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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28. 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  
                          Szabó Gyula települési képviselő, 

  Lakatos József települési képviselő 
  Kosztin Mihály települési képviselő 
  Deákné Demjén Ilona települési képviselő,  
  Rácz Ildikó települési képviselő, 

 
Igazoltan távol maradt: Polgárné Nagy Elvira települési képviselő,  
 
Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző; Dr. Danó János aljegyző, Bökönyi 
Zsolt Adó és költségvetési Irodavezető 
 
Vendég: Gyalog Gábor 
 
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett 
 

Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 8 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. Kérdezem, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokon kívül 
van-e valakinek napirendi pontokhoz javaslata?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Egyebek napirendi pont felvételét javaslom.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Ismertetem a módosított napirendi pontokat.  
 

Tervezett napirendi pontok: 
Nyílt ülés 

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

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

 
2. Előterjesztés adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

megállapításáról 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
3. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

4. Előterjesztés Vámospércs, Malom u. 9. szám alatti Sütőüzem bérleti díjának módosítása és a 
bérleti szerződés meghosszabbítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
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5. Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átadásáról- átvételéről szóló önkormányzati 
rendelet tárgyában  
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
6. Egyebek 

 
Kérem szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadja a nyílt és zárt ülés napirendi pontjait.  
 
1. napirendi pont: Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
2/2014. (II.12.) 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 kétszer módosításra került, melyet követően a főösszeg 1 734 758 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  6 451 E Ft 
- Lakásfenntartási támogatás    4 552 E Ft 
- Rendszeres szociális segély   2 144 E Ft 
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
  részesülők Erzsébet-utalvány támogatása  3 555 E Ft 
- Óvodáztatási támogatás       480 E Ft  

    összesen: 17 182 E Ft 
 
A módosítás következtében 17 182 E Ft-tal nő az Önkormányzatok működési költségvetési 
támogatása bevételi előirányzat és ugyanezzel az összeggel nő az Ellátottak pénzbeli juttatása 
kiadási előirányzat. 

 
2. Vámospércs Városi Önkormányzat a 2014. évi szociális nyári gyermekétkeztetés 

támogatására további 112 E Ft összegű költségvetési támogatásban részesült. A módosítás 
alapján 112 E Ft-tal nő az Önkormányzatok működési költségvetési támogatása bevételi 
előirányzat és 112 E Ft-tal nő a Tartalékok előirányzata. 

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

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 
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 - 
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támogatásként biztosítja. A 2014. IV. negyedévi igénylések alapján a település 788 E Ft 
támogatásban részesült. A módosítás alapján 788 E Ft-tal nő az Önkormányzatok működési 
költségvetési támogatása bevételi előirányzat és 788 E Ft-tal nő a Tartalékok előirányzata. 

 
4. Vámospércs Városi Önkormányzatot a 2013. évi költségvetési beszámolója alapján 524 E Ft 

póttámogatás illette meg, melyet a Magyar Államkincstár pénzügyileg teljesített. A módosítás 
alapján 524 E Ft-tal nő az Önkormányzatok működési költségvetési támogatása bevételi 
előirányzat és 524 E Ft-tal nő a Tartalékok előirányzata. 

 
5. 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 negyedik negyedévi összege 
és az e célra folyósított előlege 1 680 E Ft volt. A módosítás alapján 1 680 E Ft-tal nő az 
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása bevételi előirányzat és 1 680 E Ft-tal nő 
a Tartalékok előirányzata. 

 
6. Vámospércs Városi Önkormányzat a 2014. októberi normatíva felmérés alkalmával 660 E Ft 

összegben igényelt feladatfinanszírozáshoz kapcsolódó további állami támogatást. A 
módosítás alapján 660 E Ft-tal nő az Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 
bevételi előirányzat és 660 E Ft-tal nő a Tartalékok előirányzata. 

 
7. Vámospércs Városi Önkormányzat a „Vámospércs kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” 

elnevezésű, ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003. számon nyilvántartott beruházás költségeinek saját 
forrás kiegészítéséhez 25 206 E Ft támogatásban részesült. A módosítás alapján 25 206 E Ft-
tal nő az Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása bevételi előirányzat és 25 
206 E Ft-tal nő a Beruházások előirányzata. A módosításhoz kapcsolódó korrekciót is 
szükséges végrehajtani, mivel eredetileg ezen a jogcímen 28 650 E Ft került tervezésre. A 
javítás alapján 28 650 E Ft-tal csökken az Önkormányzatok felhalmozási költségvetési 
támogatása bevételi előirányzat és 28 650 E Ft-tal csökken a Beruházások előirányzata. 

   
II. Előirányzat módosítás intézményi (saját) hatáskörben 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat a közhatalmi bevételeit jelentősen túlteljesítette, ezért 
indokolttá vált 7 980 E Ft többletbevétellel történő előirányzat módosítás. A módosítás 
alapján 7 980 E Ft-tal nő a Közhatalmi bevételek előirányzata és ugyanezzel az összeggel nő 
a Tartalékok előirányzata. 

 
2. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásban részesítette az IPR-13-C és az IPR-14-

A-0479. számú pedagógiai pályázatokat, melyekre 2 475 E Ft támogatás érkezett. A 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíradonyi Tankerülete – jogszabályi 
kötelezettségének eleget téve - 192 E Ft átutalást teljesített az önkormányzatnak, mely a 
2014. évben beszedett művészetoktatásból származó bevételének 30 %-a. A módosítások 
alapján 2 667 E Ft-tal nő a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 
előirányzat és 2 667 E Ft-tal nő a Tartalékok előirányzata.    

 
3. Vámospércs Városi Önkormányzat egyes közfoglalkoztatási programjainak (kerti munkás 

képzés) eszközbeszerzéséhez 1 241 E Ft támogatásban részesült. A módosítás alapján 1 241 
E Ft-tal nő a Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat 
és 1 241 E Ft-tal nő a Beruházások előirányzata.    
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III. Előirányzat átcsoportosítás intézményi (saját) hatáskörben 
1. Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye működési kiadásainak 

teljesítéséhez a fenntartó önkormányzatnak 5 000 E Ft pótelőirányzatot szükséges 
biztosítania. Az átcsoportosítás következtében 5 000 E Ft-tal nő a Központi, irányítószervi 
támogatás kiadási előirányzat és ugyanezzel az összeggel csökken a Tartalékok előirányzata. 

 
2. Az ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0032. számú „Vámospércs Egészségügyi Központ felújítása, 

korszerűsítése” megnevezésű projekt kiadásainak teljesítéséhez 3 000 E Ft előirányzat 
átcsoportosítása szükséges. Az átcsoportosítás alapján 3 000 E Ft-tal csökken a Beruházások 
kiadási előirányzat és nő a Felújítások kiadási előirányzata. 

 
3. Vámospércs Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél 1 100 E Ft összegű 

működési célú Központi irányítószervi támogatás átcsoportosításra került a felhalmozási célú 
Központi irányítószervi támogatás előirányzatokhoz. Az átcsoportosítás alapján 1 100 E Ft-
tal csökken a Központi, irányítószervi támogatás (működési célú) előirányzat és ugyanezzel 
az összeggel nő a Központi, irányítószervi támogatás (felhalmozási célú) előirányzat. 
Kapcsolódó tételként 1 110 E Ft-tal csökken a Működési célú maradvány igénybevétele 
előirányzat és ugyanezzel az összeggel nő a Felhalmozási célú maradvány igénybevétele 
előirányzat.  

 
4. A tárgyévet terhelő központi költségvetési befizetések fedezeteként 1 101 E Ft összegű 

tartalék felhasználása szükséges. Az átcsoportosítás alapján 1 101 E Ft-tal nő a Működési 
célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat és ugyanezzel az összeggel csökken a 
Tartalékok előirányzata. 

 
5. A Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó társulás részére a gesztor Vámospércs 

Városi Önkormányzat továbbfolyósította a 2014. II. félévben keletkezett 
többlettámogatásokat (szociális ágazati pótlék, bérkompenzáció), melynek összege 1 606 E 
Ft volt. Az átcsoportosítás alapján 1 606 E Ft-tal nő a Működési célú támogatások 
államháztartáson belülre előirányzat és ugyanezzel az összeggel csökken a Tartalékok 
előirányzata. 

 
6. Vámospércs Városi Önkormányzat a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot 500 E Ft 

támogatásban részesítette. Az átcsoportosítás alapján 500 E Ft-tal nő a Működési célú 
támogatások államháztartáson belülre előirányzat és ugyanezzel az összeggel csökken a 
Tartalékok előirányzata. 

 
7. A költségvetési szerveknek 2014. évtől a fordított ÁFA befizetéseiket nem beruházási 

kiadásként, hanem dologi kiadásként kell elszámolniuk, melyhez átcsoportosítást kell 
végrehajtani a kiemelt előirányzatok között. Az átcsoportosítás alapján 30 428 E Ft-tal 
csökken a Beruházási kiadások előirányzata és ugyanezzel az összeggel nő a Dologi 
kiadások előirányzata. 

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

1. Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2014. évben elért 
többletbevételeivel módosítást szükséges végrehajtani. A módosítás alapján 1 700 E Ft-tal nő 
a Működési bevételek előirányzata és 1 700 E Ft-tal nő a Személyi juttatások előirányzata. 
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II. Előirányzat átcsoportosítás intézményi (saját) hatáskörben 
1. Az intézmény 2014. évi teljesítési adatainak megfelelően 2 250 E Ft Személyi juttatások 

előirányzat átcsoportosítása szükséges a Dologi kiadások előirányzat javára. 
 

