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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének és Közmeghallgatásának 2014. 
november 25. napján 17,00 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,  
  Rácz Ildikó települési képviselő, 
  Szabó Gyula települési képviselő 

 
Igazoltan távol maradt: ----------------- 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző;  
 
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett 
 

Ménes Andrea polgármester: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki elfogadta a meghívásunkat és eljött, hogy az idei 
közmeghallgatáson problémáival, véleményével személyesen is részt vegyen az Önkormányzat 
munkájában.  
 
Tisztelettel köszöntöm Kanyóné Papp Klára jegyzőasszonyt, Dr. Danó János aljegyző urat, Bökönyi 
Zsolt pénzügyi irodavezető urat, a képviselő urakat és hölgyeket. 
 
Köszöntöm még az intézményvezetőket, kollégáimat, akik azért is vannak jelen, mert természetesen a 
szakterületükhöz adódó speciális kérdés, probléma merül fel, akkor segítségemre legyenek és 
igyekeznek minél szélesebb körű tájékoztatást nyújtani. 
 
A jelenlévők tájékoztatásául mondanám el, hogy a közmeghallgatás egy Képviselő-testületi ülés. A 
Képviselő-testületnek határozatképesnek kell lenni. Megállapítom, hogy 9 fő megjelent tagjával a 
Képviselő-testület határozatképes. Az ülést megnyitom. A meghívóban kiküldött napirendi pontokon 
kívül javaslok új napirendi pont felvételét. 8. napirendi pontként: Előterjesztés a Bocskai 
Sportegyesület 2014. évi támogatási megállapodásának módosítása tárgyában. 9. napirendi pont: 
Előterjesztés 2015. évi folyószámlahitel szerződés megkötése tárgyában. Kérdezem, hogy van-e 
valakinek további napirendi pontra javaslata? Amennyiben nincs, ismertetem a módosított napirendi 
pontokat. 

Tervezett napirendi pontok: 
Nyílt ülés 

 
1. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
2. Előterjesztés Vámospércs Város Környezetvédelmi programjának, valamint fenntartható 

fejlődésének helyi programja felülvizsgálata tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
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3. Előterjesztés az iskola büfé üzemeltetésére beérkezett pályázat elbírálása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

4. Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

5. Előterjesztés a Debreceni Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola 
kérelme tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
6. Előterjesztés a települési hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatás 2015. évi biztosítása 

tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

7. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű eszközök   
bérleti díjának megállapítása tárgyában. 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
8. Előterjesztés a Bocskai Sportegyesület 2014. évi támogatási megállapodásának módosítása 

tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

9. Előterjesztés 2015. évi folyószámlahitel szerződés megkötése tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
Zárt ülés 

 
1. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi 

támogatási kérelmeinek elbírálása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
 
Kérem szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadja a nyílt és zárt ülés napirendi pontjait.  
 
 
1. napirendi pont: Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás hatályos Társulási Megállapodásának 
aktualizálása, módosítása szükségessé vált, különös tekintettel az önkormányzati választásokra és az 
Mötv. hatályba lépő rendelkezéseire.  

Az áthúzott szövegrészek kikerülnek a Megállapodásból, a vastagon szedett - dőlt betűvel írt szöveg 
részek pedig a bekerült módosításokat jelentik. 

A fentiek értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Társulási Megállapodás alábbi 
módosítását jóváhagyni szíveskedjen. 
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 1. számú módosítás: A Társulási Megállapodás Preambulum módosítása 
 
A Társulási Megállapodás Preambulumát aktualizálni szükséges, hiszen a jelenlegi bevezető szövege 
a 2013. július 1-jei állapotnak volt megfelelő. 

 
„Fülöp Község Önkormányzata, Hajdúsámson Város Önkormányzata, Nyíracsád Község 
Önkormányzata, Nyíradony Város Önkormányzata, Nyírmártonfalva Község Önkormányzata, Újléta 
Község Önkormányzata, Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata és Vámospércs Város 
Önkormányzata 2008. december 18-án hozta létre a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó 
Társulást (a továbbiakban: társulás) szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátására.  
A Társulás az 1997. évi CXXXV. Tv. 9. §-a szerinti társulásként működött, ezért a jogszabályi 
változások figyelembevételével a Társulási Tanács a 145/2012. (XI.29.) NYMITT számú 
határozatával a Társulás jogi személyiségű társulássá történő átalakításáról döntött és létrehozta a 
Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulást. 
Álmosd Község Önkormányzata, Bagamér Nagyközség Önkormányzata, Balkány Város 
Önkormányzata, valamint Nyírmihálydi Község Önkormányzata jelen megállapodás jóváhagyásával 
csatlakozik a Társuláshoz szociális és gyermekjóléti feladataik ellátására” 
 
A Társulás Társulási Tanácsa a 12/2013. (III.13.) NYMITT sz. határozatával hagyta jóvá a 
Társulás nevének megváltoztatását. Emiatt 2013. július 1. napjától Nyíradonyi Szociális és 
Gyermekjóléti Társulás néven működik a Társulás. 
Álmosd Község Önkormányzata 2013. július 1-jei, Balkány Város Önkormányzata, Nyírmihálydi 
Község Önkormányzata, és Bagamér Nagyközség Önkormányzata 2013. szeptember 30-ai 
dátummal csatlakozott a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társuláshoz.  
 

2. számú módosítás: Az I. FEJEZET 2. pont - a Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője 
módosítása  
A Társulás tagjainak képviselő személye Hajdúsámson Város és Újléta Község önkormányzatnál 
változott, illetve Nyíradony Város esetében változott a tisztség megnevezése. 

Álmosd Község Önkormányzata 
Székhely: 4285 Álmosd, Fő u. 10. 
Képviselője: Köteles István polgármester 
Bagamér Nagyközség Önkormányzata 
Székhely: 4286 Bagamér, Kossuth u. 7. 
Képviselője: Orvos Mihály polgármester 
Balkány Város Önkormányzata 
Székhely: 4233 Balkány, Rákóczi u. 8. 
Képviselője: Pálosi László polgármester 
Fülöp Község Önkormányzata 
Székhely: Fülöp, Arany János u. 19. 
Képviselője: Hutóczki Péter polgármester 
Hajdúsámson Város Önkormányzata  
Székhely: Hajdúsámson, Szabadság tér 5. 
Képviselője: Hamza Gábor Antal Szabolcs polgármester 
Nyíracsád Község Önkormányzata 
Székhely: Nyíracsád, Petőfi tér 8. 
Képviselője: Dr. Nagy János polgármester 
Nyíradony Város Önkormányzata  
Székhely: Nyíradony, Árpád tér 1. 
Képviselője: Kondásné Erdei Mária alpolgármester polgármester 
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Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 
Székhely: Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. 
Képviselője: Nyíri Béla polgármester 
Nyírmártonfalva Község Önkormányzata 
Székhely: Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. 
Képviselője: Kövér Mihály Csaba polgármester 
Nyírmihálydi Község Önkormányzata 
4364 Nyírmihálydi Postakör u. 2. 
Képviselője: Dr. Vincze István polgármester 
Újléta Község Önkormányzata 
Székhely: Újléta, Kossuth u. 20. 
Képviselője: Szabó Sándor Szimáné Tóth Erzsébet polgármester 
Vámospércs Városi Önkormányzat 
Székhely: Vámospércs, Béke u. 1. 
Képviselője: Ménes Andrea polgármester 

 

3. számú módosítás: Az I. FEJEZET 3. pont - a Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma 
módosítása  
A Társuláshoz tartozó települések lakosságszámát aktualizálni szükséges a 2014. január 1-jei 
állapotnak. 

