: Kanyóné Papp Klára jegyző 
HATÁRIDŐ: azonnal 

 
1. számú melléklet 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Belső ellenőrzési stratégiai terve 

2014 - 2018. évekre 
 

 
Bevezetés, stratégiai célkitűzések meghatározásakor figyelembe vett szervezeti keretek és 
körülmények 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)  
119. § (3) – (6) bekezdése értelmében a jegyző köteles olyan belső kontrollrendszert működtetni, ami 
biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és 
eredményes felhasználását.  
A (4) bekezdés értelmében a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről az 
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és nemzetközi belső 
ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében 
gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.  
Az (5) bekezdés értelmében a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő 
testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.  
A (6) bekezdés tartalmazza, hogy a helyi önkormányzat és a költségvetési szervei belső ellenőrzésére 
vonatkozó részletes szabályokat jogszabály rögzíti. 
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 30. § (1) bekezdésében rögzített szerint a belső ellenőrzési 
vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely összhangban a szervezet hosszú távú céljaival, 
meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket az elkövetkezendő négy évre. A 
(2) bekezdésben került rögzítésre, hogy a stratégiai ellenőrzési tervet szükség szerint felül kell 
vizsgálni.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzatnál a belső ellenőrzési feladatokat külső vállalkozó végzi. Feladata 
az önkormányzat működésének ellenőrzése, ellátja továbbá az önkormányzat által fenntartott és 
felügyelt szervek pénzügyi-gazdasági ellenőrzését, az önkormányzati tulajdonú támogatott társaságok 
tulajdonosi, pénzügyi ellenőrzését, továbbá a város költségvetéséből céljelleggel juttatott 
támogatások elszámolásával, felhasználásával kapcsolatos ellenőrzést is a kedvezményezett 
szerveknél, az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeleteiben szabályozottak szerint. 
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Az Mötv. 119. § (3) – (6) bekezdésében foglaltak a fenti összetett feladatellátás jogszabályi alapját 
biztosítják.  
 
A belső ellenőr tevékenységét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény VIII. fejezete, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a,   
a  költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet vonatkozó előírásai, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben 
foglaltak figyelembevételével végzi. 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat belső ellenőrzési stratégiai terve a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 30. §-ában 
foglaltak alapján került kialakításra, figyelemmel az önkormányzat hosszú távú célkitűzéseire.  
 

I. Hosszú távú célkitűzések, és azzal összhangban levő belső ellenőrzési stratégiai célok: 
 

A belső ellenőrzés stratégiai célja, hogy hozzájáruljon az Önkormányzat által kitűzött stratégiai célok 
eléréséhez.    
A prognosztizált társadalmi és gazdasági hatásokra figyelemmel az önkormányzatnak fő feladata kell, 
hogy legyen a gazdálkodás pénzügyi egyensúlyának megteremtése, megőrzése, a működési 
költségekben levő megtakarítási lehetőségek feltárása, a lehetséges bevételek beszedése, az 
önkormányzati feladatellátásban a megfelelő szabályozottság és szervezettség biztosítása. Továbbá 
kiemelt célnak kell tekinteni a beruházásokra biztosítható önerő mellett az uniós és állami 
támogatások elnyerését, megfelelő felhasználását.  
A leírtakkal összhangban hosszabb távon az ellenőrzések során is ezek lesznek a hangsúlyos elemek, 
vizsgálandó témák, melyek éves tervekben kerülnek konkrétan megfogalmazásra.  
 
 

Hosszú távú célkitűzések Kapcsolódó belső ellenőrzési stratégiai 
célok 

 Az anyagi erőforrásokkal való 
gazdálkodás ellenőrzése Vámospércs 
Város feladatellátásával 
összefüggésben.  

Az éves költségvetési rendelet betartásának 
biztosítása (intézmények, Polgármesteri 
Hivatal, kisebbségi önkormányzat, 
támogatott szervek, társaságok). Működési 
költségekben levő megtakarítási lehetőségek 
feltárása, lehetséges bevételek beszedése, 
szabályozottság, szervezettség biztosítása. 
 

 A beruházási projektek folyamatos 
ellenőrzése. 

A beruházások (közbeszerzés, tervezés, 
bonyolítás, kivitelezés, pénzügyi elszámolás) 
szabályszerűségének biztosítása. 
 

 Az európai uniós forrásokkal 
támogatott fejlesztési feladatok 
ellenőrzése.  

Az európai uniós források igénybevétele és 
felhasználása szabályszerűségének 
biztosítása. 
 

 Belső kontrollrendszer működésének 
folyamatos ellenőrzése. 

A belső kontrollrendszer 
szabályszerűségének, hatékonyságának, 
eredményességének biztosítása, javítása. A 
belső kontrollok megbízhatóságának 
növelése.  

 
A fentiek figyelembevételével a belső ellenőrzés segíteni és támogatni kívánja:  
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- Az önkormányzat és intézményei szabályszerű működésének feltételeit, azt, hogy 
tevékenységüket szabályszerűen, a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, 
hatékonyság, eredményesség) összhangban hajtsák végre,  

- A gazdálkodás során ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetés-ellenes 
felhasználásra,  

- Az önkormányzat elszámolási kötelezettségét megfelelően teljesítse,  
- Az önkormányzat költségvetéséből nyújtott támogatások felhasználása előírásszerűen, a 

támogató szándéka szerint történjen. 
 
A belső ellenőrzés segíti az Önkormányzatot a szakmai és gazdálkodási célkitűzések teljesítésében, 
kellően megalapozott szemléletet nyújt a belső kontrollrendszer értékeléséhez és javításához. 
Felméri az önkormányzat és az intézmények folyamataiban rejlő kockázatokat és értékeli az azok 
csökkentésére kialakított ellenőrzési pontok megfelelőségét, eredményességét és hatékonyságát. 
A 2014-től 2018-ig tartó időszakban a belső ellenőrzés a stratégiai célkitűzéseit az elvégzett 
kockázatelemzés eredményeink értékelésére alapozva és a vezetés javaslatait is figyelembe véve 
határozza meg. 
A Nemzetközi Belső Ellenőrzési Standardok ajánlása alapján, a kockázatelemzés során magas 
összesített kockázati besorolást elérő folyamatokat évente, a közepes összesített kockázati besorolást 
elérő folyamatokat 2-3 évente, míg az alacsony kockázatú folyamatokat 4-5 évente kell a belső 
ellenőrzésnek vizsgálat alá vonnia. 
 
A 2014-2018. években a belső ellenőrzésnek (tanácsadási vagy bizonyosságot nyújtó ellenőrzési 
tevékenység keretében) fokozott figyelmet kell fordítania a következő folyamatokra, tényezőkre és 
kockázatokra: 
 

 Segítse elő  a közpénzek felhasználásának átláthatóságát és elszámoltathatóságát,  

 A belső ellenőrzés feleljen meg a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési 
standardoknak, valamint a vonatkozó módszertani útmutatók elvárásainak, 

 Pénzügyi-, szabályszerűségi, rendszer-ellenőrzés végzése az önkormányzat és intézmények, 
gazdasági társaság és egyéb támogatásban részesülő szervezetek (nonprofit támogatott 
szervezetek) vonatkozásában. 