3. Vámospércsi Óvoda  módosításai 
I. Előirányzat átcsoportosítás intézményi (saját) hatáskörben 

 
1. Az intézmény 2014. évi teljesítési adatainak megfelelően 2 800 E Ft Személyi juttatások 

előirányzat átcsoportosítása szükséges a Dologi kiadások előirányzat javára, illetve 600 E Ft 
Személyi juttatások előirányzat átcsoportosítása szükséges a Beruházások előirányzat javára 

 
2. Fenti átcsoportosítás következményeként 600 E Ft működési célú Központi, irányítószervi 

támogatás bevételi előirányzat átcsoportosításra kerül a felhalmozási célú Központi, 
irányítószervi támogatás bevételi előirányzat javára. 

 
4. Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ módosításai, átcsoportosításai 
I. Előirányzat módosítás intézményi (saját) hatáskörben 

1. A Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ 2014. évben elért többletbevételeivel 
módosítást szükséges végrehajtani. A módosítás alapján 1 000 E Ft-tal nő a Működési 
bevételek előirányzata, 750 E Ft-tal nő a Személyi juttatások előirányzata és 250 E Ft-tal nő a 
Munkaadót terhelő járulékok előirányzata. 

 
5. Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs  módosításai 
I. Előirányzat módosítás intézményi (saját) hatáskörben 

1. A Művelődési Ház és Könyvtár 800 E Ft könyvbeszerzés támogatásban részesült (Márai 
program, NKI program). A módosítás alapján 800 E Ft-tal nő a Működési célú támogatások 
bevételei államháztartáson belülről előirányzat és 800 E Ft-tal nő a Dologi kiadások 
előirányzata. 

 
II. Előirányzat átcsoportosítás intézményi (saját) hatáskörben 

1. Az intézmény 2014. évi teljesítési adatainak megfelelően 500 E Ft Dologi kiadás előirányzat 
átcsoportosítása szükséges a Beruházások előirányzat javára 

2. Fenti átcsoportosítás következményeként 500 E Ft működési célú Központi, irányítószervi 
támogatás bevételi előirányzat átcsoportosításra kerül a felhalmozási célú Központi, 
irányítószervi támogatás bevételi előirányzat javára. 

 
6. Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye módosításai 
I. Előirányzat módosítás felügyeleti szervi hatáskörben 

1. Az intézmény 2014. évi működési kiadásainak teljesítéséhez a felügyeleti szervnek 5 000 E Ft 
többlettámogatást szükséges biztosítania. A módosítás alapján 5 000 E Ft-tal nő a Központi, 
irányítószervi támogatás előirányzata és 5 000 E Ft-tal nő a Dologi kiadások előirányzata. 

 
II. Előirányzat átcsoportosítás intézményi (saját) hatáskörben 

1. Az intézmény 2014. évi teljesítési adatainak megfelelően 600 E Ft Személyi juttatások 
előirányzat átcsoportosítása szükséges a Dologi kiadások előirányzat javára, illetve 600 E Ft 
Munkaadót terhelő járulékok előirányzat átcsoportosítása szükséges a Dologi kiadások 
előirányzat javára. 

 
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, a második 
rendeletmódosítást követően a főösszeg 1 734 758 E Ft-ra módosult. Jelen rendeletmódosítást 
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követően a költségvetési bevétel és kiadási előirányzatok főösszege 1 767 648 E Ft-ra változik. 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? 
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 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:  

A költségvetési rendelet módosítás előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján: 

 
1. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján kerül 
előterjesztésre a képviselő-testület elé a rendelet-tervezet.  

2. A jogszabály gazdasági és társadalmi hatásai: A településen történő foglalkoztatás javulása, 
az önkormányzat és a költségvetési szervek stabil, jogszabályoknak megfelelő gazdálkodása 

3. A jogszabály költségvetési hatásai: A rendelet-tervezet elfogadásával módosul az 
önkormányzat 2014. évi költségvetése.  

4. A jogszabály környezeti és egészségi következményei: A rendelet-tervezet környezeti és 
egészségügyi következményei nincsenek.  

5. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Az Államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően a szükséges módosítások a költségvetésen 
átvezetésre kerültek.  

6. A jogszabály alkalmazásához 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 

1/2015. (I. 28.) számú 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 



8 
 

  1 767 648 E Ft bevétellel 
  1 767 648 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 

 
90 241 

 
0 

 
90 241 

Közhatalmi bevételek  
142 480 

 
0 

 
142 480 

Működési/felhalmozási célú 
támogatások bevételei, 
kölcsönök visszatérülése 
államháztartáson belülről 

 
765 266 

 
700 129 

 
1 465 395 

Működési/felhalmozási célú 
átvett pénzeszközök 
államháztartáson kívülről 

 
100 

 
0 

 
100 

 
Költségvetési bevételek 
összesen 

 
998 087 

 
700 129 

 

 
1 698 216 

 
Költségvetési hiány belső 
finanszírozását szolgáló 
pénzforgalom nélküli 
bevételek 

 
 

69 432 
 

 
 

0 

 
 

69 432 

Költségvetési pénzforgalom 
nélküli bevételek összesen 

 
69 432 

 

 
0 

 
69 432 

Költségvetési hiány külső 
finanszírozását szolgáló 
bevételek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

 
1 067 519 

 
700 129 

 
1 767 648 

                            
 

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 

 
408 467 

 
0 

 
408 467 

Munkaadót terhelő 
járulékok, szociális 
hozzájárulási adó 

 
85 455 

 
0 

 
85 455 

 
Dologi kiadások 

 
339 671 

 
0 

 
339 671 

Egyéb működési 
célú/felhalmozási célú 
kiadások 

 
98 843 

 
118 072 

 
216 915 

 
Ellátottak pénzbeli 
juttatásai 

 
135 083 

 
0 

 
135 083 

 
Felújítások 
 

 
0 

 
62 749 

 
62 749 

 
Beruházások 
 

 
0 

 
342 970 

 
342 970 

 
Költségvetési kiadások 
összesen 

 
1 067 519 

 
523 791 

 
1 591 310 

 
Finanszírozási kiadások 
 

 
0 

 
176 338 

 
176 338 

 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 
 

 
1 067 519 

 

 
700 129 

 
1 767 648 

 
4.§ 

 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos 
módon gondoskodik.  
 
Vámospércs, 2015. január 28. 
 

       Ménes Andrea                                                                              Kanyóné Papp Klára 
                polgármester                                                                                             jegyző 
 
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
Vámospércs, 2015. január 28. 
 
       Kanyóné Papp Klára 
                                                  jegyző 
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2. napirendi pont: Előterjesztés adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapításáról 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A § előírja a Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja 
felhatalmazása alapján, hogy a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás az 
adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. 
(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § 
(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban állapítja meg.  
 
Fentiek alapján a Képviselő-testületnek a költségvetési évet követő három évre várható 
önkormányzati saját bevételek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő 
fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig kell 
megállapítani, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben és a határozati javaslatban foglaltakat 
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottakkal 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 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2015. (I.28.) 

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a, továbbá Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. 0 (1) bekezdés a) pontja 
felhatalmazása alapján – az önkormányzat saját bevételi összegét, valamint az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
költségvetési évet követő három évre várható összegét az előterjesztés 
mellékletét képező tartalommal állapítja meg.  
 
Felelős: Ménes Andrea polgármester,  
Határidő: azonnal 
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3. napirendi pont: Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve)   
 
Ménes Andrea polgármester:  
A 2015. évi költségvetési rendelet ismertetése előtt szükséges a Vámospércsi Szociális Szolgáltató - 
állami finanszírozás szempontjából elismert – szakmai létszámkeretének megállapításáról is 
döntenünk.  
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) alapján 2013. január 1-jétől az önkormányzatok finanszírozása alapjaiban változott meg és ún. 
feladatalapú támogatási rendszer lépett életbe. 
 
A feladatalapú támogatási rendszer lényege, hogy az állam – egy-egy szakterület ágazati jogszabályi 
rendelkezéseit is figyelembe véve - a központi költségvetési törvényben határozza meg, hogy az adott 
feladatot mekkora létszámmal, illetve milyen összegű üzemeltetési kiadással lehet hatékonyan ellátni 
és csak ehhez mérten nyújt támogatást.  
 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. számú melléklete 
III.4.a) pontja szerint - megegyezően a 2013. és 2014. évi szabályozással - a Vámospércsi Szociális 
Szolgáltató Központ az időskorúak bentlakásos ellátása feladathoz 1 fő intézményvezető és 4 
ellátottra 1 fő szakmai segítő (5 fő) bérének támogatására jogosult.  
 
Jelenleg a feladatot 1 fő intézményvezető és 6 fő szakmai segítő látja el, azaz 1 fő szakmai segítő 
bérét és közterheit az önkormányzatnak kell viselnie.   
 
A feladatfinanszírozási rendszerben való gazdálkodás alapelve az, hogy az önkormányzat valamennyi 
kötelező és nem kötelező feladatát is oly módon lássa el, hogy annak mérhető eredménye legyen.  
 