 
3. A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2012. január 1.-én) (2014. január 1-jén): 
 

 Település  Lakosságszám 
 Álmosd  1.773  1.800 fő 
 Bagamér  2.671  2.638 fő 
 Balkány  6.539  6.507 fő 
 Fülöp  1.766  1.752 fő 

 Hajdúsámson  13.438  13.624 fő 
 Nyíracsád  3.994  3.865 fő 
 Nyíradony  7.937  7.982 fő 
 Nyírábrány  3.974  3.949 fő 

 Nyírmártonfalva  2.046  2.064 fő 
 Nyírmihálydi  2.108  2.171 fő 

 Újléta  1.086  1.099 fő 
 Vámospércs  5.502  5.518 fő 
 Összesen:   52.834  52.969 fő 

 

4. számú módosítás: Módosítani szükséges a IV. FEJEZET 1.2. pontját. 
1.2. A társulási tanács tagjai településenként azonos számú és értékű, 1 szavazattal rendelkeznek, 
azzal, hogy a társulás III. fejezet 2. pontja szerinti, a II. fejezet 3., 4., és 5.1. pontjában meghatározott 
feladatok ellátásában részt nem vevő önkormányzatok által delegált tagok az e feladatok ellátását 
érintő körben nem rendelkeznek szavazati joggal.  
 
5. számú módosítás: Módosítani szükséges a IV. FEJEZET 5.1. pontját. 
5.1. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén a társulási tanács tagjainak több, mint fele 
jelen van. A társulási tanács döntéseit ülésein hozza meg, határozatba foglalva.  
A javaslat elfogadásához – főszabály szerint – a határozatképesség szempontjából figyelembe vehető, 
jelenlevő tagok több, mint felének „igen” szavazata szükséges. 
Az érvényes döntéshez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő 
tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. 
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6. számú módosítás: Módosítani szükséges az V. FEJEZET 9. pontját. 

A 369/2013. (X. 24.) - a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 
hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről - szóló Korm. rendelet értelmező 
rendelkezéseiben megszűnt a területi iroda fogalma. 
9. Az igazgató a területi iroda és telephely vezetőinek kinevezése előtt a területi iroda és telephely 
székhelye szerinti Polgármesterrel egyezteti a vezető jelölt személyét. A Polgármester véleményezi a 
területi iroda és telephely vezető jelölt pályázatát. 
 

7. számú módosítás: Módosítani szükséges a VI. FEJEZET 1.3. pontját. 
1.3. A mindenkor hatályos jogszabályok alapján a társulás székhelye szerinti önkormányzat 
költségvetésének keretében igényli és elszámolja a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, 
gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde), házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
támogató szolgáltatás, tanyagondnoki szolgálat, étkeztetés, idősek nappali ellátása (idősek klubja) 
feladatokra biztosított állami támogatást, az intézményvezető mindenkori adatszolgáltatása alapján.  
A támogató szolgáltatás esetében a székhely önkormányzat köt megállapodást a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatallal. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a Társulás és a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság között megkötött megállapodás alapján biztosítjuk az ellátást. 
 
8. számú módosítás: Módosítani szükséges a VI. FEJEZET 1.6. pontját. 
 
1.6. A területi irodákban székhelyen, telephelyeken foglalkoztatottak számára a Nyíradonyi Szociális 
és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ a közalkalmazotti törvényben meghatározott bért, juttatást és 
pótlékot az egyes tagönkormányzatok által elfogadott költségvetési rendeletben foglaltak szerint 
biztosítja.  
Amennyiben ezen összeget meghaladó juttatatást kíván biztosítani közalkalmazotti törvényben 
meghatározott pótlékokon, juttatásokon kívül nagyobb összegű pótlék és juttatás kerül 
megállapításra, úgy annak fedezetét az érintett önkormányzatok saját költségvetésükből 
finanszírozzák. 
 

9. számú módosítás: Módosítani szükséges a VI. FEJEZET 2. pontját. 
2. Az egyes képviselő-testületek pénzügyi hozzájárulásának szabályai, teljesítésének módja 

2.1. A társult önkormányzatok a társulás és az intézmény működéséhez szükséges – állami 
költségvetési támogatással és a saját bevételeikkel nem fedezett – költségeket kiadásokra fedezetet 
biztosítanak tagi önkormányzati hozzájárulás formájában. a saját működési területükön lévő 
telephely (intézményegység) többlet működési költségei tekintetében évente külön – külön saját 
költségvetési rendeleteikben biztosítják.  
 
2.2. Abban az esetben, hHa az állami támogatások és intézményi bevételek nem fedezik a társult tag 
közigazgatási területén működő intézményegység működésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat 
teljes egészében azt a társult tagönkormányzat teljes egészében köteles megfizetni. 
 
2.3. A társulási tanács abban az esetben, ha az állami és intézményi bevételek nem fedezik a társult 
tag közigazgatási területén működő tagintézmény és/vagy telephely működésével kapcsolatban 
felmerülő kiadásokat, a társulás jogosult a társult önkormányzattól kérni a közigazgatási területén 
működő telephely finanszírozásában jelentkező, tényleges, a társulás által kifizetendő 
többletkiadások fedezetét. 
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2.4. 2.3. Amennyiben bármely társult tag kérésére a szakmai ágazati szabályok szerinti kötelezően 
előírtakon felüli foglalkoztatás történik miatt jelentkezik – jogalkotó szerint indokolatlan – a többlet 
bér és járulék kiadást azt az a társult tag köteles finanszírozni, akinek érdekében a foglalkoztatás 
történik.   

 
10. számú módosítás: Módosítani szükséges a VI. FEJEZET 3.2. pontját. 
3.2. Ezen feladatok ellátása címén a társult önkormányzatok a társulás részére 1 fő köztisztviselő 
bérének, járulékainak megfelelő összeget kötelesek megfizetni az adott települések területén 
foglalkoztatottak számának arányában. A Társulás ezt az összeget átadja a székhely 
önkormányzatnak.  
 
11. számú módosítás: Módosítani szükséges a VI. FEJEZET 5.3. pontját. 
5.3. A társult önkormányzatok a tagi önkormányzati hozzájárulás összegét államháztartáson belül 
átadott működési célú pénzeszköz előirányzatként köteles megjeleníteni a település saját 
költségvetésében. Az elfogadott A tag önkormányzatonként fizetendő éves pénzügyi hozzájárulás 
ötven százalékának a társulás költségvetési határozatában kerül megállapításra amelynek 
megfizetése átutalásáról a társult önkormányzatok a Társulás költségvetési határozatának elfogadását 
követő 8 napon belül gondoskodnak, míg további 25 százalékot legkésőbb július 31. napjáig, míg a 
fennmaradó 25%-ot legkésőbb október 15. napjáig a Társulás fizetési bankszámlájára átutalják. a 
következők szerint történik: 

A tagi hozzájárulást havonta minden hónap 5. napjáig kell megfizetni a Társulás fizetési 
számlájára. 

A költségvetési határozat elfogadását megelőzően az előző évi hozzájárulás havi összegét kell 
megfizetni, amely a határozat elfogadását követően korrigálásra kerül a társulás határozatában 
elfogadott összeg arányos részére. 
Az utolsó – 12. - részlet megfizetésének időpontja december 20. 
 
A tagi önkormányzati hozzájárulás tartalmazza a társult tag közigazgatási területén működő 
intézményegység működésével kapcsolatban hiány, valamint a 3.2., és 4.1. és 4.2. pont szerinti 
(működéssel kapcsolatos, pénzügyi-gazdálkodás, valamint az intézményvezető és vezető gondozó 
költségei) költségek települési önkormányzatra eső részét is.  
 

12. számú módosítás: Módosítani szükséges a VI. FEJEZET 7.2. pontját. 
7.2. Az elszámolás alapján a Társulásnak járó különbözet átutalásáról a társult önkormányzat az 
elszámolás lezárását zárszámadásban történő elfogadást követő 15 munkanapon belül köteles 
átutalni intézkedni, míg az esetleges túlfizetést a társulás a társult önkormányzat részére ugyanezen 
határidőben visszautalja. tárgyévi fizetési kötelezettségét az elszámolást követő hónap(ok) 
vonatkozásában csökkenti. 