 Teljesítmény-ellenőrzések, hatékonyság-vizsgálatok végzése, 

  A korábbi ellenőrzések által eltárt hiányosságok felszámolásának kiemelt vizsgálati 
szempontként való kezelése, utóellenőrzés keretében. 

 
A belső ellenőrzés elősegíteni kívánja egy-egy terület részletes elemzését annak érdekében, hogy az 
önkormányzat a hivatal, az önkormányzati intézmények felsővezetői munkájukban felhasználhassák 
az elemző összegzéseket, az átfogó helyzetértékeléseket, ajánlásokat, javaslatokat. 
Fontos feladatának tekinti az ellenőrzés a működési költségek felhasználásának és a bevételek 
elszámolásának, beszedésének folyamatos vizsgálatát.  
Célja, hogy az ellenőrzések a jogszabályokban előírtak betartásával, objektíven és szakszerűen 
kerüljenek végrehajtásra, előre mutató, helytálló javaslatokkal, ennek érdekében biztosítja a belső 
minőségellenőrzést.  
A minőségi munka alapkövetelmény a közszférában, a minőségnek a mindennapi munkafolyamatok 
részeként kell érvényesülnie. Megalakulásától kezdve Vámospércs Városi Önkormányzat jelentős 
forrásokat biztosított arra, hogy az európai szintű önkormányzati működés feltételrendszere 
létrejöjjön, így kiemelten a hatékony város-irányítás, a gyors ügyintézés, az ügyfélkiszolgálás 
színvonalának emelése, az informatikai rendszer fejlesztése. 
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Ehhez rendelte a város minőségpolitikáját, minőségcéljait, azaz, hogy megfelelően megvalósuljon az 
ügyfélközpontúság, az együttműködés a lakossággal, az esélyegyenlőség és a törvényesség. A 
minőség-célok erre való tekintettel az alábbiak szerint kerültek megfogalmazásra:  
 

o Ügyfél-elégedettség a szakmai színvonallal, 
o Hatósági munka színvonalának folyamatos javítása, 
o Szakmai ismeretek folyamatos bővítése,  
o A társadalom elvárásainak figyelembe vétele, 
o A munkavégzés hatékonysága, 
o Önkormányzati döntések előkészítésének megfelelősége,  
o Törvényesség messzemenő betartása. 

 
A belső ellenőrzés a gazdasági célokon túlmenően a Hivatalnál a minőségpolitikai célok 
megvalósulásának ellenőrzését is célul tűzi ki, különös tekintettel a törvényességre.  
 

II. A belső kontrollrendszer értékelése  
 

A belső ellenőrzésnek hosszabb távon feladata a belső kontrollrendszer kiépítésének, működésének, 
jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelésének folyamatos felülvizsgálata, biztosítása, a 
belső kontrollok működésének javítása a belső kontroll rendszer továbbfejlesztésével.  
 
Folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési (FEUVE) rendszerének értékelése 
 
Az önkormányzat vezetése kialakítja és folyamatosan működteti a FEUVE rendszert. Ennek 
keretében el kell készíteni az ellenőrzési nyomvonalat. 
 
A Jegyző és az intézményvezetők évente vezetői elszámoltathatósági nyilatkozatot tesznek a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belsőellenőrzéséről szóló 370/2012. (XII.31.) 
Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően.  
 

III. A kockázati tényezők és értékelésük 
 

Az ellenőrzés stratégiai céljaihoz rendelten kiemelt kockázati tényezőt jelentenek:  
A magas összegszerűség, beruházási folyamatok, az európai uniós források, valamint a költségvetési 
rendeletben biztosított pénzeszközök felhasználási kötöttsége. Erre való tekintettel éves tervezéskor 
elsőbbséget kell, hogy kapjanak a következő ellenőrzési feladatok:  
 
- Bevételek, kiadások tervezése, felhasználása, elszámolása. Eszközökkel és forrásokkal való 

gazdálkodás, vagyongazdálkodás, vagyonmegóvás, gyarapítás, a működés, gazdálkodás során 
a jogszabályoknak, belső szabályoknak való megfelelés. (Önkormányzati intézményeknél, 
támogatott önkormányzati szerveknél rendszerszemléletben, hivatalnál folyamatokra 
bontottan) 

 
Kockázat Hatása 

  
A szabályozottság nem terjed ki a 
feladatellátás egész területére, illetve nem 
megfelelő, továbbá az eszközökkel, 
forrásokkal való gazdálkodás nem követi a 
tervszerűséget és a hatékonyságot.  

Ha a szabályozottság nem megfelelő és teljes 
körű, a munkafolyamatokat a dolgozók nem 
ismerik meg és nem alkalmazzák 
előírásszerűen. Ha a gazdálkodás nem 
tervszerűen és hatékonyan történik, az a 
gazdálkodás stabilitását veszélyezteti.  

  
Ingatlanvagyon és ellátandó feladat összhangja önkormányzati intézményeknél 
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Kockázat Hatása 

  
Az intézményi ingatlanvagyon és a 
feladatellátás összhangja nem biztosított.  

Ha nincs meg az összhang, a jogszerű 
feladatellátás alapkövetelménye nem 
biztosított, emellett a feladatellátás ésszerű 
megszervezéséről is gondoskodni kell, az 
esetlegesen felszabaduló ingatlan más célra 
hasznosítható. 

  
Közbeszerzési eljárások  

  
Kockázat Hatása 

  
Közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályok 
gyakori módosítása, továbbá a közbeszerzési 
eljárás szigorú szabályai, előírásai.  

A helyi szabályozás nem követi a központi 
jogszabályi változásokat, a pályázatok 
eredményességét nagy mértékben 
befolyásolhatja, ha a vonatkozó jogszabályok 
előírások ismerete és használata nem 
megfelelő. 

  
Települési önkormányzat egyes feladatainak támogatása, elszámolása  

  
Kockázat Hatása 

  
A jogszabályi előírások gyakori változásai és 
bonyolultsága, az alapító okirat nem 
tartalmazza az alapfeladatként ellátott 
jogcímet, és az intézményi 
alapnyilvántartások is hiányosan vezetettek.  

Egyrészt a központi költségvetésből sem 
lehívás, sem elszámolás nem lehetséges, 
másrészt az adatszolgáltatás pontatlan lesz, 
így az önkormányzatot jelentős hátrány 
érheti, veszélyeztetve ezzel kiegyensúlyozott 
gazdálkodását. 

  
A belső kontrollrendszer kiépítettsége, működése  

  
Kockázat Hatása 

  
Az irányadó jogszabályok változását a 
kontroll-rendszer kialakítása és működtetése 
nem követi.  

Amennyiben a belső kontrollok megléte, 
eredményes működése nem biztosított, nem 
segíti elő a munkafolyamatok 
megfelelőségét, követhetőségét, ellenőrzését. 
A problémák megelőzésére, észlelésére és 
korrigálására, a rendszerek gyengéinek 
kiemelésére és javítására nem szolgál 
kellőképpen.  

  
A város költségvetéséből vissza nem térítendő támogatások elszámolása, felhasználása  

  
Kockázat Hatása 

  
Az önkormányzati támogatás rendeltetési cél 
szerinti felhasználása nem, vagy nem teljes 
körűen valósul meg.  