Több éve problémaként jelezzük az intézménynek, hogy az idősek nappali ellátása – amely nem 
kötelező önkormányzati feladat - kihasználatlan, az elmúlt évben 3 fő vette igénybe, ebben az évben 
az intézményvezető 5 fő ellátotti létszámot tervezett.  
 
Tekintettel arra, hogy ezen ellátási forma több éve kihasználatlanul működik, az intézményben 
túlfoglalkoztatás történik. Az Mötv. rendelkezései szerint a nem kötelezően ellátandó önkormányzati 
feladatok nem veszélyeztethetik a kötelező feladatellátást. Szakmai javaslatunk az, hogy a 
Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ intézménynél 1 fő létszám véglegesen megszüntetésre 
kerüljön.    
 
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 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2015. (I.28.) 

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ intézménynél 2015. március 1. 
napjától 1 fő közalkalmazotti álláshelyet véglegesen megszüntet. 
 
A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az álláshely 
megszüntetésével összefüggő munkáltatói intézkedéseket tegye meg.  
 
Felelős: Kollár Ferenc intézményvezető 
Határidő: 2015. február 28. 

 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezete a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján került összeállításra. 
 
 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) tartalmazza az önkormányzati 
alrendszer gazdálkodására vonatkozó szabályokat. 
 
Az Áht. 24.§ (3) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a 
polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig 
nyújtja be a Képviselő-testületnek. 
 
Az elmúlt évek racionális, szakmailag hozzáértő és felelős gazdálkodása, illetve a Kormány által 
megtett intézkedések alapot teremtettek Vámospércs település számára, hogy az új önkormányzati 
törvényben meghatározott előírásoknak és feladatfinanszírozási rendszernek meg tudjon felelni és 
gazdálkodása. 
 
Az önkormányzat 2015-ben nem számol külső finanszírozású költségvetési hiánnyal. 
 
A 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetnek 23 darab melléklete van a tartalomjegyzék szerinti 
számozással, illetve megbontással. 

Az 1. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat címrendjét, bemutatva ezzel az 
önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveket. 

A 2/A. számú melléklet tartalmazza Vámospércs Városi Önkormányzat és intézményei 
(összevont, nettósított) 2015 évi pénzforgalmi mérlegét, mely az Áht. előírásai alapján a 
tárgyévi eredeti előirányzatokon túl bemutatja az előző év várható, és azt megelőző év 
tényadatait is. 
A működési bevételek és kiadások egyenlő főösszege 783 959 E Ft, a felhalmozási kiadások és 
bevételek egyenlő főösszege 63 500 E Ft, mely alapján az önkormányzat 2015. évben nem számol 
működési és/vagy felhalmozási célú külső finanszírozású hiánnyal. 
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1. Vámospércs Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszege 
           847 459 E Ft bevétel 

           847 459 E Ft kiadás 
              0 E Ft hiány/többlet 

 
a) Bevételek kiemelt előirányzatonként 
 
Működési bevételek 90 700 E Ft 
                  
Közhatalmi bevételek 131 000 E Ft 
                     
 
 
Támogatások államháztartáson belülről 562 027 E Ft 
Ebből: felhalmozási célú:         63 500 E Ft 
             működési célú:           498 527 E Ft 
 
Finanszírozási célú bevételek (belső finanszírozás) 63 000 E Ft 
Ebből: felhalmozási célú:                   0 E Ft 
            működési célú:               63 000 E Ft 
             
 
Felhalmozási bevételek 0 E Ft 
            
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 732 E Ft 
Ebből: felhalmozási célú:                   0 E Ft 
            működési célú:                    732 E Ft 
                                          
b) Kiadások kiemelt előirányzatonként 

 
Személyi juttatások 295 510 E Ft 
 
Munkaadót terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó 72 730 E Ft 
 
Dologi kiadások 262 572 E Ft 
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 66 350 E Ft 
 
Egyéb működési célú kiadások 86 797 E Ft 
                           
Felújítások  0 E Ft 
                          
Beruházások  63 500 E Ft  
 
A 2/B. melléklet tartalmazza Vámospércs Városi Önkormányzat (intézmények nélkül) 2015. évi 
működési és felhalmozási mérlegét.  
 

KIADÁSOK: 
Személyi juttatásként (89 410 E Ft) és szociális hozzájárulási adóként (17 200 E Ft) került 
tervezésre az önkormányzatnál a polgármester tiszteletdíja és költségtérítése, a képviselő-testület 
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részére 2015. évben fizetendő tiszteletdíj, az önkormányzat Mt. hatálya alá tartozó munkavállalóinak 
(településüzemeltetési és intézményüzemeltetési feladatokat ellátók) bére és járuléka. Az 
előirányzatok tartalmazzák a 2014. évről áthúzódó közfoglalkoztatáshoz kapcsoló kifizetések és ezek 
járulékainak, illetve a 2015. évre megkötött hatósági szerződések alapján ellátott 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kifizetések fedezetét. 
 
Dologi kiadásként (107 832 E Ft) tervezzük a kötelező önkormányzati feladatok (közvilágítás, 
településtisztaság, városüzemeltetés, önkormányzati jogalkotás) kiadásait, tagdíjakat, működési 
kamatkiadásokat, illetve az intézményüzemeltetéshez (iskola, uszoda, tájház, piac stb.) kapcsolódó 
közüzemi és egyéb kiadásokat.   
 
Támogatásként, pénzeszközátadásként 35 299 E Ft került megtervezésre 2015-ben, melyet 
részletesen bemutat a 15. számú melléklet. Pénzeszközátadásra a költségvetési támogatások 
továbbfolyósítása és a kötelező önkormányzati feladatok ellátása érdekében van szükség.   
 
A szociális ellátásban részesülőkről vezetett nyilvántartások alapján – figyelembe véve az ágazat 
2015. évi teljes körű átalakítását - kerültek megtervezésre az ellátottak pénzbeli juttatásainak 
előirányzatai (66 350 E Ft) (rendszeres és eseti jellegű segélyek, szociális ellátások), melyet 
részletesen a 13. számú melléklet mutat be. Eredeti előirányzatként csak az önkormányzat által 
rendelkezésre bocsátott előirányzat (önerő) került tervezésre, az előirányzatok év közben – az egyes 
jövedelempótló támogatások kiegészítése állami támogatással egyidejűleg – folyamatosan emelésre 
kerülnek.  
 
A 2015. évi költségvetésben – a tervezett bevételek elmaradásának esetére és/vagy az előre nem 
tervezhető kiadások fedezete érdekében - 50 000 E Ft összegben Általános tartalék került 
biztosításra. (16. számú melléklet) 
 
Jelentős összegű kiadásként jelentkezik (354 249 E Ft működési és 3 000 E Ft felhalmozási 
támogatás) az önkormányzatnál a felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított 
támogatás. (A költségvetési szervek nem tervezhetnek állami támogatásokat, átvett pénzeszközöket. 
Ezeket az önkormányzatnál számoljuk el bevételként, majd az önkormányzat 
intézményfinanszírozásként biztosítja a feladatellátáshoz szükséges pénzeszközt az intézményeinek.)  
 
Beruházásként 60 500 E Ft-ot terveztünk az önkormányzatnál. Felújítások nem kerültek tervezésre. 
A beruházásokat és felújításokat részletesen az 5-6. számú mellékletek mutatják be. 
 
BEVÉTELEK: 
Intézményi működési bevételként 30 000 E Ft-ot tervezünk, mely nagyrészt az önkormányzati 
vagyon hasznosításából várható. 
Közhatalmi bevételként (131 000 E Ft) terveztük meg a helyi adókat 120 000 E Ft összegben, az 
átengedett központi adókat 10 000 E Ft összegben (gépjárműadó 40 %-a), egyéb közhatalmi 
bevételeket (pótlék, bírság) 1 000 E Ft összegben.  

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat (496 340 E Ft) tartalmazza 
az önkormányzatok működési költségvetési támogatását, melynek – a 2015. évi felmérés alapján 
– számított eredeti előirányzata 430 165 E Ft. Az önkormányzat általános működésének és ágazati 
feladatainak támogatását részletesen, jogcímenként a 8. számú melléklet mutatja be. Működési célú 
támogatást államháztartáson belülről 66 175 E Ft összegben tervez az önkormányzat, melyet 
részletesen bemutat a 14. számú melléklet. 
A működési célú maradvány igénybevételének eredeti előirányzata 63 000 E Ft. 
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Felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről 63 500 E Ft összegben tervezünk, 
melyet részletesen bemutat a 14. számú melléklet. 

A 2/C. melléklet tartalmazza Vámospércs Városi Önkormányzat intézményeinek összesített 2015. 
évi működési és felhalmozási mérlegét, a 2/D-2/H. mellékletek pedig intézményenként az adott 
költségvetési szerv 2015. évi működési és felhalmozási mérlegét. 

 

KIADÁSOK: 
Személyi juttatás (206 100 E Ft) és szociális hozzájárulási adó (55 530 E Ft) előirányzaton 
terveztük meg az engedélyezett létszámkeretnek (9. számú melléklet) megfelelően a köztisztviselők, 
közalkalmazottak, Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók bérét, illetve a 27 %-os mértékű szociális 
hozzájárulási adó fedezetét. 
A dologi kiadások előirányzata 154 740 E Ft összegben tartalmazza az intézmények működésével, 
fenntartásával, feladatellátásukkal kapcsolatos, szerződéseken alapuló termékbeszerzéseinek és 
szolgáltatás igénybevételeinek fedezetét. 