 
13. számú módosítás: Módosítani szükséges a VII. Fejezet 4.2. pontját.  
4.2. A Társulás megszűnése, a társulásból való kiválás, kizárás esetén a társult önkormányzatok az 
1959. 2013. évi IV. V. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről közös tulajdon 
megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint járnak el azon elv figyelembe vételével, hogy a saját 
illetékességi területén lévő ingatlanokban lévő többlet berendezési, felszerelési tárgyak az ingatlan 
tulajdonosát illessék meg azzal, hogy a vagyonnövekmény társult önkormányzatot megillető részét – 
a megszűnés időpontjában fennálló forgalmi érték alapján – a másik önkormányzat Képviselő-
testülete pénzben megváltja. 
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14. számú módosítás: Módosítani szükséges a X. Fejezet 2. pontját. 
2. A III. fejezet 2. pontja szerinti feladatellátás e körben a társulás rendjétől eltérő feladatellátásnak 
minősül, így a Társulási tanácsban a szavazatarányok IV. fejezet 1.2. pontjában foglalt speciális 
szabályai, valamint a munkaszervezeti és az intézményvezető és a vezető gondozónő költségeihez VI. 
fejezet 4.2. pontja szerinti hozzájárulás erre tekintettel került megállapításra. 
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
155/2014. (XI.25.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás 
módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, az egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodást az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.   
 
A Képviselő-testület felkéri polgármestert, hogy a Társulás elnökét értesítse a 
döntésről, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási 
Megállapodást aláírja.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
2. napirendi pont: Előterjesztés Vámospércs Város Környezetvédelmi programjának, valamint 
fenntartható fejlődésének helyi programja felülvizsgálata tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület a 214/2011. (VII.25.) számú határozatával elfogadta Vámospércs Város 
Környezetvédelmi programját, mely a város helyzetének feltárásra építve megfogalmazza azokat a 
környezetvédelemmel kapcsolatos és megoldásra váró feladatokat, amelyek a környezeti elemek 
védelme, minőségének javítása és fenntartható használata érdekében szükséges. A környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény írja elő, hogy a területi 
környezetvédelmi programot szükség szerint, de legalább a Program megújítását, illetve 
felülvizsgálatát követően – a 48/A. § (2) bekezdésének figyelembevételével – felül kell vizsgálni. 
A törvény 48/B. § (3) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi programokban foglaltakat az 
adott területi szint fejlesztési koncepciójának és rendezési, valamint fejlesztéspolitikai terveinek 
kidolgozása, a döntéshozatal és a végrehajtás, továbbá az adott területre vonatkozó ágazati tervezés 
során érvényre kell juttatni. 

A környezetvédelmi program felülvizsgálata, módosítása nemcsak jogszabályban előírt 
kötelezettsége az önkormányzatnak, de annak aktualizálása a későbbi pályázati lehetőségeinket, 
esélyeinket is elősegíti. Az önkormányzat a „Vámospércs és Nyírmártonfalva települések 
szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” című KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050 jelű projektben is 
vállalta a város környezetvédelmi programjának elkészítését, aktualizálását a projekt befejezéséig. 
 
A projektben az önkormányzat kötelezettséget vállalt továbbá arra, hogy a város területére elkészítteti 
a város Fenntartható Fejlődésének Helyi Programját is (Local Agenda 21). A Képviselő-testület a 
111/2011. (VII.25.) számú határozatában döntött arról, hogy elkészítteti a városra vonatkozóan a 
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Fenntartható Fejlődés Helyi Programját, mely a 2011-2017. éves időszakra szól. 
 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat „Vámospércs kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése”, a 
„Vámospércs Egészségügyi Központ felújítása, korszerűsítése” című projektjei befejeződtek, 
valamint az év végére a „Vámospércs város belterületi csapadékvíz elvezető rendszer bővítése” című 
projekt is befejezésre kerül, továbbá a Társulás „Vámospércs és Nyírmártonfalva települések 
szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” című projektje jövőre zárul, ezért javaslom, hogy a 
Képviselő-testület döntsön a Környezetvédelmi program, és a Fenntartható Fejlődésének Helyi 
Programjának felülvizsgálatáról. Az elhangzottakkal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
156/2014. (XI.25.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. a Képviselő-testület 214/2011.(VII.25.) számú határozatával elfogadott hatályos 
Környezetvédelmi programját felülvizsgáltatja, az ehhez szükséges forrást az önkormányzat 
2015. évi költségvetésében biztosítja, 

 
2. felkéri a Közbeszerzési Bizottságot, hogy az 1./ pontban meghatározott feladattal 

kapcsolatban az egyszerű beszerzési eljárást folytassa le. Felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó árajánlatot benyújtó vállalkozással a szerződést 
kösse meg. 

  
Határidő: a szerződés megkötésére: 2015.01.20. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
157/2014. (XI.25.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  
 

1. a város területére vonatkozóan felülvizsgáltatja a város Fenntartható Fejlődésének Helyi 
Programját (Local Agenda), és az ehhez szükséges forrást az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében biztosítja, 
 

2. felkéri a Közbeszerzési Bizottságot, hogy az 1./ pontban meghatározott feladattal 
kapcsolatban az egyszerű beszerzési eljárást folytassa le. Felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó árajánlatot benyújtó vállalkozással a szerződést 
kösse meg. 

  
Határidő: a szerződés megkötésére: 2015.01.20. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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3. napirendi pont: Előterjesztés az iskola büfé üzemeltetésére beérkezett pályázat elbírálása 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve)   
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában található iskolai 
büfé üzemeltetésével kapcsolatban a Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésén arról döntött, hogy 
az iskola büfé üzemeltetése érdekében a polgármester gondoskodjon pályázati felhívás 
közzétételéről, és a beadási határidőt követően a beérkezett pályázatokat terjessze a testület elé. A 
pályázati felhívásban rögzítésre került, hogy a kiírás megjelenésétől 2014. augusztus 10. napig lehet a 
pályázatokat érvényesen benyújtani. A kiírt határidőre pályázat nem érkezett, viszont úgy 
gondoltuk, hogy ne álljon üresen a büfé, ezért újra meghirdettük a pályázatot.  
 
2014. november hó 10. napján Lakatosné Marincsák Éva (4287 Vámospércs, Domb u. 13.) egyéni 
vállalkozó pályázatot nyújtott be az iskolai büfé üzemeltetésére. A következőkben tájékoztatom a 
Képviselő-testületet Lakatosné Marincsák Éva pályázati anyagának tartalmáról: 
 
A pályázó neve:  

 Lakatosné Marincsák Éva (4287 Vámospércs, Domb u. 13.) 
 
A pályázatának fontosabb elemei: 

 bérleti díjra tett ajánlata: 20.000 Ft/hó rezsivel együtt, 
 méltányosságból az első 6 hónapra kéri a bérleti díj elengedését, tekintettel arra, hogy az 

induláshoz az árubeszerzés jelentősebb kiadást jelent, 
 az első 6 hónapra 5.000 Ft/hó rezsiköltséget tudna vállalni, 
 a nyitva tartási időn túl, amennyiben az intézményben rendezvényre kerül sor és igény van a 

büfészolgáltatásra, vállalja a büfé nyitva tartását. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni. 
A pályázat teljes anyagait az előterjesztés mellékleteként csatolásra került.  
 