A visszafizetési kötelezettség mellett a 
támogató nem éri el célját, a támogatás nem 
szándéka szerint kerül felhasználásra.  
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Európai Uniós forrásból megvalósuló programok, projektek 
  

Kockázat Hatása 
  
A magas összegszerűség és pénzügyi 
kötöttség mellett a lehívás és elszámolás 
szigorú szabályai és előírásai. 

Hiba, hiányosság esetén a teljes program, 
projekt megvalósulása veszélyeztetetté válik. 

A hivatal hatósági feladatellátásának törvényessége  
  

Kockázat Hatása 
  
Gyakori jogszabály-változás, és az 
életviszonyokat nem megfelelően fedik le a 
kiadott szakhatósági állásfoglalások, 
tájékoztatások. 

Az érintett területen a jogszabályokat nem 
megfelelően követik, vagy értelmezik, és 
annak nyomán elvégzett tevékenység 
törvényessége sérül, jogorvoslatok 
indulhatnak, a Hivatal megítélése 
kedvezőtlen lesz. 

  
A pénzügyi-gazdasági tevékenységet vizsgáló rendszerellenőrzés egy-egy területet érintően 
olyan hibát, hiányosságot állapít meg, ahol a területet, folyamatot teljes körűen felül kell 

vizsgálni 
  

Kockázat Hatása 
  
Egy-egy folyamatot, területet érintően az 
ellenőrzés mintavétellel történik.  

Ha az ellenőrzés nem teljes körű egy-egy 
folyamatot, területet érintően, ez a feltárási 
kockázatot növeli, azaz a hibák, 
hiányosságok nem kerülnek teljes körűen 
feltárásra és benne maradhat a rendszerben 

  
Külső ellenőrző szerv (Állami Számvevőszék, Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal) 

hivatalt érintő ellenőrzésével összefüggő megállapításokra tett intézkedések végrehajtása  
  

Kockázat Hatása 
  
A külső ellenőrzés intézkedést igénylő 
megállapításaira nem, vagy nem teljes 
körűen történik intézkedés.  

A külső ellenőrzés nem segíti elő a jogszerű 
és célszerű működést és gazdálkodást. 

  
A korábbi belső ellenőrzés által tett,  intézkedést igénylő megállapításokra vonatkozóan a 

tényleges végrehajtás, figyelemmel az ellenőrzött szerv irányadó beszámolására  
  

Kockázat Hatása 
  
A korábbi belső ellenőrzés intézkedést 
igénylő megállapításaira nem, vagy nem 
teljeskörűen történik intézkedés az 
ellenőrzött szervnél vagy szervezetnél. 

A belső ellenőrzés nem segíti elő a jogszerű 
és célszerű működést és gazdálkodást. 

  
 
A kiemelt prioritások mellett az éves terv összeállítása során kockázat-felmérési eljárás alapján kell 
eljárni. Ez esetben a következő kockázati tényezőkkel kell számolni: 
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Kontrollok értékelése; Változás / Átszervezés; A rendszer komplexitása; Kölcsönhatás más 
rendszerekkel; Költségszint; Külső-, illetve harmadik fél által gyakorolt befolyás; Előző ellenőrzés 
óta eltelt idő; Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően; Pénzügyi szabálytalanságok 
valószínűsége; Jövőbeni döntésekre és eseményekre gyakorolt hatás; Munkatársak tapasztalata és 
képzettsége; Közvélemény érzékelése 
 
A leírtak mellett további azonosított kockázatok is figyelembe vehetők. A kockázatelemzés modelljét 
a Jegyzői Utasítással kiadott Belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. Összességében az értékelésnek 
megfelelően kell évenként az ellenőrzési tervet kialakítani. 
 

IV. A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési terv 
 

A belső ellenőrzési munka hatékonyságának, eredményességének növeléséhez a vállalkozó belső 
ellenőr maga gondoskodik a megfelelő továbbképzéséről. (a regisztrációs nyilvántartásba vétel 
valamint az ÁBPE I. belső ellenőri vizsga megtörtént, a kétévenkénti kötelező továbbképzés pedig 
folyamatos) 
Cél, hogy a belső ellenőr képzettsége és szakmai gyakorlata kielégítse az ellenőrzési tevékenységgel 
szemben támasztott különösen magas szakmai követelményeket.  
 
 

V. A szükséges ellenőri létszám 
 

A stratégiai időszakra 1 fő belső ellenőr látja el vállalkozási megbízás keretében a belső ellenőri 
feladatokat. 
 

VI. Az ellenőrzés tárgyi és információs igénye 
 

A belső ellenőrnek tárgyi igénye nincs, információs igénye a helyi döntések vonatkozásában a 
vizsgált tárgykörhöz kapcsolódóan van. 
 

VII. Az ellenőrzés által vizsgálandó területek a szervezet struktúrájában vagy 
tevékenységében szükséges változások figyelembevételével  

 
Vámospércs Városi Önkormányzat, Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 
Vámospércsi Óvoda, Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs, Vámospércsi Mikrotérségi 
Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat, Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ, Vámospércs 
Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye, Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-
beruházási Önkormányzati Társulás, valamint a támogatottak köre – támogatások kifizetése. 
 
 
Vámospércs, 2014. november 03. 
 
 
 
       
 Kanyóné Papp Klára    
 Jegyző  

 
 
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő 14, 17 órakor elhagyja a tanácstermet.  
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3. napirendi pont: Előterjesztés Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi 
támogatása tárgyában.  
(Írásos előterjesztés mellékelve)   
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kérelemmel fordult Vámospércs Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületéhez, melyben működési támogatás megállapítását kéri.  
 
Az új nemzetiségi önkormányzati képviselők sajnos nagyon rossz pénzügyi helyzetet vettek át az 
előző nemzetiségi önkormányzat vezetőitől, hiszen lényegében adósságot „örököltek”.  
(A bankszámlaegyenlegük 10 E Ft (mely nem költhető el), az állami adóhatósággal szembeni 
tartozásuk 24 E Ft. ) 
 
A nemzetiségi önkormányzat állami támogatásra legközelebb 2015.02. hóban számíthat. 
 
Abban az esetben, ha az önkormányzat nem nyújt részükre anyagi segítséget, a nemzetiségi 
önkormányzat lényegében működésképtelenné válik. 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésében nem került tervezésre támogatásértékű 
működési kiadás a nemzetiségi önkormányzat részére, ezért erről külön határozatban szükséges 
dönteni. 
 
Javaslatunk az, hogy az előző évek támogatási összegének megfelelően 500 E Ft-tal támogassuk 
Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységét, melyből a következő év elején 
megérkező állami támogatás megérkezéséig el tudják látni feladataikat.      
 
Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Az 
elhangzottal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzunk.  
 
 
Szabó Gyula települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  

Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
Az a javaslatom, hogy támogassuk a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot. Sajnos mínusz bevételből 
nem tudnak gazdálkodni. Arról nem is beszélve, hogy közeledik a karácsony és igazság szerint, amire 
ők szerveződtek kulturális tevékenységek, programok öregbítése saját kultúrájukban.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Teljes mértékben egyetértek az előterjesztéssel, annyit szeretnék kérni, hogy készítsenek valamilyen 
költségvetést a kiadásokra vonatkozóan.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
A RNÖ-nak ugyan úgy mint, a Képviselő-testületnek költségvetést kell elfogadniuk, és meg kell 
határozniuk, hogy mire mennyit szeretnének költeni, amellyel tételesen el kell számolniuk. Az is meg 
van határozva, hogy mi az, amire a törvény szerint költhetnek.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Egyetértek a támogatás odaítéléséről.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
142/2014. (XI.06.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésében az általános tartalék terhére - 500 E 
Ft-tal támogatja Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
tevékenységét. 
 