Működési célú támogatásként 1 498 E Ft kerül tervezésre, melyet a Vámospércsi Szociális 
Szolgáltató Központ ad át a Polgármesteri Hivatalnak a gazdálkodási feladatok ellátásához. 
(költségvetési támogatás igényelhető erre a célra) 
Beruházásként 3 000 E Ft került tervezésre, mely a feladatellátáshoz szükséges kisértékű eszközök 
beszerzésének fedezete. (Az új államháztartási számvitel szabályai alapján a kisértékű eszközöket 
/Éven túl használt, 200 E Ft ÁFA nélkül számított bekerülési érték alatti eszközök/ 2014-től 
beruházási kiadásként kell elszámolni.) 

  

BEVÉTELEK: 
Működési bevételként 60 700 E Ft-ot tervezünk, melyeket közvetlenül az intézmények szednek be 
(intézményi térítési díjak, étkezés, bentlakás, ingatlan bérbeadások, egyéb szolgáltatások). 
Központ, irányítószervi támogatásként 357 249 E Ft előirányzat került tervezésre, melyből 354 
249 E Ft működési, 3 000 E Ft felhalmozási célokra kerül átadásra. 
A 4. számú mellékletet tájékoztatásképpen állítottuk össze a Képviselő-testület részére, szemléltetve 
intézményenként a kiadásokat, saját bevételeket, az adott intézményi feladatellátásra kapott állami 
támogatásokat, illetve átvett pénzeszközöket. A táblázat mutatja, hogy az adott feladatellátást az 
önkormányzatnak - saját forrásából (közhatalmi és egyéb bevételeiből) milyen összeggel kell még 
kiegészítenie. 

 

EGYÉB KIMUTATÁSOK 
A 3. számú melléklet mutatja be az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeit és 
költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként 
vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. 
A 7. számú melléklet mutatja be az önkormányzat Európai Uniós pályázatainak 2015. évi várható 
kiadásait és bevételeit.  
Vámospércs Városi Önkormányzat likviditási tervét (előirányzat felhasználási tervét) a 10. számú 
melléklet szemlélteti. 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) rendelkezései 
alapján az önkormányzat költségvetési rendeletében be kell mutatni az adósságot keletkeztető 
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket, az adósságot keletkeztető ügyletek 
futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az adósságot keletkeztető 
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendeletben 
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meghatározottak szerinti saját bevételeit. (adósságplafon). A kimutatást a 11. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
A 12. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait, melyeket nem 
közvetlenül pénzben, hanem valamilyen engedmény, kedvezmény vagy mentesség formájában nyújt. 
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a jogszabályok által előírt előzetes egyeztetéseket az 
intézményekkel, a szakszervezettel és a bizottságokkal lefolytattuk és megfelelően dokumentáltuk. A 
rendelet tervezetet könyvvizsgáló is véleményezte.  
 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Vámospércs Városi 
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét elfogadni szíveskedjen.  
Már második éve, hogy olyan költségvetési rendelet van előttünk, amely stabil gazdálkodásról 
tanúskodik. Én szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, akiknek köszönhetjük az elért 
eredményeket. Elsősorban jegyző asszonynak, aljegyző úrnak és irodavezető úrnak, mivel az ők 
szakmai munkájának köszönhetjük azt, hogy biztonságban tudhatjuk a városunkat. Azt gondolom, 
hogy példaértékű ez, hiszen a kormány intézkedéseit követően, miután konszolidálták az 
önkormányzatokat úgy gondolom, hogy sokkal könnyebb lett minden önkormányzat helyzete. Mégis 
a példa azt mutatja, hogy nem szokványos, ami a mi önkormányzatunknál van, mert azt gondolom, 
hogy aki egy kicsit hozzáértő szemmel átnézte ezt a költségvetési rendeletet, az láthatja, hogy 50 
millió forint általános tartalékban van, illetve 50 millió forint be van tervezve önkormányzati 
segélyekre, hiszen még előre nem látjuk, hogy mennyi pénz szükségeltetik erre, hiszen tudjátok, hogy 
a szociális rendszer átalakul. Az aktív korúak szociális segélye ezek után a Járási Hivatalhoz fog 
tartozni. Ettől függetlenül önkormányzati települési segélyt kell majd fizetni, aminek a mértékét még 
most nem tudjuk megítélni, ezért hozzávetőlegesen került betervezésre az erre vonatozó kiadás. 
Mégis úgy gondolom, hogy egy olyan költségvetés, amely 100 millió forint tartalékot tartalmaz, az 
nagyon dicséretes. Köszönöm a kollégák munkáját. Az elhangzottal kapcsolatosan van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása?  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Gratulálok én is a Hivatal vezetés munkájához. Évről évre érhető áttekinthető anyagot kapunk. A 
jövőt illetően is azt gondolom, hogy minden lehetőséget ki kell használni. 
 
Rácz települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Pénzügyi 
és Beruházási Bizottság írásban is véleményezte a rendelet-tervezetet. A Bizottság írásos 
véleménye az előterjesztés részét képezi.  

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: Vámospércs Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 
megalkotása tárgyában 

Társadalmi-gazdasági hatása: A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, 
ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását 
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a vagyongyarapodást biztosítja. Kiemelten kezeli az új munkahelyek létesítéséhez szükséges 
feltételek megteremtését.  

A jogszabály megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
előírja, hogy a polgármester – a jegyző által előkészítette és a Bizottságok által megtárgyalt, - 
tárgyévi költségvetési rendelet-tervezetet a központi költségvetéséről szóló törvény 
hatálybalépését követően 45. napig benyújtja a képviselő-testületnek.   

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: Magyarország Helyi Önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a 
költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a 
költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási 
kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó 
egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint 
felfüggesztésre kerül.  

A jogszabály költségvetési hatásai: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az 
önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és a felújítások, beruházások a tervezett 
ütemben megvalósíthatók.  

A jogszabály környezeti és egészségi következményei: A tervezett beruházások megvalósítása 
megteremti a biztonságosabb közlekedés, sport feltételeit.  

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 

2/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete 
 Vámospércs Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) 
bekezdés a) pontja és (1) bekezdés f) pontja, valamint a (2) bekezdés felhatalmazása alapján, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 
évi C. törvényben előírtak alapján Vámospércs Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a 
következőket rendeli el. 

I. Fejezet 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed  
- a képviselő-testületre, annak bizottságaira, 
- az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre. 

 
(2)  Az önkormányzat által fenntartott intézmények és ellátott feladatok külön címeket 

alkotnak. 
A Képviselő-testület a címrendet az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 
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II. Fejezet 
 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése 
 

2. § 
 
A Képviselő-testület Vámospércs Városi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2015. évi 
költségvetését a következők szerint hagyja jóvá: 
 

 
Bevételek mindösszesen:        847 459 E Ft 
Kiadások mindösszesen:       847 459 E Ft 
Hiány:                               0 E Ft 

 
 
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (2/A. számú melléklet szerint) 
 
Költségvetési bevételek összesen:        784 459 E Ft 
Költségvetési kiadások összesen:                  847 459 E Ft 
Költségvetési hiány:                      63 000 E Ft  
 
Költségvetési hiány belső finanszírozására 
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 
Előző évi maradvány igénybevétele:                                63 000 E Ft 
 
 
Költségvetési hiány külső finanszírozására 
szolgáló finanszírozási célú műveletek 
 
Hitel-, kölcsön felvétel bevételei:                               0 E Ft 
Hiteltörlesztés kiadásai:                                 0 E Ft 
Finanszírozási célú műveletek hiánya:                 0 E Ft 
 
 
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2/A. számú melléklet szerint) 
 
Költségvetési bevételek összesen:            720 959 E Ft 
Költségvetési kiadások összesen:                             783 959 E Ft 
Működési költségvetési hiány:                      63 000 E Ft  
 
Költségvetési hiány belső finanszírozására 
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 
Előző évi maradvány igénybevétele:          63 000  E Ft   
 
Költségvetési hiány külső finanszírozására 
szolgáló finanszírozási célú műveletek 
 
Hitel-, kölcsön felvétel bevételei:                                  0 E Ft 
Hiteltörlesztés kiadásai:                     0 E Ft 
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:     0 E Ft 
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FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (2/A. számú melléklet szerint) 
 
Költségvetési bevételek összesen:         63 500 E Ft 
Költségvetési kiadások összesen:                   63 500 E Ft 
Felhalmozási költségvetési hiány:                                  0 E Ft  
 
Költségvetési hiány belső finanszírozására 
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 
Előző évi maradvány igénybevétele:                  0 E Ft 
 
 
Költségvetési hiány külső finanszírozására 
szolgáló finanszírozási célú műveletek: 
Hitel-, kölcsön felvétel bevételei:                   0  E Ft 
Hiteltörlesztés kiadásai:                    0  E Ft 
Finanszírozási célú műveletek hiánya:                 0  E Ft 
 
A Képviselő-testület 2015. évben a működési költségvetési hiányt 63 000 E Ft-ban állapítja meg a 
2/A. számú melléklet szerint. 
 