Hadd jegyezzem meg, hogy a pályázó egyből méltányosságot kér. A szerződést eleve a 2014/2015. 
évi tanévre lehet megkötni a kiírás alapján. Amennyiben decembertől megkötésre kerül a bérleti 
szerződés, azt csak június 30-ig lehet aláírni, a pályázó viszont 6 hónapra nem kíván 20 E Ft-os 
bérleti díjat fizetni, csak 5 E Ft-ot. Ezzel úgy gondolom, hogy ingyen szeretné kivenni a büfét. Ha a 
pályázati kiírásban az szerepelt volna, hogy akkor ingyen is kivehető csak a rezsit kell fizetni, akkor 
szerintem sokkal több pályázat érkezett volna be.  
 
Bökönyi Zsolt Adó és költségvetési Irodavezető:  
Gyorsan utána számoltam, szerintem a 5 E Ft-os díj nem fedezi még a rezsi költségeket sem.  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
A korábbi években 40 E Ft volt rezsistől a bérleti díj, most meg 5 E Ft-ért akarja kivenni a pályázó. 
Szerintem sem korrekt, mivel ha ingyen hirdettük volna meg, akkor sokkal több pályázó lett volna.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Igen, egyetértek Polgárné Nagy Elvira képviselő társammal, amikor a testület elfogadta a pályázati 
kiírást, ott le voltak írva a feltételek. Nem gondolom, hogy ami a számunkra érték, azt ingyen oda 
kellene adnunk, azért, hogy ne álljon üresen az iskola büfé. Amikor megépült az iskola, akkor mi oda 
terveztettük a büfét, ezzel helyet vettünk el mástól, azért, hogy az iskolában megfelelő színvonalú 
büfé működjön, amit a diákok és a pedagógusok is tudnak használni, emellett célunk volt az is, hogy 
bevételi forrásként üzemeltessük.  
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Kosztin Mihály települési képviselő:  
Nekem az a véleményem, hogy ha valaki ki akarja venni a büfét, annak a 20 E Ft-os bérleti díjat be 
kell vállalnia, ez a mai világban nem kockázat.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Egyetértek a Képviselő-társaimmal. Nem szabad ingyen odaadni az iskola büfét. Azt javaslom, hogy 
a pályázó bérleti díjra tett 20 E Ft-os rezsiköltséget is tartalmazó ajánlatához ragaszkodjon a testület. 
Amennyiben a pályázó elfogadja a szerződésben az általa tett ajánlatot, akkor kössük meg vele a 
bérleti szerződést, a méltányossági kérését ne támogassuk, és amennyiben nem fogadja el a testületi 
döntésünket, akkor írjuk ki újra a pályázatot.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és abban az esetben javasolja 
elfogadásra Képviselő-testület részére, hogy ha a pályázó 20.000 Ft/hó összegű bérleti díj fejében 
vállalja az üzemeltetést.  
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
158/2014. (XI.25.) 
számú határozata 

 
1. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolában található – önkormányzati tulajdonban lévő - 
iskolai büfé üzemeltetésére vonatkozóan Lakatosné Marincsák Éva 
(4287 Vámospércs, Domb u. 13.) egyéni vállalkozó által benyújtott 
pályázatot abban az esetben fogadja el, amennyiben a pályázó az 
eredetileg kiírt pályázati feltételek szerint, az általa megajánlott 
20.000 Ft/hó összegű bérleti díj fejében vállalja az üzemeltetést, és 
köti meg a bérleti szerződést. 
 

2. A Képviselő-testületnek nem áll módjában a pályázati kiírás 
feltételeitől eltérni.  

 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti 

szerződést kösse meg.  
 
Határidő: 2014. december 01. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 

4. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 
tárgyában  
(Írásos előterjesztés mellékelve)   
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatokat 2014. évben a Komplex Revizor 
Kft-vel (Károlyi Ernőné belső ellenőrrel) kötött megbízási szerződés alapján látta el. A megbízási 
szerződés évente kerül megkötésre az Önkormányzat és a belső ellenőr között.   
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A határozott időre létrejött belső ellenőrzési megbízási szerződés hatálya 2015. január 31. napjáig, de 
legkésőbb a 2014. évi belső ellenőrzésekről készített összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 
Megbízónak történő átadásáig tart.   
 
Károlyi Ernőné belső ellenőr bevonásával elkészítettük a 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési 
tervet, valamint a kockázatelemzést, amelyeket előzetesen egyeztettünk. A felsorolt dokumentumok 
az előterjesztés mellékleteit képezik.  
 
A belső ellenőrzési terv a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 31. §-ában rögzített előírásai szerint készült el, melyet 
ezúton nyújtok be jóváhagyásra a T. Képviselő-testület részére.  
 
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
119. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a helyi önkormányzatokra vonatkozó belső 
ellenőrzési tervet az előző év december 31. napjáig hagyja jóvá.  
 
A Belső ellenőrzési terv kiterjed valamennyi költségvetési szervre, a Társulásokra, valamint az 
Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságokra is.  
 
Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy 2015. évre vonatkozóan is Károlyi Ernőnét bízzuk meg a 
belső ellenőrzéssel, mivel munkájával, szaktudásával nagyon sokat segítette munkánkat az elmúlt 
évek folyamán. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen 
elfogadni. Az elhangzottal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
159/2014. (XI.25.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 
1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 119. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31 §-ában, valamint 32. § (4) 
bekezdésében foglaltak szerint – Vámospércs Városi Önkormányzat 2015. 
évi Belső Ellenőrzési Tervét, - mely az önkormányzat valamennyi 
költségvetési szervére, a Társulásokra és az önkormányzat többségi 
tulajdonában lévő gazdasági társaságokra is vonatkozik, - a határozat 
melléklete szerint jóváhagyja.  

 
2. 2015. évben a Komplex-Revizor Kft.- vel (ügyvezető: Károlyi Ernő 

Lászlóné, cég székhelye: 4033 Debrecen, Melotai Nyilas u. 21. sz., 
cégjegyzék száma: 09-09-023240, a cég statisztikai számjele: 23960149-
6920-113-09, a cég adószáma: 23960149-1-09), kívánja ellátni az 
Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait. A feladat ellátásának fedezetét 
az önkormányzat a 2015. évi költségvetésében havonta bruttó 70.000 Ft 
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összegben biztosítja.  
 
3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési feladatok 

2015. évi ellátására vonatkozó megbízási szerződést a Komplex-Revizor 
Kft- vel kösse meg. 

 
Határidő: 2015. január 31. 

                  Felelős:  Kanyóné Papp Klára jegyző 

 
5. napirendi pont: Előterjesztés a Debreceni Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és 
Szakiskola kérelme tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve)   
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Debreceni Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola (cím: 4027 Debrecen, 
Vénkert u. 2.) képviseletében Makai Mária intézményvezető asszony levélben keresett meg, melyben 
előadta, hogy a TÁMOP 2.1.6 „Újra tanulók” pályázat keretében Vámospércsen szervezett 1 
csoport betanított takarító képzéshez és 1 csoport település karbantartó képzéshez az 
önkormányzat biztosítson helyszínt.  
 
A tanfolyamok tervezett kezdése 2014. december hó 2., várható időtartama 4 hónap. Az elméleti 
képzésre 900 Ft/óra, gyakorlati képzésre 600 Ft/óra pénzforrás áll rendelkezésükre. A képzéshez 
szükséges eszközöket és takarító szereket a kérelmező intézmény biztosítja mindkét képzés esetében. 
 
