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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31. 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, 

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

 
 
Igazoltan távol maradt:  Rácz Ildikó települési képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző; Dr. Danó János aljegyző, Gyalog 
Gábor Adó és költségvetési Irodavezető, Szabóné Miavecz Ildikó Városfejlesztési Irodavezető 
 
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett 
 

Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 8 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. Javaslom új napirendi pontok felvételét 9. napirendi pontként: 
Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Alapszabályának módosítása tárgyában, 10 
napirendi pontként: Előterjesztés a belvíz projekt megvalósítása során felmerült kiegészítő építési 
beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában, 11. napirendi pontként: 
Előterjesztés a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó elvi vízjogi engedélyes terv készítése tárgyában. 
Zárt ülésre vonatkozóan napirendi pont előtti témaként javaslom megtárgyalni: Tájékoztatás a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról. 1 napirendi pontként: Előterjesztés szociális bérlakás 
bérbeadása tárgyában, 2 napirendi pontként: Előterjesztés személyes szolgáltatást nyújtó szociális 
ellátás iránti kérelmek elbírálása tárgyában. 
Kérdezem, hogy a 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.  

 
Napirendi pont előtti témák: 

 
1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Tervezett napirendi pontok: 

Nyílt ülés 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről alkotott 2/2014. (II. 12.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
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2. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. és 2014. évi víziközmű 
eszközök bérleti díj tartozásának fizetési határidő módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
3. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás saját forrásának biztosítása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

4. Előterjesztés az önkormányzat 2014-209. évekre vonatkozó gazdasági programjának 
elfogadása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
5. Előterjesztés az Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

6. Előterjesztés a Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és AMI házirendjével 
kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
7. Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

8. Előterjesztés a törvényességi felhívás feladat-ellátási kötelezettség elmulasztása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
9. Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Alapszabályának módosítása 

tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

10. Előterjesztés a belvíz projekt megvalósítása során felmerült kiegészítő építési beruházáshoz 
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

11. Előterjesztés a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó elvi vízjogi engedélyes terv készítése 
tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
12. Egyebek 

 
Zárt ülés 

Napirendi pont előtti témák: 
 

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 
1. Előterjesztés szociális bérlakás bérbeadása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

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

 
 
Kérem szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadja a nyílt és zárt ülés napirendi pontjait.  
 
Napirendi előtt: 
 
1. Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület részére kiküldésre került a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló 
beszámoló. Kérdezem, hogy az áttekintést követően van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást.   
 
 
1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről alkotott 2/2014. (II. 
12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
(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 háromszor módosításra került, melyet követően a főösszeg 1 767 648 E Ft-
ra változott. Költségvetési hiánnyal az eredeti és a módosított költségvetések sem számoltak. 
 
A jelenleg szükséges módosítások, átcsoportosítások az alábbiak: 
 
1. Vámospércs Városi Önkormányzat módosításai, átcsoportosításai  
 
I. Előirányzat átcsoportosítás intézményi (saját) hatáskörben 

 
1. Vámospércs Városi Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 2014. évi működési 

kiadásainak teljesítéséhez a fenntartó önkormányzatnak 15 500 E Ft pótelőirányzatot 
szükséges biztosítania. Az átcsoportosítás következtében 15 500 E Ft-tal nő a Központi, 
irányítószervi támogatás kiadási előirányzat és ugyanezzel az összeggel csökken a Tartalékok 
előirányzata. 
 
Pótelőirányzat összege intézményenként: 
 
- Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  4 000 E Ft 
- Vámospércsi Óvoda       6 800 E Ft 
- Vámospércsi szociális Szolgáltató Központ    2 500 E Ft 
- Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs       700 E Ft 
- Vámospércs Városi Önkormányzat Élelmezési Intézménye  1 500 E Ft 

Összesen:          15 500 E Ft  
 

2. Vámospércs Városi Önkormányzat 2014. évi személyi juttatásai utáni adók, járulékok 
kiadásainak teljesítéséhez 2 500 E Ft átcsoportosítása szükséges. Az átcsoportosítás 
következtében 2 500 E Ft-tal nő a Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó 
előirányzat és ugyanezzel az összeggel csökken a Tartalékok előirányzata. 
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3. Vámospércs Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésében – kerekítési különbözet miatt 
– 1 E Ft átcsoportosítás szükséges. Az átcsoportosítás következtében 1 E Ft-tal nő az 
Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat és ugyanezzel az összeggel csökken a Tartalékok 
előirányzata. 

 
2. Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának módosításai 
 
I. Előirányzat módosítás felügyeleti szervi hatáskörben 

 
1. Az intézmény 2014. évi működési kiadásainak teljesítéséhez a felügyeleti szervnek 4 000 E Ft 

többlettámogatást szükséges biztosítania. A módosítás alapján 4 000 E Ft-tal nő a Központi, 
irányítószervi támogatás előirányzata, 3 300 E Ft-tal nő a Személyi juttatások előirányzata és 
700 E Ft-tal nő a Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó előirányzata. 

 
3. Vámospércsi Óvoda  módosításai 
I. Előirányzat módosítás felügyeleti szervi hatáskörben 

 
1. Az intézmény 2014. évi működési kiadásainak teljesítéséhez a felügyeleti szervnek 6 800 E Ft 

többlettámogatást szükséges biztosítania. A módosítás alapján 6 800 E Ft-tal nő a Központi, 
irányítószervi támogatás előirányzata, 6 700 E Ft-tal nő a Személyi juttatások előirányzata és 
100 E Ft-tal nő a Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó előirányzata. 