A Képviselő-testület a működési költségvetési hiány belső finanszírozására 63 000 E Ft működési 
célú maradvány igénybevételét irányozza elő. 
 

A költségvetés bevételei 
3. § 

 
(1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az 

alábbiak szerint hagyja jóvá. 
(2)  

 
MEGNEVEZÉS 

 MŰKÖDÉSI 
BEVÉTELEK 

FELHALMOZÁSI 
BEVÉTELEK 

BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN 

Működési/felhalmozási 
bevételek 

 
90 700 

 
0 

 
90 700 

 
Közhatalmi bevételek 

 
131 000 

 
0 

 
131 000 

Működési/felhalmozási célú 
támogatások államháztartáson 
belülről 

 
498 527  

 
63 500 

 
562 027 

Működési/felhalmozási célú 
támogatások államháztartáson 
kívülről 

 
732 

 
0 

 
732 

 
Költségvetési bevételek 
összesen 

 
720 959 

 
63 500 

 

 
784 459 

 
Költségvetési hiány belső 
finanszírozását szolgáló 
pénzforgalom nélküli bevételek 

 
 

63 000 
 

 
 

0 

 
 

63 000 

Költségvetési és pénzfor-
galom nélküli bevételek 
összesen 

 
783 959 

 

 
63 500 

 
847 459 
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Költségvetési hiány külső 
finanszírozását szolgáló 
bevételek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

 
783 959 

 
63 500 

 
847 459 

 
 

A költségvetés kiadásai 
 

4. § 
 

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeget kiemelt előirányzatonként az 
alábbiak szerint hagyja jóvá. 

 
 

 
MEGNEVEZÉS 

  
MŰKÖDÉSI 
KIADÁSOK 

   
FELHALMOZÁSI 

KIADÁSOK 

 
KIADÁSOK 
ÖSSZESEN 

 
Személyi juttatások 

 
295 510 

 
0 

 
295 510 

Munkaadót terhelő 
járulékok, szociális 
hozzájárulási adó 

 
72 730 

 
0 

 
72 730 

 
Dologi kiadások 

 
262 572 

 
0 

 
262 572 

Egyéb működési 
célú/felhalmozási célú 
kiadások 

 
86 797 

 
0 

 
86 797 

 
Ellátottak pénzbeli 
juttatásai 

 
66 350 

 
0 

 
66 350 

 
Beruházások 
 

 
0 

 
63 500 

 
63 500 

 
Felújítások 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Költségvetési kiadások 
összesen 

 
783 959 

 
63 500 

 
847 459 

 
Finanszírozási kiadások 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 
 

 
783 959 

 

 
63 500 

 
847 459 
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A költségvetés információs rendszere, kimutatások 
 

5. § 
 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét 
a 2/A. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 
2/A. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények bevételi és kiadási 
előirányzatait a 2/A-2/H. számú mellékletek szerint hagyja jóvá. 
 

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételei és 
kiadási előirányzatainak – kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 
(államigazgatási) - feladatok szerinti kimutatását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.  
 

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásait az 5. számú melléklet, 
felújítási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

(6) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásokból megvalósuló projektek 2015. évi bevételeit 
és kiadásait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

(7) Az önkormányzat központi költségvetésből származó támogatásainak részletezését a 8. számú 
melléklet tartalmazza 
 

(8) Az önkormányzat likviditási tervét (előirányzat felhasználási ütemtervét) a 10. számú 
melléklet tartalmazza. 
 

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) rendelkezési szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit (az adósságot keletkeztető ügyletek 
futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig) és az adósságot keletkeztető 
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) 
Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. számú melléklet szerint 
állapítja meg. 
 

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2015. évi 
jogcímeit és azok összegét a 12. számú melléklet szerint fogadja el. 
 

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosított tartalékok 
jogcímét és összegét – az évközben elmaradt bevételek pótlása, valamint az előre nem látható 
kiadások fedezetére - Általános tartalék 50 000 E Ft jogcímen és összegben hagyja jóvá. (16. 
számú melléklet) Az Általános tartalék kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján 
használható fel. 
 

(12) A Képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzatát jogcímenként a 13. 
számú melléklet szerint állapítja meg. 
 

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat támogatásait és pénzeszköz átvételeit, illetve az 
önkormányzat által nyújtott támogatásokat, pénzeszköz átadásokat a 14. és 15. számú 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
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A költségvetési létszámkeret 
 

6. § 
 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi engedélyezett 
létszámkeretét intézményenként a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.  

 
A költségvetés évközi finanszírozása 

 
7. § 

 
(1) A rendelet 2. §-a nem tartalmaz külső finanszírozású hiányt. 

 
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges likviditás 

folyamatos biztosításához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához 30 000 E Ft 
folyószámlahitel rendelkezésre állását engedélyezi. 

 
(3) A Képviselő-testület a 30 000 E Ft likvid hitel évközi igénybevételére felhatalmazza a 

polgármestert. 
 
(4)  Az önkormányzat és intézményei minden jogcímen elért többletbevételét a belső 

finanszírozású hiány csökkentésére kell fordítani. 
 

(5) Az önkormányzat költségvetési szervei kötelesek – amennyiben az önerő rendelkezésre áll 
– az önkormányzat belső forráshiányának csökkentése, illetve a megvalósítani kívánt 
feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében pályázati lehetőségekkel élni. 

 
(6)  A belső hiány csökkentése, illetve a működőképesség megőrzése érdekében – amennyiben 

indokolt – külön működési támogatási igényt kell benyújtani az önkormányzatokért felelős 
miniszternek.  

 
III. Fejezet 

 
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 
Általános rendelkezések 

 
8. § 

 
(1) A költségvetésben jóváhagyott feladatok felhalmozási jellegű kiadásaira kötelezettség a 

felhalmozási célú bevételek teljesítésével arányosan vállalható. 
 

(2) Az önkormányzat gazdálkodása során átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben történő 
elhelyezés útján hasznosíthatja. 

 
(3) A képviselő-testület az (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos pénzügyi 

műveletek lebonyolítását a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a tett 
intézkedéséről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 

 
(4) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén 

meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről 
utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. 
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Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-
hitelkeretének kihasználtsága a 90 %-ot meghaladja. 

 
(5) Az azonos időszakban folyó Európai Uniós pályázatokhoz a saját forrást, illetve 

utófinanszírozás esetén a támogatás megelőlegezését úgy kell ütemezni, hogy az likviditási 
problémát ne okozzon. 

 
A költségvetési szervek gazdálkodása  

 
9. § 

 
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket: 

 
- az Alapító Okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint a Költségvetési 

Alapokmányban, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezett 
feladatkörökben és kötelezettségek mellett, 

- a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű 
használata követelményeinek érvényesítésével, 

- a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával 
kötelesek végrehajtani. 

 
(2) A gazdálkodás során keletkezett megtakarítást az intézmények semmilyen jogcímen nem 

használhatják fel. Felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 
 

 Személyi juttatások 
 

10. § 
 

(1)  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti 
illetményalap 2015. évben 38 650 Ft.  

 
(2) A közalkalmazottak 2015. évi illetménye a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 7. sz. mellékletében foglaltak szerinti mértékű. 
A pedagógusok 2015. évi illetménye a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 7-8. melléklete szerinti mértékű. 

 
(3)  Az önkormányzatnál a nettó személyi juttatások kifizetése egységesen, a dolgozó által 

megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. A személyi juttatások átutalására 
vonatkozóan a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni. 

 
(4)  A képviselők és külső bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően 

számlára történő átutalással kell kifizetni. 
A tiszteletdíj átutalásáról a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni. 
 

Előirányzat felhasználás és módosítás 
 

11. § 
 
(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben 

megváltoztathatóak a vonatkozó jogszabályokban és jelen rendeletben meghatározottak 
szerint.  

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 
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(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi előirányzat esetén a költségvetési 
rendeletet módosítani kell. 

 
(4) Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a 

költségvetési rendelet egyidejű módosítása érdekében a Képviselő-testület elé terjeszteni. 
 
(5) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási 

előirányzatok módosítását és az azok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. 
 

IV. Fejezet 
 

Költségvetési mérleg bemutatásának szabályozása 
 

12. § 
 

(1) Az önkormányzat összevont, nettósított költségvetési mérlegében az önkormányzat és 
intézményei összes bevételét és összes kiadását mérlegszerűen, egyensúlyban kell bemutatni. A 
költségvetésben elkülönítve működési és felhalmozási mérleget is kell készíteni.  

 
Záró rendelkezések 

 
13. § 

 
(1)  A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az e rendeletben megállapított 

szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív 
végrehajtásáról. 

 
(2)  E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell 

alkalmazni. 
 
 
Vámospércs, 2015. január 28. 
 
 
 
 Ménes Andrea     Kanyóné Papp Klára  
              polgármester                               jegyző 
 
 
 
E rendeletet a mai napon kihirdetem: 
Vámospércs, 2015. január 28. 
 