A betanított takarító képzés bérleti díjának meghatározása: 
 

 76 óra elméleti oktatás: 76 óra*900 Ft =   68.400 Ft 
 284 óra gyakorlati oktatás: 284 óra*600 Ft =          170.400 Ft  

mindösszesen 360 óra képzés:              238.800 Ft 
 
A település karbantartó képzés bérleti díjának meghatározása: 
 

 120 óra elméleti oktatás: 120 óra*900 Ft =   108.000 Ft 
 280 óra gyakorlati oktatás: 280 óra*600 Ft =  168.000 Ft 
mindösszesen 400 óra képzés:     276.000 Ft 

 
Fentiek alapján javasolom, hogy a betanított takarító és a település karbantartó képzésekhez az 
önkormányzat biztosítsa a Művelődési Ház és Könyvtárban található termét a kérelmező 
részére rendelkezésre álló fedezet mértékének megfelelően. Az intézményvezető asszony kérelmét 
az előterjesztéshez csatolom. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztéshez mellékelt határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
160/2014. (XI.25.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. a Debreceni Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola (cím: 4027 
Debrecen, Vénkert u. 2., képviseli: Makai Mária intézményvezető) által a TÁMOP 2.1.6 
„Újra tanulók” pályázat keretében Vámospércsen szervezett betanított takarító képzés és 
település karbantartó képzés helyszínéül a Művelődési Ház és Könyvtár (4287 Vámospércs, 
Debreceni u. 2.) oktatótermét biztosítja. 

2. A helyiségek bérleti díját elméleti képzés esetében 900 Ft/óra, gyakorlati képzés esetében 
600 Ft/óra összegben állapítja meg. A bérleti díj a képzések órarendje alapján kerül 
kiszámításra.  

3. Felkéri az Intézmény vezetőjét, hogy a bérleti szerződéseket kösse meg.  
Határidő: 2014. december 01. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
       Diósné Kozma Erzsébet Intézményvezető 

 
 
6. napirendi pont: Előterjesztés a települési hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatás 2015. évi 
biztosítása tárgyában 
 (Írásos előterjesztés mellékelve)   
 
Ménes Andrea polgármester:  
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján 2014. január 1-jétől a települési hulladék 
szállítására szervezett közszolgáltatást csak olyan nonprofit gazdálkodó szervezet láthatja el, 
amelyben az állam, a települési önkormányzat, vagy a települési önkormányzatok társulása a 
szavazatok többségével tulajdoni hányada alapján közvetlenül, vagy közvetve rendelkezik.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat a hulladék közszolgáltatás tekintetében az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

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

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

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

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

4. Az A.K.S.D. Kft. ügyvezetője 2013. április 30. napján kelt levelében a szerződést 6 hónapos 
felmondási idővel felmondta, amely alapján a közszolgáltatást 2013. október 31. napjáig látta 
el.  
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5. A Képviselő-testület döntése alapján 2013. év januárjában elkezdtük a közbeszerzési eljárás 

előkészítését, azonban új jogszabály, - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény - 
lépett hatályba 2013. január 1-jén, amely teljesen új feltételeket teremtett a közszolgáltatás 
tekintetében. A közbeszerzési eljárás megindítására továbbá csak a törvény végrehajtására 
kiadott, - a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződésről szóló - 317/2013. (VIII.28.) kormányrendelet alapján van lehetőség. A 
jogszabály a 2013. augusztus 28-i Magyar Közlönyben jelent meg.  
 

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

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

 
8. Időközben Tasó László Országgyűlési képviselő Úr megkereste a Járáshoz tartozó 

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

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

10. 2013 novemberében önkormányzatunknak – az idő rövidsége miatt - már nem volt lehetősége 
eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatására, illetve a közbeszerzési eljárást lefolytató 
önkormányzatoktól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy minden esetben eredménytelen lett az 
eljárás.  
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11.  2013. november 18. napján a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. azzal kereste 
meg az önkormányzatot, hogy a Kft. tulajdonosai a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 
tulajdonrészéből a tervek szerint felajánlanának összesen 100.000 Ft értékű üzletrészt, amely 
a csatlakozni kívánó települések között egyenlő arányban kerülne megosztásra. A Kft. 
rendelkezik a tevékenység ellátásához szükséges közszolgáltatói engedéllyel is. Az 
üzletrészvásárlással a településeknek lehetőségük nyílik arra, hogy pályáztatás nélkül, un. „in 
house „eljárás alapján kössenek közszolgáltatási szerződést. Így a folyamatos ellátás 
biztosított. Megkerestük a Kft-t arra vonatkozóan is, hogy milyen összegű árkiegészítést kér a 
közszolgáltatás biztosításáért. A cég arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy éves szinten 
7.840.148 Ft + ÁFA, mindösszesen 9.956.988 Ft összegű árkiegészítés fejében tudja vállalni a 
szolgáltatást. Ez havonta bruttó 829.749 Ft többletköltséget jelentett volna az 
önkormányzatnak.  

 
12. Fentiekre tekintettel a Képviselő-testület a 205/2013. (XII.09.) határozatában úgy döntött, 

hogy a többségi önkormányzati tulajdonban lévő Debreceni Hulladék Közszolgáltató 
Nonprofit Kft-ben (4031 Debrecen István u. 136.) - tulajdonszerzés érdekében - a Debreceni 
Vagyonkezelő Zrt. tulajdonrészéből üzletrészt kíván vásárolni. Az üzletrész vásárlás fedezetét 
az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a részvények részesedések előirányzat terhére 
biztosította. Felkérte a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében az üzletrész átruházási 
szerződést írja alá, és felhatalmazta az üzletrészvásárlással kapcsolatos valamennyi szükséges 
intézkedés megtételére.   
 

13. A Képviselő-testület a 206/2013. (XII.09.) határozatában úgy döntött, hogy 2013. január 1. 
napjától 2014. március 31. napjáig közszolgáltatási szerződést köt a Debreceni Hulladék 
Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel (4031 Debrecen István u. 136.) (továbbiakban DHK) a 
települési hulladék szállítására szervezett közszolgáltatás ellátására. Az Önkormányzat a 
szerződés időtartamára havonta bruttó 829.749 Ft árkiegészítés megfizetését vállalta a 
Szolgáltató részére, melynek fedezetét az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében 
biztosította. Felkérte a Polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződést írja alá, és a 
határozat végrehajtására vonatkozóan valamennyi szükséges intézkedést tegyen meg.  
 

14. A 2013. december 9-i döntés szerint a két okirat aláírására 2013. december 30. napján került 
volna sor. Egy időközben megjelent jogszabály azonban lehetőséget biztosított az AKSD Kft-
vel korábban megkötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására. A Járás 
polgármesterei úgy döntöttek, hogy a jogszabály által biztosított lehetőséggel élve a korábbi 
szerződést hosszabbítják meg, és nem írják alá a Debreceni Hulladék Közszolgáltató 
Nonprofit Kft-vel a szerződést. Ennek oka az volt, hogy a közszolgáltatási szerződésben 
kikötésre került, hogy a lakosság részéről a 90 napot meghaladó kintlévőséget a cég számára 
az önkormányzatnak kell megfizetnie, illetve a DHK csak 5 éves határozott időtartamra volt 
hajlandó a szerződést megkötni. Ez a két feltétel bizonytalansági tényező volt a szerződéssel 
kapcsolatosan. A fentiek miatt szükségessé vált a 206/2013. (XII.09.) számú határozat 
hatályon kívül helyezése, valamint a Képviselő-testület – 7/2014. (I.08.) számú határozatával 
módosította a - 179/2013. (X.29.) határozattal módosított - 166/2013. (X.09) számú határozat 
1. pontját, mely szerint elfogadta az AKSD Kft-vel történő szerződésmódosítást 2014. 
március 31. napjáig.  
 

15. A Képviselő-testületet 8/2014. (I.08.) számú határozatában úgy döntött, hogy a 2013. 
december 20. napján megjelent - a 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
biztosítására vonatkozó - pályázati felhívásra, amely alapján támogatást lehetett igényelni a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 2014. évi kompenzációjára pályázatot nyújt be, és 
felhatalmazta a polgármestert a pályázattal kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, 
tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 2013. és 2014. évben is jelentős anyagi kötelezettséget 
vállalt annak érdekében, hogy a közszolgáltatás a településen biztosított legyen.  
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A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 27. napja volt. A pályázat feltételrendszerét 
áttanulmányozva, valamint a közszolgáltatóval tartott szakmai egyeztetés eredményeként az 
került megállapításra, hogy a pályázatot csak abban az esetben tudja az önkormányzat 
benyújtani, ha a korábbi döntés szerint a DHK. Kft-vel, mint engedéllyel rendelkező, 
minősített közszolgáltatóval köt közszolgáltatási szerződést. A pályázati támogatás a teljes 
2014-es évre csak abban az esetben volt igényelhető, ha a közszolgáltatási szerződés hatálya 
is fennáll egész évben. 