A támogatás összege a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges 
készletek, eszközök beszerzéséhez, szolgáltatások igénybevételéhez, 
adótartozás kiegyenlítéséhez, illetve hagyományőrző rendezvények 
lebonyolításához használható fel.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási megállapodás 
megkötéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő 14, 23 órakor visszaérkezik a tanácsterembe. 
 
 
4. napirendi pont: Előterjesztés a belvíz projekt megvalósítása során felmerült pót- és többlet 
költségről 
(Írásos előterjesztés mellékelve)   
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület 283/2011. (XI.14.) sz. határozata alapján 2011. november 29. napján 
benyújtásra került a „Vámospércs város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer bővítése” című 
pályázat. A Támogató 2011. november 7. napján kelt döntésében a pályázatot támogatásra 
érdemesnek minősítette és az általunk igényelt bruttó 298.009.262 Ft támogatás helyett bruttó 
237.582.615 Ft összegű támogatást ítélt meg - bruttó 250.086.963 Ft elszámolható összköltség 
mellett. A Támogatási szerződés 2013. augusztus 14. napján került megkötésre. 
 
A projekt kivitelezése során az alábbi kiegészítő munkák válnak szükségessé: 
 

1. A „V-9-1” jelű csatorna Kossuth utcai szakaszának kialakításával kapcsolatban a Magyar 
Közút NpZrt. a HBM-2153/1/2014 számú kezelői hozzájárulásban - az építendő csatorna 
oldalában közel 358 m hosszúságban előírta - burkolat szélesítéssel együtt kiemelt szegély 
megépítését. Ezen a szakaszon az érintett ingatanok csapadékvíz csatorna bekötése is 
megvalósul majd. 
 
A munkák becsült költsége: 13.338.319 Ft+Áfa = 16.939.665 Ft 
 

2. A Létai úton kialakítandó „V-11” és „V-11-1” jelű csatorna kialakításához a Magyar 
Közút NpZrt. HBM-2153/1/2014 számú kezelői hozzájárulásában előírta, hogy a 
csapadékcsatorna építést követően 12,0 méteres széles út koronát kell biztosítani. Ezen 
feltétel teljesüléséhez közel 61 méter hosszan a nyílt árkot zárttá kell tenni. 



21 
 

 
A munkák becsült költsége: 3.945.495 Ft+Áfa = 5.010.778 Ft 

 
3. A Marinkán létesülő záportározó kapcsán kivágott fákat pótolni szükséges a kiadott 

fakivágási engedély alapján. 
 
47db fa becsült költség: 1.175.000 Ft+Áfa = 1.492.250 Ft 

 
4. A Táncsics-Nagy, Zrínyi-Homok és a Vörösmarty-Rákóczi utcák csatlakozásánál a nagy 

lejtésű, burkolatlan utakról a homok bemosódás várható a csapadékcsatornákba. Ennek 
megakadályozása céljából zúzottkő stabilizáció készítése szükséges közel 2150m2 
felületen és 30cm vastagságban 
 
A munkák becsült költsége: 8.449.500 Ft+Áfa = 10.730.865 Ft 
 

5. A záportározóhoz szükséges kialakítani kezelői utat, mely a tervekben nem szerepel. 
Ehhez zúzottkő stabilizáció készítése szükséges 1080m2 felületen és 30cm vastagságban 
 
A munkák becsült költsége: 4.244.400 Ft+Áfa = 5.390.388 Ft 
 

A fentiekben részletezett munkálatok költség összesen: 31.152.714 Ft+Áfa=39.563.946 Ft, melyhez 
támogatási igényt kívánunk benyújtani. 
 
A fent említett változtatások elfogadása esetén a Képviselő-testületnek a 135/2013.(IX.03.) számú 
határozatával elfogadott projekt forrásösszetételt az alábbiak szerint szükséges módosítania 
 
 
 - bruttó elszámolható költség összesen:    289.650.909 Ft 

- bruttó támogatás:      275.168.363 Ft 
- bruttó saját forrás:           14.482.546 Ft 

 
A közbeszerzési eljárás megindítása előtt szükség van a közbeszerzési terv módosítására is.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen. Az elhangzottal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben 
nincs, kérem szavazzunk.  
 
Szabó Gyula települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  

Kosztin Mihály települési képviselő:  
Az előterjesztéssel egyetértek. Kiegészíteném, hogy nem-e lehetne beiktatni egy olyan dolgot, hogy a 
Táncsics utcán a vízelvezető csatornák kialakításra kerültek, ezáltal elég szűk lett az utca. A 
kapubejárók úgy vannak kialakítva, hogy a tulajdonosok nem tudnak befordulni egy nagyobb 
gépjárművel, amivel esetlegesen tűzifát, szállítanak.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Elnézést kérek, de ezen már túl vagyunk. A nevezett utcába kiküldésre került a műszaki ellenőr, aki 
leegyeztette a lakossággal az erre vonatkozó igényeket. Volt olyan lakos, aki plusz fedőlapot kapott a 
kapubejárójára. Azt az utasítást adtam, hogy mivel a munkálatok miatt nagy gépekkel dogoznak az 
utcában, ezért próbálják ki, hogy rá lehet-e fordulni az ingatlanokra. Az én tudomásom szerint le lett 
ellenőrizve és intézkedés történt az említett problémák tekintetében.  Tájékoztatásként szeretném 
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elmondani, hogy nem csak ebben az utcában, hanem a Zrínyi utcában is történtek intézkedések. A 
többletköltséget a kivitelező magára vállalta.   
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Az Irinyi közben szintén van vízelvezető árok kiépítve a játszótér környékén. Az a baj, hogy amíg a 
játszótér szakasza tart, azt korláttal kellene védeni, mert nagyon mély ne hogy valamilyen baleset 
történjen.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Ezzel kapcsolatosan is intézkedtünk már, ott is voltak bejárókkal kapcsolatosan is kérések.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
143/2014. (XI.06.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vámospércs város belterületi 
csapadékvíz elvezető rendszer bővítése” című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0047 azonosító számú, 
támogatásban részesített pályázat megvalósításával kapcsolatban úgy dönt, hogy: 
 

1. a kivitelezés során felmerült kiegészítő építési beruházás miatt - a projekt megvalósítása 
érdekében - bruttó 39.563.946 Ft összegű támogatást igényel, melyhez a szükséges saját 
forrást 1.978.197 Ft összegben biztosítja.  

 
2. az 1. pontban jóváhagyott saját forrást az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a 

beruházások közötti átcsoportosítással biztosítja. 
 

3. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott kiegészítő építési beruházáshoz 
szükséges támogatás igénylésével kapcsolatos valamennyi intézkedést tegye meg, 
 

4. a Közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §-ának (1) bekezdése szerint az 
önkormányzat – 24/2014. (III.11.) számú határozatával elfogadott – 2014. évi összesített 
közbeszerzési tervének 3. sz. módosítását a határozat melléklete szerint elfogadja.  
 