 
 
                                         Kanyóné Papp Klára 
                                                     jegyző 
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4. napirendi pont: Előterjesztés Vámospércs, Malom u. 9. szám alatti Sütőüzem bérleti díjának 
módosítása és a bérleti szerződés meghosszabbítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve)   
 
(Lakatos József települési képviselő 14,23 perckor elhagyja a tanácstermet)  
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület 23/2012.(II.13.) sz. határozata alapján 2012. március 5. napján az 
Önkormányzat Bérleti szerződést kötött a Metaguru Kft. ügyvezetőjével, 3 éves időtartamra, az 
önkormányzat tulajdonában lévő pékség üzemeltetésére. A létesítmény fizikai átadását követően a 
gépek-berendezések beüzemelését, javítását, karbantartási munkálatait végezte el a bérlő és 2012. 
április 16. napjáig a tesztüzemelés is megtörtént. Ezen időpontig a bérlő – a Testület 60/2012.(IV.25.) 
számú határozata alapján – bérleti díjat nem fizetett. 
 
A Bérleti szerződés 3. pontjában a bérleti díjjal kapcsolatban szerződő felek úgy állapodtak meg, 
hogy az az első évben bruttó 100.000Ft/hó+közüzemi díj, a második évtől - szerződés aláírását 
követő 12. hónap elteltével a bérleti szerződés lejártáig – bruttó 200.000Ft/hó+közüzemi díj.  
 
Tekintettel arra, hogy az üzem egyik fő termékének gyártását az üzem legnagyobb megrendelője – a 
gazdasági helyzetére hivatkozva – lemondta, ezért a bérlő a tervezett árbevételének jelentős részétől 
elesett. Ebből adódóan kérte a második évtől vállalt havi bruttó 200.000 Ft/hó+közüzemi díj, mint 
bérleti díj csökkentését. A Képviselő-testület a 38/2013.(III.25.) számú határozatában úgy döntött, 
hogy a bérleti díjat – a szerződés aláírását követő 12.-24. hónap között – bruttó 150.000 
Ft/hó+közüzemi díj összegben állapítja meg. 
 
Sajnálatos tény, hogy a 25. hónaptól kezdődően esedékes havi bruttó 200.000 Ft/hó+közüzemi díj 
helyett a bérlő továbbra is 150.000 Ft/hó+közüzemi díj összegű bérleti díjat fizetett és ez ellen a 
Hivatal kifogást nem emelt.  
 
A Bérlő az 1. számú mellékletben szereplő levelében kérte, hogy a bérleti időszak 25. – 36. hónapjára 
vonatkozóan a bérleti díj bruttó 150.000 Ft/hó+közüzemi díj összegben kerüljön meghatározásra, 
tekintettel arra, hogy az épület, a gépek és berendezések műszaki állapota miatt az elmúlt években 
többször kellet a bérlőnek saját költségén műszaki meghibásodásokat elhárítania. A fentiek alapján 
javasoljuk a bérleti időszak utolsó évében fizetendő bérleti díj mértékeként a bruttó 150.000 
Ft/hó+közüzemi díj elfogadását. 
 
A Bérlő a 2. számú mellékletben szereplő levelében tájékoztatást ad arról, hogy a bérleti szerződés öt 
évvel történő meghosszabbítása esetén az épületben korszerűsítési munkálatokat – gáz bevezetés, 
nyílászárók cseréje, gépek beszerzése – szeretne elvégezni. Amennyiben ehhez pályázati forrás 
igénylésére nyílik lehetőség, akkor – pályázati feltétel figyelembe vételével – támogatást is szeretne 
az önkormányzattal közösen igényelni. Ezek a fejlesztések a létesítmény használhatóságát, 
működését, a közmű költségeinek csökkenését eredményezik. A Bérlő vállalja továbbá, hogy a bérleti 
szerződés legalább öt évvel történő meghosszabbítása esetén a havi bruttó 200.000 Ft/hó+közüzemi 
díjat fizet bérleti díjként. 
 
A Képviselő-testületnek mérlegelnie szükséges azt, hogy a bérleti jogviszony lejártát követően, új 
feltételekkel pályázatot ír ki a bérlő kiválasztására, vagy a jelenlegi bérlő 2. sz. mellékletben szereplő 
kérelmét támogatja és vele a bérleti szerződést 5 éves időtartammal meghosszabbítja.  
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
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Rácz települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2015. (I.28.) 

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

1. az Önkormányzat tulajdonában álló, Vámospércs 1048/11 hrsz-ú, 1099 m2 
területű valamint a 1048/14 hrsz-ú 1364 m2 területű, a valóságban Vámospércs, 
Malom u. 9. szám alatti Sütőüzem hasznosítására a Metaguru Kft.-vel 212. 
március 5. napján létrejött Bérleti szerződés 3. pontjának 3. bekezdését az 
alábbiak szerint módosítja:  
 
„Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj mértéke a bérleti 
jogviszony második évének kezdetétől, azaz jelen szerződés aláírásától számított 
12. hónap elteltétől a 36. hónap végéig bruttó 150.000 Ft/hó + közüzemi díj, 
azaz Egyszáz-ötvenezer forint/hó + közüzemi díj.” 

 
2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a Metaguru Kft.-vel kötött Bérleti szerződés 

1. pont szerinti módosítását írja alá.  
 

Felelős: Ménes Andrea polgármester,  
Határidő: azonnal 
 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2015. (I.28.) 

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

1. A Metaguru Kft.-vel 2012. március 05. napján létrejött és 2015. március 5. napján 
megszűnő Bérleti szerződést 5 évvel, azaz 60 hónappal meghosszabbítja azzal. 
hogy ezen meghosszabbított bérleti időszak alatt a bérleti díj mértékét bruttó 200. 
000 Ft/hó+közüzemi díj összegben állapítja meg.  
 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Metaguru Kft.-vel a bérleti szerződést 
kösse meg.  

 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: 2015. március 01.  
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(Lakatos József települési képviselő 14,25 perckor visszaérkezik a tanácsterembe)  
 
5. napirendi pont: Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átadásáról- átvételéről szóló 
önkormányzati rendelet tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve)   
 
Ménes Andrea polgármester:  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
módosításáról szóló 2013. évi LXXXV. törvény értelmében az Mötv. 41. §-a az alábbi bekezdéssel 
egészül ki: 
 
„(9) A helyi önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 
átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza.” 
 
Ezzel egyidejűleg módosult az Mötv. 42. § 4. pontja, így az alapítványi forrás átadása és átvétele 
kivételével már nincs az államháztartáson kívüli forrás átadására, átvételére vonatkozóan hatáskör 
átruházási tilalom.  
A fentiek alapján az önkormányzatnak rendeletet kell alkotnia. Képviselő-testület 2011. évben 
megalkotta a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási rendjéről szóló 15/2011. (V.31.) 
önkormányzati rendeletet, és annak módosításáról szóló 12/2012. (VI.25.) önkormányzati rendeletet. 
 
Az új rendelet megalkotásával egyidejűleg- tekintettel arra, hogy a szabályozás tárgya közel azonos – 
hatályon kívül kell helyezni.    
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet 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.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:  

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete 

Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
A rendelet hatálya 

 
1. § 

 
(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: támogatott). 
(2)  A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és – a 

(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az önkormányzat által államháztartáson kívülre 
nyújtott pénzbeli támogatásra. 
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(3)  A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben 
meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak 
részére megállapított pénzbeli támogatásokra, az önkormányzati pénzeszközökből és 
támogatásokból megvalósuló beszerzésekről szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó 
támogatásokra, az ösztöndíjakra, a lakáscélú támogatásokra, valamint közfeladat ellátására 
kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre. 

(4)  A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a Vámospércs Városi Önkormányzat és az 
önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok között létrejött Támogatási 
Megállapodásokban foglaltakra, azzal, hogy a támogatás folyósításának és elszámolásának 
rendjére a Támogatási Megállapodásban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni. 

 
Értelmező rendelkezések 

 
2. § 

 
(1) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az 

államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek (a továbbiakban együtt: szervezet) részére átadott, illetve tőlük kapott 
pénzeszköz, ingó, valamint ingatlan. 

(2) Támogatásnak minősül: az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint 
az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen 
nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó (nem szociális ellátás) 
pénzbeli juttatás. 

 
A céljellegű támogatás lehet: 
a) eseti jellegű, amely meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél 

megvalósításához nyújt anyagi hozzájárulást, 
b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi 

részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) 
működéséhez biztosít pénzbeli támogatást  

 
II. Fejezet 

 
Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok 

 
Az átadott támogatás forrása 

 
3.§  

 
(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési 

előirányzatait, melyek terhére céljelleggel támogatást nyújt.  
 

A támogatás nyújtásának alapelvei, a támogatás odaítélése 
 

4.§ 
 

(1) A támogatások odaítéléséről a tárgyévi költségvetési rendeletben foglaltak alapján a 
Képviselő-testület, a Pénzügyi és Beruházási Bizottság javaslata alapján dönt. 

 
(2) Támogatásban részesülhet az a támogatott: 

a) amelynek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének 
előirányzatában címzett támogatás került megállapításra, 

b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be, 



29 
 

c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt,  
d) a támogatásban részesítendő cél megvalósításához – a támogatás esetleges összegét is 

figyelembe véve – rendelkezik-e a megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel, 
e) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben lejárt köztartozása nincs. 
 

(3) A támogatás megállapítása során a Képviselő-testület előnyben részesítheti azt a közérdekű 
feladatot ellátó szervezetet, amely a Képviselő-testület célkitűzései, programjai alapján olyan 
önkormányzati feladat ellátását segíti elő, amelyre az önkormányzat önerőből nem köteles 
kielégítő módon gondoskodni.   