 
16. A DHK Kft. tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy a tulajdonos csak az általa 

meghatározott szerződéses feltételekkel kíván közszolgáltatási szerződést kötni, és nem járul 
hozzá a feltételek módosításához. Az ügyben jogi állásfoglalást kértünk az önkormányzat 
ügyvédjétől, Dr. Balogh Ádámtól. Ügyvéd úr a szerződés 13.1. pontjához – a szerződés 
megszűnésére vonatkozóan – az alábbi szövegrészt javasolta kiegészítésként: „Az Ellátásért 
felelős a már rögzített felmondási idő figyelembevételével jogosult felmondani a 
szerződést abban az esetben is, amennyiben az Ellátásért felelős oldalán keletkezett 
vagyoni kötelezettségek állami kompenzációból történő kiegészítése már nem 
lehetséges”. Ez a kitétel lehetőséget nyújtott az önkormányzat részére a szerződés 
felmondására, amennyiben a következő években a kompenzáció fedezetére nem lenne 
lehetőség állami támogatás igénylésére. A szerződés továbbra is tartalmazta azt a feltételt, 
hogy amennyiben a lakosságnak 90 napon túli tartozása van a közszolgáltató felé, és azt a 
NAV adók módjára nem tudja behajtani, úgy ezen tartozásért az önkormányzatnak kell helyt 
állnia. Az AKSD Kft-vel fennálló 8 éves szerződéses időtartam alatt ez a kintlévőség az éves 
árbevétel 10 %-a körül alakult. (kb. 3, 9 millió Ft.) 
 

17. 2014. január 16. napján a DHK. írásban közölte, hogy semmilyen módosítást nem áll 
módjában elfogadni. A DHK értesítését követően további egyeztetést kezdeményeztünk a 
céggel. A tárgyalás eredményeként végül a DHK. hozzájárult ahhoz, hogy 2014. december 31. 
napjáig jöjjön létre a szerződés, így a pályázat benyújtható volt, és az önkormányzatnak nem 
kellett több évre kötelezettséget vállalni.  
 

18. A fentiek alapján a Képviselő-testület 10/2014. (I.22.) számú határozatában úgy döntött, hogy 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. §-ában foglalt 
hatáskörében eljárva – figyelemmel a hulladékról szóló 2013. év CXXV. törvénnyel 
módosított 2012. évi CLXXXV. törvény 33. § - 35. §-ában foglalt kötelezettségére a 
205/2013. (XII.09.) határozata alapján, mint üzletrész tulajdonos 2014. január 1. napjától 
2014. december 31. napjáig közszolgáltatási szerződést köt a Debreceni Hulladék 
Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel (4031 Debrecen, István u. 136.) a települési 
hulladékszállításra szervezett közszolgáltatás ellátására. A közszolgáltatási szerződés 
aláírására 2014. január 24. napján került sor.  Ebben a határozatban az Önkormányzat 2014. 
évre havonta bruttó 829.749 Ft árkiegészítés megfizetését vállalta a Szolgáltató részére, 
melynek fedezetét az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosította. A 
többletköltségre vonatkozóan benyújtott pályázatunk nem nyert, így a közel 10 millió Ft-os 
kompenzáció összegét az önkormányzatnak saját forrásból kellett biztosítania.   

 
2014. szeptember 16. napján a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. megkereste az 
önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy nyilatkozzunk arról, hogy meghosszabbítjuk-e a 
közszolgáltatási szerződést. A közszolgáltató tájékoztatása szerint a szerződés feltételrendszere nem 
változik, így – amennyiben meghosszabbítanánk a szerződést – 2015. évben is közel 10 millió Ft 
többletköltség terhelné az önkormányzatot.  
 
Annak érdekében, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat érdekeinek leginkább megfelelő 
döntést tudja meghozni a kötelező közszolgáltatás ellátására, tájékozódtam azoknál az 
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önkormányzatoknál, akik nem kötöttek közszolgáltatási szerződést, hanem a Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság jelölte ki részükre a közszolgáltatót. Tájékoztatásuk szerint a 
közszolgáltatás így is teljes mértékben biztosítva volt, azonban saját forrásból nem kellett 
hozzájárulást biztosítaniuk. 

Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi 
CXXXIV. törvény az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 

„1. § (1) Ha a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 33-34. §-ában foglaltak szerint 
nem biztosítja, vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a Ht. 33-34. §-ában meghatározott 
eljárás eredménytelensége miatt nem biztosítható, a Ht. szabályait az e törvényben meghatározott 
eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott körülmény bekövetkezéséről 
haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül tájékoztatja a kormányrendeletben kijelölt állami 
szervet (a továbbiakban: állami szerv). 

(3) Az állami szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására (a 
továbbiakban: ideiglenes ellátás) a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatást követő 15 napon 
belül hatósági eljárás keretében közérdekű szolgáltatót jelöl ki a hulladékgazdálkodási 
engedéllyel, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező szolgáltatók 
közül. A közérdekű szolgáltató a szolgáltatást a szolgáltatással érintett területre irányadó 
közszolgáltatási díj fejében köteles elvégezni. 

(4) Az állami szerv kijelölésre irányuló eljárásban hozott döntésével szemben fellebbezésnek és 
újrafelvételi eljárásnak nincs helye. ……………. 

 
(7)1 Az ideiglenes ellátásra irányuló kijelölés az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés megkötéséig, de legfeljebb kilenc hónapos időtartamra történhet. A kijelölés ezt 
követően három havonként, legfeljebb egy éves időtartammal meghosszabbítható. 

(8) A közérdekű szolgáltató a hulladékgazdálkodási engedélyében, illetve a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási engedélyében meghatározott közszolgáltatási területen kívül is végezhet ideiglenes 
ellátásra irányuló tevékenységet. 

(6) Az ellátásért felelős települési önkormányzat - az állami szerv intézkedésétől függetlenül - 
folyamatosan megtesz minden intézkedést a Ht. 33. § (1) bekezdésében foglalt 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása érdekében.” 
 
Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Debreceni Hulladék 
Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel 2014. január 24. napján megkötött közszolgáltatási szerződést az 
önkormányzat ne hosszabbítsa meg, mivel ez a 2015. évi költségvetését nagymértékben megterheli, 
és veszélyeztetheti az önkormányzati feladatok ellátását, valamint a működést.  
 
Javaslom, hogy a fenti jogszabály 1. §-a alapján a Képviselő-testület a döntést követően 3 napon 
belül tájékoztassa az állami szervet (Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség) és kérje, hogy hatósági eljárás keretében 15 napon belül jelöljön ki 
az Önkormányzat részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására közérdekű 
szolgáltatót.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Az 
elhangzottal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  
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Huszti János alpolgármester:  
Egyetértek a Polgármester Asszony által felvázoltakkal és az a személyes véleményem, hogy vágjunk 
bele. Erre vonatkozóan vannak más települések által pozitív tapasztalat.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Az a véleményem, hogy valamilyen úton, módon megálljt kell parancsolni ennek a jelenlegi 
monopolhelyzetnek. A városnak megfelelő gazdálkodást kell folytatnia. Teljes mértékben egyetértek 
az előterjesztéssel.  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő: 
Nekem is az a véleményem, hogy egy próbát megér.  
 