5. felkéri a polgármestert, hogy a kiegészítő építési beruházás megvalósítása érdekében – a 
közbeszerzési eljárást a közbeszerzési Bizottság bevonásával folytassa le, az építési 
szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
144/2014. (XI.06.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vámospércs város belterületi 
csapadékvíz elvezető rendszer bővítése” című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0047 azonosító számú, 
támogatásban részesített pályázat megvalósításával kapcsolatban úgy dönt, hogy a projekt 
forrásösszetételét az alábbiak szerint módosítja: 

 
 bruttó elszámolható költség összesen:    289.650.909 Ft 

- bruttó támogatás:      275.168.363 Ft 
- bruttó saját forrás:            14.482.546 Ft 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
5. napirendi pont: Előterjesztés vízi közművek gördülő tervének elfogadása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve)   
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz és szennyvíz hálózat üzemeltetésére 2012. 07. 14. napján 
Vízi közmű üzemeltetési szerződést kötöttünk a Hajdú-Bihari önkormányzatok Vízmű Zrt-vel. A 
szerződés 11.2 pontja értelmében az önkormányzat – a tulajdonát képező vízi közművek felújítási, 
pótlási és fejlesztési forrásainak biztosítására – Vízügyi Fejlesztési Alapot hoz létre. Az Alap 
bevételei az önkormányzat tulajdonát képezik, és az önkormányzat kezeli azt. A szerződés 14. pontja 
értelmében a vízi közművek felújításának és éves pótlásának forrása az eszközök éves elszámolt 
értékcsökkenése. 
 
Az említett üzemeltetési szerződés 12. pontjában rögzítésre került, hogy az Üzemeltető minden év 
augusztus 15. napjáig elkészíti a használatba vett vízi közművek Gördülő Felújítási és Pótlási Tervet, 
mely eszköz csoportonként tartalmazza - 15 évre előre vetítve – az eszközök felújítását, pótlását, 
ezek becsült költségét és a tervezett finanszírozási forrásokat. Ennek a tervnek külön-külön kell 
bemutatnia: 

- a következő (első) évi tételes felújítási és pótlási tervet (éves), mely a következő évre 
vonatkozóan kötelezettségvállalást jelent, 
 

- az első évet követő négy évi koncepcionális, és 
- a hatodik évtől a 15. évig terjedő időszakra vonatkozó stratégiai felújítási és pótlási tervet 

 
A szerződés értelmében az önkormányzat az üzemeltető által elkészített Gördülő Felújítási és Pótlási 
Terv elfogadásáról minden év szeptember 10. napjáig írásban nyilatkozik. (2011. évi CCIX tv. 
11.§.(2) bekezdése alapján) A Terv elfogadása esetén – az üzemeltetési szerződés 12.15 pontjában 
foglaltak alapján - az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az éves felújítási és pótlási 
tervben szereplő kiadásokra az Alapból forrást biztosít. Ilyen kötelezettség vállaláshoz azonban 
jelenleg sem az Alapban, sem pedig az önkormányzat költségvetésében forrás nem biztosított. 
 
Az üzemeltető – az üzemeltetési szerződéstől eltérően - 2014. szeptember 3. napján megküldte a 
Gördülő Felújítási és Pótlási Tervet külön az ivóvízre és a szennyvízre. Ebből megállapítható volt, 
hogy:  
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- a következő évben az ivóvíz hálózat felújításához és pótlásához 5.887.500 Ft-ot, a 
szennyvíz hálózat esetében 800.000 Ft-ot kellene biztosítani. 

 
Nem volt ismert előttünk a koncepcionális és stratégiai tervekben megjelölt műszaki tartalom 
szükségessége, indokoltsága, valamint ezek tervezett bekerülési költség-számítása, ezért egyeztetést 
kezdeményeztünk - az önkormányzat ügyvédjének közreműködésével – az üzemeltetővel.  Ennek 
eredményeként az üzemeltető pontosította az ivóvízhálózat felújításának és pótlásának tervét, 
amelyet nyilatkozataival együtt 2014. szeptember 15. napján írásban rendelkezésünkre bocsátott. (1. 
sz. melléklet) 
 

- Az ivóvíz hálózat felújításához és pótlásához a következő évben (2015) 4.489.000 Ft 
- a szennyvízhálózat felújítási tartalékkerete a következő évben (2015) 800.000 Ft. 

 
Az említettek alapján a Gördülő Felújítási és Pótlási Tervet elfogadásra javasoljuk az előterjesztés 
melléklet szerint.  A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot 
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása?  
 
Szabó Gyula települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
145/2014. (XI.06.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 
1. a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. üzemeltetésében lévő vízi közművekre (ivóvíz és 

szennyvíz) vonatkozóan elkészített Gördülő Felújítási és Pótlási Tervet a határozat 1. sz. 
melléklete szerint elfogadja. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban elfogadott Gördülő Felújítási és Pótlási Tervet a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére küldje meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
6. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő vízi közművek Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. részére történő üzemeltetésbe adásáról és az azzal összefüggő feladatokról 
(Írásos előterjesztés mellékelve)   
 
Ménes Andrea polgármester:  
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 2011. december 
30. napján történő hatályba lépésével az Önkormányzat tulajdonában álló vízi közművek 
üzemeltetése szabályozásra került. 
A képviselő-testület 130/2012. (VII.11.) számú határozatával döntött a vízi közművek Hajdú-Bihari 
Önkormányzatok Vízmű Zrt. (továbbiakban: Vízmű Zrt.) részére történő üzemeltetésbe adásáról. 
Vízmű Zrt. az üzemeltetést – a szerződés alapján - 2014. január 1. napjával megkezdte. Az 
üzemeltetés megkezdése óta, az üzemeltetési szerződésben rögzített bérleti díj még nem került 
megfizetésre az Önkormányzat részére.  
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A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., mint többségi állami tulajdonban lévő víziközmű-szolgáltató 
ajánlatot tett a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. működési területén lévő önkormányzatok 
részére, az önkormányzatok tulajdonában lévő víziközmű-elemek üzemeltetése tárgyában. 
Annak érdekében, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (továbbiakban: TRV Zrt.) a 
víziközmű-szolgáltatást jogszerűen megkezdje, szükséges a jelenleg hatályos szerződés jogszerű 
megszüntetése. A Vízmű Zrt.-vel megkötött üzemeltetési szerződés felmondással - nyolc hónapos 
felmondási idővel -, vagy közös megegyezéssel szüntethető meg. A Vízmű Zrt. egyetértésével az 
Önkormányzat érdekeit szem előtt tartva cél, hogy a megszüntetés közös megegyezéssel történjen, 
melyben a felek közötti elszámolás is rendezésre kerül. Tekintettel arra, hogy a Vízmű Zrt. 
üzemeltetése szükséges mindaddig, amíg a TRV Zrt. jogszerű üzemeltetést meg tudja kezdeni, így a 
szerződés megszűnése a TRV Zrt.-vel kötött szerződés hatályba lépésének napja.  
 
A HBM-i Vízmű Zrt.-vel történt előzetes egyeztetést követően az üzemeltetési szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséhez Önkormányzati részről a T. Képviselő-testület 
hozzájárulása szükséges. (1. sz. határozati javaslat) 
 
TRV Zrt-vel történő szerződés jogszerű megkötéséhez és az üzemeltetés megkezdéséhez szükséges 
továbbá az alábbiak teljesítése: 
1. Az Önkormányzat és TRV Zrt. által kötendő bérleti – üzemeltetési szerződés elkészítése és Felek 

általi jóváhagyása. TRV Zrt. vállalja, hogy a szerződés tervezetet elkészíti és jóváhagyásra 
megküldi az Önkormányzatnak.  
 

2. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. minden esetben meg kíván felelni a vonatkozó 
jogszabályoknak. Ennek érdekében szükséges a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény (továbbiakban: Vksztv.) 16.§ (6) bekezdésének történő megfelelés. Eszerint bérleti-
üzemeltetési szerződés kizárólag olyan víziközmű-szolgáltatóval köthető, amelyben a szerződő 
önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkezik.  
 
A TRV Zrt. felett, Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 569/2014. (X.07.) IG. sz. határozatával elfogadta, hogy a TRV 
Zrt. üzemeltetéséhez csatlakozni kívánó önkormányzatok 1 db 10.000 Ft névértékű részvény 
tulajdonjogát megvásárolják 7.200 Ft vételáron. A részvény tulajdonjogának megszerzéséhez 
szükséges képviselő-testületi döntés javaslatot, valamint az MNV Zrt. által készített adásvételi 
szerződést mellékelten csatoljuk. (2. sz. határozati javaslat) 
 

3. A Vksztv. 12.§ (1) bekezdése alapján üzemeltetési szerződés az ellátásért felelős önkormányzat 
által készítetett vagyonértékelés birtokában köthető, mely a megkötendő üzemeltetési szerződés 
mellékletét fogja képezni. A vagyonértékelés elkészítésének módját a vízi közművek 
vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő 
adatokról szóló 24/2013. (V.29.) NFM rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza.   
 
Tekintettel arra, hogy Vámospércs Városi Önkormányzat a KEOP szennyvízberuházás keretében – 
2013.07.08.–ai fordulónappal – fenti jogszabályi előírásnak megfelelően elkészíttette a vízi közmű 
vagyon értékelését, erre vonatkozóan önkormányzatunkat további kötelezettség nem terheli. A 
vagyonértékelés során megállapított vagyonelemek és vagyonértékek az önkormányzat analitikus, 
főkönyvi és kataszteri nyilvántartásain – már 2013. évben - átvezetésre kerültek.  
 

4. Mivel a Vksztv. 35.§ (1) bekezdése alapján a víziközmű-szolgáltatás működési engedély 
birtokában végezhető, a jóváhagyásra történő benyújtással egy időben szükséges az érintett 
víziközmű-rendszer vonatkozásában működési engedély MEKH általi kiadásának kérése, melyhez 
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a szükséges dokumentációkat szintén csatolni kell. A működési engedély kiadását követően, a 
megkötendő bérleti-üzemeltetési szerződésben rögzített feltételek mellett a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt. megkezdi a víziközmű-szolgáltatást az ellátásért felelős Önkormányzat 
közigazgatási területén. (3. sz. határozati javaslatok) 

 
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat elfogadni 
szíveskedjen.  Az elhangzottal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Szabó Gyula települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
146/2014. (XI.06.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
elfogadja a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel 2012. július 14. 
napján – az Önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz és szennyvíz vízi 
közművek üzemeltetése tárgyában megkötött üzemeltetési szerződések közös 
megegyezéssel történő megszüntetését.  
 
A szerződések megszűnésének napja a TRV Zrt.-vel kötött szerződés hatálya 
lépésének napja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a tárgyalások lefolytatására, 
továbbá felhatalmazza a szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
147/2014. (XI.06.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 16. § (6) bekezdésében 
rögzített feltételnek megfelelően – hozzájárul a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt. által kibocsátott 1 db, 10.000 Ft névértékű részvényének a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től történő megvásárlásához az MNV Zrt. 
által meghatározott 7.200 Ft vételáron, melynek fedezetét az önkormányzat 
2014. évi költségvetésében biztosítja.  
 
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsátott törzsrészvény 
megvásárlásával a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
29. § (1) bekezdésében foglaltak alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása 
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nélkül köthető meg az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyon 
tekintetében a bérleti-üzemeltetési szerződés.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére, aláírására, a vételár kiegyenlítésére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
148/2014. (XI.06.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat, - mint ellátásért felelős – kizárólagos tulajdonát, 
törzsvagyonát képező vízi-közművek (ivóvíz- és szennyvíz-közművek) 
működtetése (üzemeltetése, fenntartása), az ivóvíz szolgáltatás és 
szennyvízkezelési szolgáltatás teljesítésének szabályozása érdekében bérleti-
üzemeltetési szerződést köt 15 évig terjedő határozott időtartamra a Magyar 
Állam többségi tulajdonában lévő, ivóvíz-és szennyvíz-szolgáltatás céljából, a 
vízi-közművek működtetésére létrehozott Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: Szolnok, Kossuth Lajos 
út 5., cégjegyzékszáma: Cg. 16-10-001558, adószáma: 11265832-2-16) vízi-
közmű szolgáltatóval.  
 
Az üzemeltetési tevékenység kezdő napja (a szerződés hatályba lépése) a 
Szolgáltató részére kiadott működési engedély jogerőre emelkedését követő 
hónap első napja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
szerződés tartalmának Víziközmű-szolgáltatóval történő egyeztetésére, 
valamint a szerződés megkötésére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
7. napirendi pont: Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó 23/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve)   
 
Ménes Andrea polgármester:  

1. Az Önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatait 2013. januártól a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) szabályozza.  

 
A folyékony hulladékra vonatkozó közszolgáltatást 2013. január 1-jétől már nem a hulladék-, 
hanem a vízgazdálkodás körébe tartozik. 2013. január 1-jétől a vízgazdálkodásról szóló 1995. 
évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) szabályozza a nem közművel begyűjtött háztartási 
szennyvíz (az eddigi fogalomhasználattal: folyékony hulladék) begyűjtését.  

 
A Vgtv. 44/D. §-a rendelkezik arról, hogy a közszolgáltatás igénybevételéért a nem közművel 
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összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével arányos díjat kell fizetni, és arról is, hogy a 
közszolgáltatás díjának meghatározása során milyen tényezőket kell figyelembe venni.  
 
A jogszabályi előírásoknak megfelelően az önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 23/2012. (XII.20.) 
önkormányzati rendeletet, amelyet a 16/2013.(XII.09.) önkormányzati rendeletével 
módosított.  

 
A háztartási szennyvíz nem közműves begyűjtésének díját továbbra is az önkormányzat 
állapítja meg. A díj megállapítására vonatkozó részletes szabályokat a 455/2013. (XI.29.) 
kormányrendelet szabályozza.  

 
A közszolgáltatási díjat legalább egyéves díjfizetési időszakra, általános forgalmi adó nélkül 
számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni. 
 
A közszolgáltatás díját meghatározó önkormányzati rendelet elfogadását megelőzően a 
közszolgáltató költségelemzés alapján a jogszabályban foglaltaknak megfelelő díjkalkulációt 
készít. A díjkalkulációt a közszolgáltató javaslata alapján a jegyző terjeszti elő.  

Az elmúlt évben - Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 
törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. számú mellékletének 3. jogcíme szerint - a 
települési önkormányzatok lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 
feladatra támogatást igényelhettek. 