 
(4) A céljellegű támogatási kérelmek az 1. melléklet – Pályázati adatlap – kitöltésével nyújthatók 

be, az abban foglalt tartalmi és formai követelményekkel. A kérelem benyújtásakor a 
támogatást kérőnek nyilatkozni kell, hogy az önkormányzathoz korábban nyújtott-e be 
kérelmet, kapott-e támogatást.  Nem kell külön, e rendelet mellékletében meghatározott 
kérelmet benyújtania annak a szervezetnek, melynek támogatására az Önkormányzat 
költségvetése előirányzatában támogatási előirányzat került megállapításra.  

 
(5)  A támogatásról szóló döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, 

valamint a támogatás célját.  Elutasító döntés esetén annak indokait. 
 

A támogatási megállapodás 
 

5.§ 
 

(1) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén 
– értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell 
kötni a támogatottal. 

(2)  A megállapodásnak tartalmaznia kell:  
a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,

  
b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát, 
c) a forrás összegét,  
d) a forrás felhasználásának célját, 
e) a forrás felhasználásának feltételeit, 
f) a pénzügyi teljesítést, 
g) a teljesítés ütemezését, 
h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a 

visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit, 
i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét, 
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit. 

 
(3) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott 

részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten kell 
visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás 
felhasználásáról. 

 
(4) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt 

célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja. 
 

(5) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően kizárólag 
átutalással lehet teljesíteni. 
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(6) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell 
fizetnie. 

 
(7) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen 

ellenőrizni. 
 

Az elszámolás 
 

6. § 
 

(1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a 
támogatási szerződésben, vagy megállapodásban foglalt határidőig elszámolni a támogatásról 
szóló döntés előkészítéséért felelős Polgármesteri Hivatal Adó-és Költségvetési Irodája felé 
az alábbiak szerint: 

 
a) Eseti támogatások: 
A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni: 

1) kitöltött Elszámoló lap 
2) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok (az elszámolásban 

feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányain szükséges feltüntetni a 
támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét) 

3) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 
1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya 

4) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint 
szerződéses melléklet 

5) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat, 
műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén 
teljesítésigazolás) 

 
b) Általános működési célú támogatások: 

 
A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott 
köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást 
vezetni. 

 
A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni: 
1) Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló 
2) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, 

Naplófőkönyv kivonata stb. Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei 
nem biztosítottak, úgy a támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások 
elszámolására előírt módon köteles teljesíteni. 

 
(2) Elszámolási határidő: a támogatási megállapodásban rögzítettek szerint: 

 
a) a civil szervezetek esetében lehetőleg a tárgyévet követő év március 31. 
b) az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai esetében a 

tárgyévet követő év április 30. 
c) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok 

esetében a tárgyévet követő év március 31. 
 

(3) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, 
vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban 
kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig. 
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(4) A benyújtott elszámolásokat a polgármesteri hivatal Adó-és Költségvetési Irodája ellenőrizni 

köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és 
számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a 
beszámolón dokumentálni kell. 

 
(5) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos 

módon számolt el a támogatás felhasználásáról az 5. § (2) bekezdés rendelkezéseit kell 
alkalmazni.  

 
(6) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni. 

 
(7) A Polgármesteri Hivatal Adó-és Költségvetési Irodája, valamint az önkormányzat belső 

ellenőre ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások 
felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál. 

 
(8) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási 

összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az 
önkormányzat számlájára visszafizetni. Amennyiben a támogatott az ellenőrzés 
megállapításaival nem ért egyet, úgy erre a megállapítást követő 15 napon belül a Képviselő-
testülethez címzett észrevételt tehet. Az észrevételben foglaltakról a Képviselő-testület dönt. 

 
A támogatási megállapodás módosítása, elállás a megállapodástól 

 
7.§ 

 
(1) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor a 6. § 

(3) bekezdésében foglalt esetekben.  
 

(2) Támogatást nyújtó a megállapodástól jogosult elállni, amennyiben a támogatott a kérelmében, 
vagy az elszámolásban valótlan adatot szolgáltatott, vagy egyéb módon megtéveszti a 
Támogatást nyújtót.  
 

Nyilvántartás és közzététel 
 

8. § 
 

(1) A támogatásokról és a számadási kötelezettség teljesítéséről az Adó-és Költségvetési Iroda 
köteles évente nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a támogatott nevét, 
címét, a támogatást nyújtó megnevezését, a támogatott képviselőjének nevét, a támogatás 
összegét és célját, az átutalás idejét, a támogatás célszerinti felhasználása elszámolásának 
határidejét, az elszámolás időpontját, valamint az elszámolás és bizonylat fellelhetőségét, a 
bizonylat számát. 

 
(2) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény rendelkezései alapján az önkormányzat költségvetéséből nyújtott nem normatív, 
céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás 
céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a 
város honlapján közzé kell tenni. 
 

(3) A közzétételt a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő hatvan napon belül kell 
megtenni. 
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(4) A közzétételért a döntés, vagy a támogatási megállapodás előkészítéséért felelős Adó-és 
Költségvetési Iroda köteles gondoskodni. 

 
III. Fejezet 

Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok 
 

9.§ 
 

(1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – 
1.000.000 Ft-os értékhatárig a polgármester, e fölött a képviselő-testület jogosult dönteni. A 
polgármester – döntéséről - utólagosan tájékoztatja a Képviselő-testületet.  Alapítványi forrás 
átvételéről kizárólag a Képviselő-testület jogosult dönteni.  

 
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell az átvételre felajánlott ingó vagy 

ingatlan vagyon esetében annak forgalmi értékét, a vagyon működtetésével, fenntartásával 
kapcsolatos költségeket és egyéb kötelezettségeket, a hasznosítás módját, valamint a 
vagyontárgy besorolását. 

 
(3) A forgalmi érték meghatározásához ingatlan esetében ingatlanforgalmi szakértői véleményt 

kell beszerezni. 
 

(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg. 
 

IV. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
10. § 

 
(1) Ez a rendelet 2015. február 1. napján lép hatályba.  

 
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 

 
(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi önszerveződő közösségek 

pénzügyi támogatási rendjéről szóló 15/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet, és annak 
módosításáról szóló 12/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelet.  

 
Vámospércs, 2015. január 28. 
 

Ménes Andrea     Kanyóné Papp Klára 
polgármester                   jegyző 

 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
Vámospércs, 2015. január 28. 
 
 
                                                       Kanyóné Papp Klára 
                                                                 jegyző  
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1. sz. melléklet a 3/2015. (I.28.) számú önkormányzati rendelethez  

Pályázati Adatlap 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez támogatás megállapítása iránt  

A pályázó neve  
 

A pályázó címe  
 

A pályázó jogállása  
 

Képviselőjének neve, címe  
 

A bírósági bejegyzésről szóló végzés száma, 
kelte 

 
 

A nyilvántartott tagok létszáma  
 

Kért-e az előző évben pénzügyi támogatást  
 

Az előző évben kapott pénzügyi támogatás 
összege 

 

 
 

A jelen pályázatban kért támogatás összege 
  

A kért összeg felhasználása /célja/ 
  

A tervezett cél megvalósításának egyéb 
/meglévő/ forrásai  

 
A pályázathoz csatoljuk a következő mellékleteket: 

a) a pályázó létesítő okiratát, 
b) a pályázó alapszabályát, Alapító okiratát, vagy működésének egyéb 

alapdokumentumát, 
c) a pályázó (vagy döntéshozó szerve) közgyűléséről, üléséről azon jegyzőkönyvet vagy 

határozati kivonatot, mely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a 
megvalósítani kívánt célt tartalmazza, 

d) a c) pontban meghatározott célok várható pénzügyi kiadásait, és az önkormányzattól 
igényelt támogatás összegét, ütemezését, 

e) amennyiben a pályázó az előző évben is részesült támogatásban, az előző évi 
tevékenységéről szóló írásos tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, 
elért eredményekre,  

f) a pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve. 
 
Büntető és anyagi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom, hogy a kérelemben foglaltak a 
valóságnak mindenben megfelelnek. 
 