Gálfi József települési képviselő: 
Bennem az a kérdés merült fel, hogy ha mi is úgy cselekszünk, mint más önkormányzat és a 
katasztrófavédelmet kérjük fel a szemét elszállítására, lesz-e elegendő kapacitása a feladat ellátására?  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Nem a katasztrófavédelem szállítja el a szemetet, hanem kijelöl egy olyan szolgáltatót, aki a 
törvényben előírt engedéllyel rendelkezik.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:   
Nagyon szigorú uniós rendeleteknek kell eleget tenni. Sajnos az AKSD és a Hulladék Közszolgáltató 
Kft. monopolhelyzetben van. Úgy gondolom, hogy meg kell próbálnunk a fent említett lehetőséget.  
 
Ménes Andrea polgármester: 
További kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
161/2014. (XI.25.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az 
ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 1. § (1)-(3) bekezdései 
alapján úgy dönt, hogy: 
 

1. Az önkormányzat gazdasági helyzete miatt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 33-34. §-ában foglaltak 
szerint nem tudja biztosítani, ezért a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel 
2014. január 24. napján megkötött közszolgáltatási szerződést nem hosszabbítja meg.  
 

2. A döntésről 3 napon belül tájékoztatja az állami szervet (Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség), és kéri, hogy 
az állami szerv hatósági eljárás keretében 15 napon belül jelöljön ki az Önkormányzat részére 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltatót. 

 
3. Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatosan valamennyi 

szükséges intézkedést tegye meg, és a kijelölt közérdekű szolgáltatóval a megállapodást kösse 
meg. 

Határidő: 2014. november 28. 
      Felelős: Ménes Andrea polgármester   
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7. napirendi pont: Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű 
eszközök bérleti díjának megállapítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve)   
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén az 
ivóvíz-, illetve a szennyvízhálózat üzemeltetését – a 2012. július 14-én megkötött üzemeltetési 
szerződések alapján (a továbbiakban: Szerződések) – 2014. január 01-jétől a Hajdú-Bihari 
Önkormányzatok Vízmű Zrt. (a továbbiakban: Üzemeltető) végzi. 
  
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 31. §-a alapján a bérleti vagy 
üzemeltetési jog gyakorlása kizárólag bérleti vagy használat díj ellenében folytatható.  
 
A Szerződések 15.1.3. és 15.2. pontjainak rendelkezése alapján az Önkormányzat részére évente 
ténylegesen fizetendő bérleti díj összege nem haladhatja meg a tárgyévi szolgáltatási díj 
megállapításánál a szolgáltatás egységnyi díjában elfogadott eszközökre figyelembe vett amortizáció 
mértékét, azaz a bérleti (fajlagos) díjrész és a tárgyévben értékesített víz/szennyvíz mennyiségéből a 
szerződés területi hatálya alá tartozó településre eső víz/szennyvíz mennyiség szorzatának összegét. 
 
Fenti rendelkezéseket figyelembe véve a 2011. évben* szolgáltatott víz- és szennyvíz mennyiségek, 
illetve a víziközmű eszközökre 2011. évben* elszámolt terv szerinti értékcsökkenés adatok alapján 
kiszámolható volt a fajlagos egységnyi bérleti díj.  
 
(* Az Önkormányzatnak 2012. évet követően már nincs ár megállapítási joga. A 2012. évi 
szolgáltatási díjakat a 2011. évi adatokból kiindulva kellett megállapítani.) 
 
Ivóvíz esetében: 
Éves terv szerinti értékcsökkenés összege: 2 942 568 Ft 
Értékesített mennyiség összege: 137 470 m3 
 
Fajlagos bérleti díj egység: 2 942 568 / 137 470 = 21,41 Ft/m3 
 
Szennyvíz esetében: 
Éves terv szerinti értékcsökkenés összege: 3 167 907 Ft 
Értékesített mennyiség összege: 24 997 m3 
 
Fajlagos bérleti díj egység: 3 167 907 / 24 997 = 126,73 Ft/m3 
 
Az Önkormányzat a 2014. évi bérleti díjról szóló számláját 2015. januárban – a 2014. évi értékesített 
mennyiségek ismeretében - tudja kiállítani és megküldeni az Üzemeltetőnek.  
(A 2014. évi bérleti díj összege – az értékesített mennyiségtől függően - várhatóan 6 M Ft + ÁFA 
körül alakul.)  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen. Az elhangzottal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 
   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

162/2014. (XI.25.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény 31. §-a, valamint a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel (a továbbiakban: 
Üzemeltető) az ivóvíz-szolgáltatás és a szennyvíz-csatorna szolgáltatás biztosítására 2012. július 14-
én megkötött bérleti-üzemeltetési szerződések alapján az ivóvíz és szennyvíz víziközmű eszközök 
üzemeltetéséért az Üzemeltető által fizetendő bérleti díjakat 2014. évtől az alábbiak szerint fogadja 
el: 

1. Ivóvíz szolgáltatás éves bérleti díja: 21,41 Ft * az évben kiszámlázott mennyiség (m3) + 
ÁFA. 

2. Szennyvíz-csatorna szolgáltatás bérleti díja: 126,73 Ft * az évben kiszámlázott mennyiség 
(m3) + ÁFA.     

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti díjak mértékéről tájékoztassa a Hajdú-
Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-t. 
 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: azonnal 
 
8. napirendi pont: Előterjesztés a Bocskai Sportegyesület 2014. évi támogatási megállapodásának 
módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve)   
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat a 104/2014. (VIII.13.) számú határozatával a Bocskai 
Sportegyesület részére 1 000 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított az 
egyesület által megjelölt alábbi célokra. 
 
Közüzemi költségek /víz, áram, gáz, szennyvíz-szállítás/, Sporttelep karbantartás /öntözés, 
üzemanyag fűnyíróba, javítási költségek/, Postaköltség, Versenyeztetés /utazás, bírói díjak, edzői 
díjak, utánpótlás neveléshez szükséges felszerelések/ 
 
A Sportegyesület elnöke a 2014.11.12-i levelében kezdeményezte a 2014. évi támogatási 
megállapodás módosítását úgy, hogy támogatható célok közzé mosógép(ek) vásárlásának 
elszámolhatósága is bekerüljön.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben és a határozati javaslatban foglaltakat 
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.  Az elhangzottal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
163/2014. (XI.25.) 
számú határozata 

 
I. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bocskai Sportegyesület 2014. évre 

érvényes támogatási megállapodásának 1. b) pontját az alábbiak szerint módosítja. 
 

1. A TÁMOGATÁS TÁRGYA, ÖSSZEGE, CÉLJA, FOLYÓSÍTÁSA:  
 

b)  A támogatás kizárólag az alábbi célra használható fel: 
 
Közüzemi költségek /víz, áram, gáz, szennyvíz-szállítás/, Sporttelep karbantartás /öntözés, 
üzemanyag fűnyíróba, javítási költségek/, Postaköltség, Versenyeztetés /utazás, bírói díjak, 
edzői díjak, utánpótlás neveléshez szükséges felszerelések/, Mosógép(ek) vásárlása. 

 
II. A megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 
III. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Támogatási Megállapodás módosítását 

írja alá.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
9. napirendi pont: Előterjesztés 2015. évi folyószámlahitel szerződés megkötése tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve)   
 
Ménes Andrea polgármester:  

Örömmel tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat gazdálkodása, likviditása, 
fizetőképessége az elmúlt években tapasztalható pozitív változások hatására teljesen helyreállt.  

Folyószámlahitel keret alakulása: 
2011. év 100 000 000 Ft 
2012. év   75 000 000 Ft 
2013. év                                                50 000 000 Ft 
2014. év   40 000 000 Ft 
2015. évi tervezett   30 000 000 Ft* 
Tapasztalataink szerint az önkormányzat – már idegen források bevonása nélkül is – határidőben 
tudja pénzügyileg rendezni a kötelezettségeit, azonban az önkormányzat bevételei és kiadásai miatti 
ütemkülönbségek, illetve az utófinanszírozott Európai Uniós pályázatok likviditási kockázatokat 
rejtenek, mely kockázatok biztosítására továbbra is javasolt folyószámlahitel-keretet – csökkentett 
összegben - rendelkezésre tartatni a számlavezető pénzintézetnél.  