A költségvetési törvény alapján a támogatás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt 
lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett lakossági folyékony hulladék mennyisége (m3) után 
illeti meg azon települési önkormányzatokat, amelyek a környezet és a vízbázisok 
védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészein 
keletkezett lakossági folyékony hulladék gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából - a 
hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján szervezett hulladékkezelési 
közszolgáltatás keretében - gondoskodnak.  
 
A támogatás a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá. 
A támogatás igénylése a települési önkormányzatok részére a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtéséhez kapcsolódóan nyújtott támogatásról szóló 92/2013. (X. 
10.) VM rendelet alapján – a Vámosvíz Kft által becsült éves mennyiség 
figyelembevételével – 2013.10.14-ig megtörtént. 

Az éves becsült mennyiség 18 459 m3 volt, melyre a központi költségvetéstől 2013.11.27-én 
2 095 445 Ft összegű támogatásban részesültünk.  

Az 1 m3-re jutó támogatás fentiek alapján (2 095 445 / 18 459) 114 Ft/m3. 
A támogatást az átutalását követő egy éven belül kellett felhasználni (2013.11.27-
2014.11.25), elszámolni pedig 2014. november 30-áig kell. 
 
A Vgtv. 44/D. § (3) bekezdése szerint a közszolgáltatás díját csökkenteni kell a 
közszolgáltatás ellátásához biztosított költségvetési támogatással.   

 
Tekintettel arra, hogy a 2013-as évtől eltérően a központi költségvetési támogatás Magyarország 
2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX törvény 2. sz. mellékletének I. 2. pontja alapján 
normatív módon illeti meg az önkormányzatot, melynek mértéke 2014. november 26. napjától 100 
Ft/m3, szükségessé vált a rendelet módosítása.    
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A támogatás csökkenése miatt az ürítési díj összegét 14 Ft/m3 összeggel emelten, 516 Ft/m3 helyett 
530 Ft/m3 összegben javasoljuk megállapítani.  
 
A fentiek alapján elkészítettük a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról 23/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítását, 
amelyet az előterjesztés mellékleteként csatolok.  Kérem a T. Képviselő-testülete, hogy a rendelet-
tervezetet szíveskedjen elfogadni. Az elhangzottal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása?  
 
Szabó Gyula települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:  

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

 
A rendelet-tervezet címe: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 23/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
Társadalmi-gazdasági hatása:- 
Költségvetési hatása: a költségvetési támogatás csökkenése miatt emelkedik a közszolgáltatás díja 
Környezeti, egészségi hatása: - 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: - 
Egyéb hatása: - 
A rendelet megalkotásának szükségessége: a kötelező közszolgáltatás ellátásának helyi 
szabályozása 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: nem teljesül a város 
termőtalajának és ivóvízkészletének védelme  
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: - 

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

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

18/2014. (XI. 06.) számú önkormányzati rendelete  
 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi 
közszolgáltatásról szóló 23/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvény 43/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 
23/2012. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról tárgyában az alábbiakat rendeli el: 
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1. § 
 
A rendelet 9. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„9.§ 
 

(2) Vámospércs városban a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállításának 
közszolgáltatási díja: 

 
2014. november 26. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő időtartamra: 

 
ürítési díj: 530 Ft/m3 

 

alapdíj: 90 Ft/ingatlan/hó 
 

Záró rendelkezések 
 

2. § 
 

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

2) E rendelet 2014. november 26. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző a helyben 
szokásos módon gondoskodik. 

 
Vámospércs, 2014. november 6. 
 
 Ménes Andrea       Kanyóné Papp Klára 
  polgármester                  jegyző 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
 
Vámospércs, 2014. november 06.     

Kanyóné Papp Klára   
            jegyző 
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8. napirendi pont: Előterjesztés a Ke-Víz 21 Zrt. zálog és óvadéki szerződése tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve)   
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Ke-Víz 21 Zrt. a KEOP szennyvízberuházás kivitelezői konzorcium egyik tagja. A cég bankja, - az 
UniCredit Bank Hungary Zrt. – 2014. október 27. napján érkezett értesítő levelében arról tájékoztatja 
a Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulást, hogy a vállalkozó 
követelésen alapított zálog-és óvadéki szerződést kötött a Pénzintézettel. A Bank megküldte a fenti 
szerződés 2. sz. mellékletét, és kéri a Társulást, hogy a Társulás a kivitelező konzorciummal kötött 
szerződésből származó fizetési kötelezettségeit a Bank által megadott számlaszámra teljesítse. 
 
A Bank értesítő levelét az előterjesztés mellékleteként csatolom.  
 
A fenti okirat 2. számú mellékletének 2. pontja szerint a Bank utasítja a Társulást, hogy a 
szerződésből származó összes fizetési kötelezettséget – függetlenül a követelés alapjául szolgáló 
szerződésben meghatározott fizetési módtól – kizárólag a Bank által vezetett bankszámla javára , 
vagy a Bank által a Társuláshoz a jövőben bármikor eljuttatott, egyoldalú (a Bank további 
jóváhagyását már nem igénylő) írásbeli utasításában általuk erre a célra megjelölt más bankszámlára 
történő átutalással teljesítse.  
 
Javaslom, hogy a Társulást alkotó önkormányzatok Képviselő-testületei döntsenek a határozati 
javaslatról, majd ezt követően – az önkormányzatok határozata alapján – a Társulási Tanácsnak is 
meg kell hozni a szükséges döntést. Az elhangzottal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása?  
 
Szabó Gyula települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
149/2014. (XI.06.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. Tudomásul veszi az UniCredit Bank Hungary Zrt. és a Ke-Víz 21 Zrt. között létrejött - 
követelésen alapított zálog-és óvadéki szerződés 2. számú mellékletében foglaltakat. 
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntést a Társulási Tanács ülésén képviselje. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester  
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9. napirendi pont: Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat és a Vámospércs Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve)   
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. május 30. napján tartott ülésén 
megtárgyalta és elfogadta a 104/2012. (V.30.) számú önkormányzati határozattal a Vámospércs Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Együttműködési Megállapodást a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.) 80. § és 83. §-ai által meghatározott kötelező 
tartalommal. Az Együttműködési Megállapodás aláírására 2012. június 01. napján került sor. 
 
Az Njt. 80. § (2) bekezdés értelmében „A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy 
időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.”  
 
Az Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata 2013. évben és 2014. évben is megtörtént január 30. 
napjáig, a megállapodás módosításaira jogszabály-változás miatt került sor. 
 
2014. október 12. napján általános választásokra került sor, így az Njt. 80. § (2) bekezdésében 
kötelezően előírt felülvizsgálati kötelezettség alapján az Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatát 
elvégeztük, és ahol jogszabály-változásra került sor, ott módosítottuk a Megállapodás szövegét. 
 
A Vámospércs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27. napján megalakult, és a 
4/2014. (X.27.) számú RNÖH-val döntött arról, hogy 30 napon belül felülvizsgálja a Megállapodást. A 
nemzetiségi önkormányzat soron következő ülésére előterjesztésre kerül a Megállapodás módosításokkal 
egységes szerkezetben történő elfogadása is.  
 