 
Kelt: …………………………………………. 
                                                                                              
                                                                                 ……………………….……………. 
                                                                             a szervezet képviselőjének cégszerű aláírása 
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Egyebek:  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Két felvetésem van. Az egyik a Képviselő-testületi anyagok kézbesítésével kapcsolatos. Nem tudom, 
hogy a nem odafigyelésnek köszönhetően vagy a véletlen szülte miatt nem kaptam az anyagomhoz 
meghívót és úgy kellett megtudakolnom, hogy mikorra kell jönnöm. Felmerült bennem, hogy nem-e 
lehetne esetlegesen a testületi anyagot digitalizálva megkapni? Ezzel kapcsolatban szeretnék 
benyújtani egy javaslatot, amelyet kérem, - amennyiben lehetséges - hogy a következő testületi 
ülésen tárgyaljunk meg.  
A másik felvetésem az ivóvízzel kapcsolatos. Valamilyen úton, módon a vízműnél el kellene érnünk, 
hogy egy kicsit nagyobb odafigyeléssel legyenek az ivóvíz minőségére, mivel rendkívülien sáros 
piszkos és sárgás színű. Egyszerűen emberek sora keres meg ezzel a problémával. Tudom, hogy 
felújítás van, a hálózat most kerül cserére mivel ivóvíz javító programban veszünk részt, viszont ettől 
függetlenül a jelenlegi ivóvíz sok esetben fogyaszthatatlan. Valamilyen megoldást ki kell találni.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Nagyon örülök, hogy feltette a kérdését, mivel az ivóvíz minőségével kapcsolatban engem teljes 
mértékben felháborít, az az eljárás, hogy a város képviselőjeként hogyan nyilatkozik a facebook 
oldalán, és hogy hogyan hergeli a város lakóit, ahelyett, hogy nyugtatná őket a birtokában lévő 
információk alapján. Úgy gondolom, hogy méltatlan a viselkedése. Tudom én is, hogy milyen az 
ivóvíz minősége, engem is megkeres a lakosság ezzel a problémával. Azért nem írtam a facebook 
oldalára hozzászólást, mert úgy gondoltam, hogy polgármesterként a képviselő társamat nem fogom 
megalázni. Egyébként lett volna véleményem. Az a helyzet, hogy a városban jelenleg korszerűsítés 
folyik, és ahhoz, hogy a későbbiekben minden rendben legyen az ivóvízzel, némi áldozatot kell 
hozni. 
Mi jeleztük a problémát a TRV Zrt.-nek, akik a településen új szolgáltatóként vannak jelen. A 
mostani újságban cikk fog megjeleni azzal kapcsolatosan, hogy ha valamilyen üzemeltetéssel 
kapcsolatos bejelentést szeretne a lakosság kezdeményezni, ki az, akit kereshetnek és milyen 
elérhetőségen. Azt is mindannyian tudjuk, hogy az ivóvíz minőségének kérdése évtizedes probléma, a 
felelősséget nem akarom ez által kiverni a nyakamból, csak városvezetőként nem tudom, hogy mit 
lehet még tenni. Kérdezem, mit tegyek még? Mit csináljak a vízzel, mint városvezető?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő: 
Ön, mint polgármester nem tud mit tenni, mert sem ön, sem mi nem tudunk kimenni hálózatot 
építeni. Az új munkahelyemen van szerencsém részt venni ivóvízminőségi program építésében, 
csőhálózat cseréjében. Akarva akaratlanul ezeket a munkavégzéseket úgy kell végrehajtanunk, hogy 
az ügyfelek minél kevesebb irritációt kapjanak. Megfelelő mosatás után kerülnek az új hálózatok 
visszacsatolásra. 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Úgy örülök, hogy képviselő úr ehhez is ért.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Részt veszek egy ilyen program kivitelezésében és sajnálatos módon itt Pércsen az átvezetékelés 
lassú mértékben folyik, lehet 1 vagy 2 hét, de lehet, hogy egy fél év múlva is tartani fognak a 
munkálatok.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Tévedésbe ne essen Képviselő úr, nem lesz az egész település átvezetékelve! Technológiai felújítás 
van, illetve mosató aknák kerülnek kiépítésre. A régi csövek maradnak, a hálózat rekonstrukciója 2-3 
utcában valósul meg a pályázat során. Nem akarom felhozni a múltat, mert már nem ildomos, de volt 
itt szolgáltató, aki nem úgy végezte el munkáját, mint ahogyan kellett volna.  
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Kosztin Mihály települési képviselő: 
Az ivóvíz szolgáltatás az önkormányzat kötelező feladatai közzé tartozik, mi kérni tudunk, hogy 
amennyiben valamelyik utcában mosatás történik, arról mihamarabb értesüljön a lakosság. 
Valamilyen lépést muszáj tennünk.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:   
Szórólapoznak több alkalommal kaptam is, valamint kifüggesztésként plakátokat is helyeznek el.   
 
Kosztin Mihály települési képviselő: 
A szórólap, amit küldtek abban csak arról tájékoztatták a lakosságot, hogy nem lesz víz, a mosatást 
nem tartalmazta. A kifüggesztést nem nézik az emberek.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:   
Akkor nézni kell. Erről tudod tájékoztatni a lakosságot.  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
A Képviselő-testületi anyaggal kapcsolatosan szeretnék képviselő úrnak reagálni. Sajnálom és 
elnézést kérünk, de remélem, hogy nem feltételezi képviselő úr, hogy direkt nem küldtük ki Önnek a 
meghívót. 
 
Kosztin Mihály települési képviselő: 
Nem erről van szó, csak már nem ez volt az első eset.  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Milyen problémák adódtak még?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő: 
A kézhezvétellel kapcsolatosan, ha nem vagyok otthon, akkor is a kézbesítő az átvételi bizonylatot 
aláírja és beteszi a postaládámba.  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
A kézbesítő három sikertelen próbálkozás után hagyja ott Önnek az értesítőt, amellyel helyesen jár el. 
Önön kívül még senki sem jelzett problémát az anyagok átvételével kapcsolatban.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő: 
Nincs ezzel probléma. Csak a régi kézbesítő amennyiben nem talált otthon felhívott, hogy menjek át 
érte és vegyem át. Van olyan eset, hogy este 6 órakor jön az anyag és van, amikor nem veszem észre. 
Ezért kezdeményezném a digitális anyagok megküldését.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Amennyiben a többség is igényli, akkor nincs akadálya.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
Úgy gondolom, hogy ehhez laptop biztosítása is szükséges lenne, mert az ülésen azért jó lenne, ha 
magunk előtt láthatnánk az anyagot.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő: 
A képviselők eldönthetnék, hogy papír alapon kívánják az anyagot megkapni, vagy digitális 
formátumban, vagy mindkét formában.  
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Huszti János alpolgármester:  
A vízzel kapcsolatban én úgy gondolom, hogy minden megtettünk, jó magam több alkalommal is 
kimentem a munkaterületekre. A testületi anyagok kézbesítésével kapcsolatosan azt szeretném 
elmondani, hogy minden esetben megkapom, pedig nem tartózkodok mindig otthon. Teljes 
mértékben elégedett vagyok, pedig a kézbesítő hozzám érkezik utoljára. 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testületnek azt szeretném bejelenteni, hogy egy nagyon értékes kollegánk úgy döntött 
saját szándékából, hogy valahol máshol végzi továbbá a munkáját, így Bökönyi Zsolt irodavezető úr 
elhagy bennünket. Ő egy nagyon ambiciózus és intelligens fiatalember, amellett, hogy nagyon 
szomorúak vagyunk, mert egy jó csapattagot veszítünk el, azért megértjük az ő ambícióját. Nagyon 
szorítunk neki, hogy az új munkahelyén is hasonló sikereket érjen el, mint nálunk. Megmondom 
őszintén, hogy sokként érintett irodavezető úr távozása, de megértem. Az elmúlt négy év kihívásokat 
tartalmazott számodra. Köszönjük munkádat, sajnáljuk, hogy elmész. Sok sikert kívánunk! 
 
Bökönyi Zsolt Adó és költségvetési irodavezető:  
Köszönöm, és nagyon jól esett az, hogy mindig éreztem a polgármester asszony, jegyző asszony és a 
képviselő-testület tagjaitól a szakmai elismerést. Szerettem itt dolgozni, mindig a tudásom legjavát 
nyújtottam. Vámospércs óriási szakmai kihívás volt számomra. Munka hiányában soha nem 
szenvedtem, de örülök annak, hogy egy stabil lábakon álló gazdálkodást tudok itt hagyni. Köszönöm 
még egyszer mindenkinek a munkáját és hozzáállását. Köszönöm, hogy veletek dolgozhattam.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Ebből az okból eredően meghirdettük az irodavezető állás helyet, és Gyalog Gábor úr azért van itt, 
hogy Zsolttól átvegye a „staféta botot”. Kérem néhány szóban mutatkozzon be.  
 
Gyalog Gábor:  
Köszöntök mindenkit. Azt szeretném elmondani, hogy az elmúlt napokban Zsolttal elég szépen 
átvettük az anyagokat. Meg kell, hogy mondjam, hogy stabil és szép munkát látok az elmúlt négy 
évben, ami itt folyt. Ilyenkor mindig az lebeg az ember szeme előtt, hogy magasra lett állítva a 
mérce, de én azt remélem, nem mondom, hogy remélem, mert én tudom, hogy ezt a mércét meg 
fogjuk ütni mindig és tovább is visszük, és ha lehet, akkor emeljük. Ebből annyit lehet leszűrni, hogy 
egy kicsit én is ambiciózus vagyok. Szeretném, hogy ha a továbbiakban is flottul menne minden.  
Néhány mondatot rólam, egy kicsivel idősebb garnitúra vagyok, mint Zsolt, ezáltal valamivel több a 
szakmai múltam, mint a Zsolté. Annak idején a vállalkozó szférából kerültem az állami szférába, 
voltam a DKV-nál osztályvezető. Ezt követően 10 év magánvállalkozási periódus következett az 
életemben A magán szférából átkerültem az állami szférába. A Kormányhivatalnál az 
Egészségbiztosítási Szakigazgatási szervnél dolgozom január 31. napjáig.  A bizalmat előre is 
köszönöm, annyit tudok megígérni, hogy nem fognak bennem csalódni.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az új irodavezetőnek sok sikert kívánunk.  
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 14,56 perckor Ménes Andrea polgármester az ülést 
bezárta. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