Szintén jelentős eredmény, hogy az elmúlt években a folyószámlahitelt csak egy-két alkalommal, és 
csak rövid időre kellett igénybe venni. Olyan év is volt, amikor a folyószámlahitelt nem is vette 
igénybe az önkormányzat.  

A Főnix Takarékszövetkezetnél a jelenleg 40 000 000 Ft hitelkeretre megkötött szerződésünk 
lejárata 2014. december 31.  

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 1. § c) pontja a likvid 
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hiteleket – változatlanul -  az alábbiak szerint definiálja: 

Likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel 

Fentiek alapján a folyószámlahitel 2015. január 01-től  2015. december 31-ig vehető igénybe és év 
végéig a teljes kötelezettséget maradéktalanul vissza kell fizetni. 

A folyószámlahitel összegét 2015-től 30 000 000 Ft összegben tartjuk indokoltnak rendelkezésre 
tartani.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a folyószámlahitel keret 2015. évi rendelkezésre tartását 
szíveskedjen jóváhagyni. Az elhangzottal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
164/2014. (XI.25.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzati feladatok ellátása, az Európai Uniós pályázatok biztonságos 
lebonyolítása és a folyamatos likviditás biztosítása, fenntartása érdekében, 
2015. január 01. napjától 2015. december 31. napjáig folyószámlahitelre 
irányuló szerződést köt, melynek keretösszegét 30.000.000 forintban állapítja 
meg. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a Főnix 
Takarékszövetkezetnél a folyószámla-hitelkeret szerződés megkötésére és 
felhatalmazza az ehhez szükséges valamennyi nyilatkozat, biztosíték 
megtételére. 
Határidő: 2014. december 31. 

                   Felelős:  polgármester 
 
Ménes Andrea polgármester: 
Engedjék meg, hogy először is megköszönjem az önkormányzatnál főleg fejlesztéssel és 
gazdálkodással foglalkozó kollégák elmúlt időszakban végzett munkáját. Köszönöm Kanyóné Papp 
Klára Jegyző Asszonynak, Bökönyi Zsolt Adó és költségvetési irodavezető úrnak, Szabóné Miavecz 
Ildikó Irodavezető asszonynak az elért eredményeket. 
A megjelent lakosságnak van-e kérdése, hozzászólása, észrevétele? Amennyiben igen, tisztelettel 
felkérem a jelenlévőket, hogy csak vámospércsi lakosok szólaljanak fel, nevük és lakcímük 
megadásával a jegyzőkönyv vezetése érdekében.  
 
Varga Ferenc Pacsirta utcai lakos:  
Az iskola mellett lakom. Az iskola udvarán kora reggeltől késő estig felügyelet nélkül tartózkodnak a 
gyerekek, akik nyomdafestéket nem tűrő szavakat használnak. Sajnos én már ott tartok, hogy nem 
tudok kihez fordulni, ezért gondoltam azt, hogy a mai közmeghallgatáson felvetem problémámat 
ezzel kapcsolatosan. Az udvaron tartózkodó gyerekek már reggel 6 órakor a szobám ablaka előtt lévő 
vashálót rugdossák, nem lehet pihenni tőlük. Valamilyen megoldást ki kell találni, ha szükséges, 
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akkor tábla kihelyezésével korlátozzuk a tartózkodási időt. Több esetben volt az, hogy szóltam az 
igazgató nőnek, aki szólt a gyerekeknek, hogy menjenek haza, de rá 5 percre megint ott voltak.  
 
A másik problémám a szennyvíz, amely az utca elejétől hozzám folyik. Sajnos az iskolában nincs a 
csapadékvíz elvezetés megfelelően megoldva. Sajnos ez sem állapot, na de az sem, hogy hajnal 5 
órakor, amikor a konyhára áruszállítás történik, a sofőr a rádiót teljes hangerőn hallgatja. Valamint az 
utcában élő traktoros a gépét pöfögteti. Lehetetlen az ott élés.  Azt sem értem, hogyan folytathat 
valaki az iskola konyhája mellett tormafelvásárlást! Ki engedi ezt meg? Vagy milyen szabvány van 
erre? Nem tudom! 
A szennyvízelvezetéssel kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy már én ezt írásban is jeleztem a 
polgármester asszony felé, hogy az én saját területemre jön a szennyvíz. És amikor valakiknek úgy 
van kedve, hogy éppen nem tartózkodik Magyarországon és nincsen átemelve a szennyvíz, akkor 
bizony nekem a konyhámba és a fürdőszobámba áll a szennylé. Ez nem állapot erre megoldást kell 
találni, hogy mindenkinek menjen ki az utcára a szennyvize és ne folyjék az egyik családtól a másik 
családig.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az iskolával felvetett problémájára azt tudom mondani, hogy az iskolának van nyitvatartási rendje, 
vagyis a házirendben van az meghatározva, hogy mettől- meddig van nyitva. Én azt gondolom, hogy 
az iskolavezetéstől lehet kérni és nem a Képviselő-testülettől, hogy az adott intézményben 
figyeljenek a nyitvatartási rendre és zárják be a kapukat. Azt senki sem tudja garantálni, hogy nem 
fognak a kapunk keresztül mászni és ugyan úgy játszani az iskolaudvar területén. Az, aki az iskola 
mellett él, annak számolnia kell a gyerek zsivajjal. Én a vasút mellett nőttem fel, ahol a vonat zajos 
volt. Abban, teljes mértékben igaza van, hogy ha ezt a hangoskodást a nyitvatartási idő előtt vagy túl 
végzik. Elsősorban úgy gondolom, hogy az iskolaigazgatóval kell egyeztetned, másodszor pedig ha 
rendzavarás van, akkor a rendőrségnek. Jelzését továbbítani fogjuk igazgató asszonynak.  
 
A szennyvíz kapcsán, mivel már küldött be jelzést meg fogjuk nézni, hogy mit tehet az 
önkormányzat. Azt azért el kell mondanom, hogy a jelenleg folyó szennyvízpályázat kapcsán nem 
érinthettük azokat az utcákat, ahol meglévő szennyvízhálózat van. Ha jól működik, ha nem, akkor 
sem nyúlhatunk hozzá. A problémát értem! Tudom, hogy anno saját erőből lett kialakítva. A 
szennyvíz átemelőnek kellene a kérdését megnézni. Az üzemeltetőt kellene megkérni arra, hogy 
nézze meg, hogy mennyire működőképes ez az átemelő? Az üzemeltetőnek a karbantartásért 
fizetünk, akkor valamilyen megoldást találjon ki.  
Mi is jelezni fogjuk a felvetett problémát az üzemeltető felé.  
 
Germán Jánosné Váci Mihály utcai lakos:  
Örülünk a kerékpárút megépítésének, azt szeretném jelezni, hogy valamilyen megoldást kellene 
kitalálni, mert a Váci Mihály utcáról, amikor a 48-as főútra autóval szeretnék kihajtani, akkor nagyon 
baleset veszélyes, mert nem lehet látni, hogy jön-e biciklis vagy nem. Nem-e lehetne valamilyen 
tükröt felszerelni?  
 
Ménes Andrea polgármester:  
A problémáról tudunk és már jeleztük a Magyar Közútnak. Kérdezem, hogy van-e még további 
kérdés,hozzászólás? Amennyiben nincs, megköszönöm a figyelmüket és kérdéseiket.  
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 18,05 perckor Ménes Andrea polgármester az ülést 
bezárta. 

K.m.f. 
 

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