Fentiek alapján kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület fogadja el a határozati javaslatot. Az 
elhangzottal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
150/2014. (XI.06.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Vámospércs Városi Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
között 2012. június 1. napján létrejött Együttműködési Megállapodást (a 
továbbiakban: Megállapodás) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felülvizsgálta, és 
azt a módosításokkal egységes szerkezetben – a határozat melléklete szerint - 
elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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10. napirendi pont: Előterjesztés a 2014. évi közmeghallgatás időpontjának megtárgyalásának 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve)   
 
Ménes Andrea polgármester:  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján a 
Képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart.  
 
A 2014. évben javaslom a közmeghallgatás időpontját 2014. november 25. napján a Képviselő-
testületi ülés időpontjával megegyezően kitűzni. A közmeghallgatás helyszínéül javaslom a 
Polgármesteri Hivatal Tanácstermét.   
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen megtárgyalni. 
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
151/2014. (XI.06.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
2014. évi közmeghallgatás időpontját 2014. november 25. napján 17 órára 
tűzi ki, amelynek helye a Polgármesteri Hivatal Tanácsterme.   
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a helyben szokásos módon 
hirdesse ki a közmeghallgatásról szóló testületi döntést. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
11. napirendi pont: Tájékoztatás jogszabályi változások tárgyában  
(Írásos anyag mellékelve) 
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX törvény több rendelkezése az 
önkormányzati választás napján (2014. október 12-én) lépett hatályba.  
 
Az alábbiak szerint tájékoztatom a T. képviselőket az önkormányzati képviselőkre vonatkozó 
jogszabályi változásokról.  
 

Összeférhetetlenség 
 

36. § (1)1 Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő 
tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat 
megingathatja, továbbá nem lehet 
    a) országgyűlési képviselő, valamint akik olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, amelyre 
kinevezését, megbíztatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól, Kormány tagjától 
vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől (vezetőjétől) kapta kivéve 
    aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint a 
jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el; 
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    ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó, 
köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője, foglalkoztatottja, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, foglalkoztatottja; 
    b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője; 
    c) kormánytisztviselő; 
    d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses 
állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
hivatásos állományú tagja; 
    e) jegyző (főjegyző), aljegyző, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal 
köztisztviselője, alkalmazottja; 
    f) más települési önkormányzatnál képviselő; 
   g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester; 
   h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, 
továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított 
gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet 
ellátására jogosultja; 
    i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, továbbá jogi személy, valamint gazdasági 
társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, szermélyes közreműködője, képviselet ellátására 
jogosultja.  
 
(2) A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, 
főpolgármester, főpolgármester-helyettes.  
 

Összeférhetetlenségi eljárás 
 
37. § (1) Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az 
összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított harminc napon belül köteles megszüntetni. 
Amennyiben jogszabályban meghatározattak szerint nem lehetséges az összeférhetetlenségi ok 
alapjául szolgáló jogviszony harminc napon belül történő megszüntetése, akkor az önkormányzati 
képviselő által tett és a jogviszony megszüntetéséről szóló, az arra jogosult által írásban megerősített 
lemondó nyilatkozatának a szervezeti és működés szabályzatban meghatározott bizottságnak történő 
átadását az összeférhetetlenség megszüntetésének kell tekinteni.  
   (2) Ha az önkormányzati képviselő az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett eleget 
bármely önkormányzati képviselő vagy bizottság indítványára – az összeférhetetlenséggel 
kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság javaslata alapján – a képviselő-testület a következő ülésén, 
legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezést követő harminc napon belül 
határozattal megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények fennállását, és 
kimondja az összeférhetetlenséget. A képviselő-testület határozatát az önkormányzati képviselőnek és 
a kormányhivatalnak kézbesíteni kell.  
   (3) Az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítását bárki  kezdeményezheti a 
polgármesternél, melyet az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottságnak 
haladéktalanul továbbítani kell kivizsgálásra. Ismételt kezdeményezés esetén, amennyiben az új tényt 
vagy körülményt nem tartalmaz, az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatot ellátó bizottság 
külön vizsgálat nélkül lezárja az ügyet, ebben az esetben a (2) bekezdés szerinti határozathozatalra 
sem kerül sor.  
   (4) Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségét, a tisztsége megszűnését megállapító 
képviselő-testületi határozat felülvizsgálatát kérheti – jogszabálysértésre hivatkozással – a határozat 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül a törvényszéktől.  
   (5) A bíróság a kérelemről – annak beérkezésétől számított harminc napon belül – nemperes 
eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban határoz. A bíróság az önkormányzati eljárásban, 
képviselőt, a keresettel megtámadott határozat hozó képviselő-testület képviselőjét, a kereset 
előterjesztőjét meghallgathatja. A bíróság döntése ellen további jogorvoslatnak, felülvizsgálatnak 
helye nincs.  
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   (6) A kormányhivatal a törvényszéknél kezdeményezheti az önkormányzati képviselő 
összeférhetetlenségének a kimondását, ha a képviselő-testület nem dönt az összeférhetetlenségről 
vagy döntése jogszabálysértő. A bíróság eljárására az (5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni 
azzal az eltéréssel, hogy a bíróság döntése ellen –annak kézhezvételétől számított nyolc napon belül – 
az érintett önkormányzati képviselő, valamint a kormányhivatal fellebbezést nyújthat be. A 
fellebbezésről, annak beérkezésétől számított három napon belül a másodfokú bíróság nemperes 
eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban határoz.  
   (7) Az önkormányzati képviselő tisztséges a képviselő-testület összeférhetetlenséget megállapító 
határozata - ha az ellen a rendelkezésre álló határidő alatt jogorvoslat iránti kérelemmel nem éltek – 
meghozatalának napján, jogorvoslati kérelem előterjesztése esetén a jogerős bírósági döntés napján 
szűnik meg.  
 

Méltatlanság 
 
38. §  (1) Méltatlanság miatta képviselő-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati 
képviselőnek a megbíztatását,  
a)2 

b)3 akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek; 
c)4 

d) akinek az állammal, önkormányzattal szemben – a lehetséges jogorvoslati eljárások 
kimerítését követően – köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől 
számított hatvan napon belül – részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező 
határozat rendelkezéseinek megfelelően – nem rendezi; 
e) akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során ki 
nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét és a bírósági 
határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette; 
f) aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró jogerős bírósági döntés végrehajtását 
akadályozza, vagy azt neki felróható módon elmulasztja; 
g) aki a 36. §-ban szabályozott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület tudomására.  
   (2) Az önkormányzati képviselő köteles az (1) bekezdés a)-g) pontjában foglaltakról, a jogerős 
ítélet kézhezvételétől vagy az (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltak beálltától számított három 
napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.  
   (3) A büntetőeljárásról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel az eljáró bíróság az 
önkormányzati képviselő bűnösségét megállapító jogerős ítélet meghozataláról haladéktalanul 
tájékoztatja a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.  
   (4) Az önkormányzati képviselő megválasztásáról számított harminc napon belül köteles 
kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói 
adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő 
felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-
testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság 
az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az 
adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban 
értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.  
   (5) A méltatlansági eljárásra egyebekben a 37. § (2)-(7) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően 
alkalmazni.  
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 14,55 perckor Ménes Andrea polgármester az ülést 
bezárta. 

 
K.m.f. 

 
Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