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

1. Az intézmény 2014. évi működési kiadásainak teljesítéséhez a felügyeleti szervnek 2 500 E Ft 
többlettámogatást szükséges biztosítania. A módosítás alapján 2 500 E Ft-tal nő a Központi, 
irányítószervi támogatás előirányzata, 2 000 E Ft-tal nő a Személyi juttatások előirányzata és 
500 E Ft-tal nő a Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó előirányzata. 

 
5. Művelődési Ház és Könyvtár Vámospércs módosításai 
 
I. Előirányzat módosítás felügyeleti szervi hatáskörben 
 

1. Az intézmény 2014. évi működési kiadásainak teljesítéséhez a felügyeleti szervnek 700 E Ft 
többlettámogatást szükséges biztosítania. A módosítás alapján 700 E Ft-tal nő a Központi, 
irányítószervi támogatás előirányzata, 600 E Ft-tal nő a Személyi juttatások előirányzata és 
100 E Ft-tal nő a Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó előirányzata. 

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

 
1. Az intézmény 2014. évi működési kiadásainak teljesítéséhez a felügyeleti szervnek 1 500 E Ft 

többlettámogatást szükséges biztosítania. A módosítás alapján 1 500 E Ft-tal nő a Központi, 
irányítószervi támogatás előirányzata, 1 300 E Ft-tal nő a Személyi juttatások előirányzata és 
200 E Ft-tal nő a Munkaadót terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó előirányzata. 

 
Összegzés: 
Az önkormányzat eredeti 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1 166 622 E Ft-
ban került elfogadásra, működési és felhalmozási hiány nem került tervezésre.  
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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.  
 
A harmadik rendeletmódosítást követően a költségvetési bevétel és kiadási előirányzatok főösszege 
1 767 648 E Ft-ra változott, mely főösszeget jelen módosítás nem változtatta.  
 
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. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása?  
  
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 

5/2015. (III.31.) számú önkormányzati rendelete 
 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről alkotott 2/2014. (II.12.) számú 
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 Városi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2014. 
évi költségvetését 
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  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 

 
422 367 

 
0 

 
422 367 

Munkaadót terhelő 
járulékok, szociális 
hozzájárulási adó 

 
89 555 

 
0 

 
89 555 

 
Dologi kiadások 

 
339 671 

 
0 

 
339 671 

Egyéb működési 
célú/felhalmozási célú 
kiadások 

 
80 842 

 
118 072 

 
198 914 

 
Ellátottak pénzbeli 
juttatásai 

 
135 084 

 
0 

 
135 084 

 
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 kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos 
módon gondoskodik.  
Vámospércs, 2015. március 31. 

 
 
       Ménes Andrea                                                                              Kanyóné Papp Klára 
       polgármester                                                                                          jegyző 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
Vámospércs, 2015. április 01.  
 
                                     Kanyóné Papp Klára 
                                      jegyző 
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2. napirendi pont: Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. és 2014. évi 
víziközmű eszközök bérleti díj tartozásának fizetési határidő módosítása 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 2014. december 31. 
napjáig 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 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. vezérigazgatója – a közgyűlés 2013. december 19-i 
döntése alapján – 2014 februárjában azzal a kéréssel fordult a tulajdonos önkormányzatokhoz, hogy a 
település víziközmű eszközei után fizetendő bérleti díj megfizetését 2015. március 31. napjáig 
ütemezzék át. A halasztás indokaként a vezérigazgató az üzemeltető nehéz pénzügyi helyzetére 
hivatkozott, amely az ágazatot érintő intézkedések (közműadó bevezetése, rezsicsökkentéssel 
kapcsolatos jogszabályi kötelezés) miatt következett be. 
 
A kérelem alapján a Képviselő-testület 16/2014. (II.12.) számú határozatában hozzájárulását adta 
ahhoz, hogy a település közüzemi ivóvíz és szennyvíz-szolgáltatásának ellátására vonatkozóan a 
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. üzemeltetővel megkötött bérleti-üzemeltetési szerződések 
alapján az üzemeltető által az Önkormányzat részére fizetendő, 2014. évre vonatkozó bérleti díjak 
pénzügyi teljesítésére az alábbi ütemezés szerint kerüljön sor: 
 

a) a bérleti díjak Általános Forgalmi Adó tartalmának az Önkormányzat irányába való kiegyenlítésére a 
HBÖV Zrt. - az eredeti esedékességeknek megfelelően - a bérleti díjakról az Önkormányzat által 
kiállításra kerülő számlákban foglalt teljesítési időpontig köteles,  
 

b) a bérleti díjak nettó összegét a HBÖV Zrt. legkésőbb 2015. március 31. napjáig köteles pénzügyileg 
teljesíteni az Önkormányzat részére azzal, hogy a HBÖV Zrt. jogosult ezen nettó összegekbe 
pénzügyileg bekompenzálni az üzemeltetés során általa megelőlegezett, de a bérleti-üzemeltetési 
szerződés rendelkezései értelmében az Önkormányzatot, mint ellátásért felelőst terhelő – 
önkormányzat által jóváhagyott – költségeket. 
 
A határozat alapján megállapodás aláírására került sor. 
 
Az üzemeltetési szerződés 15. pontja alapján a víziközművek tárgyévi bérleti díjáról 2014.december 
17-én a számla elkészült, amit az Üzemeltető részére megküldtünk 2015.március 31-i fizetési 
határidővel. Az Üzemeltető az Önkormányzattal szembeni követelés rendezése miatt a következő 
pénzügyi rendezést kérte: 
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A HBÖV Zrt. a kompenzációs levéllel egyidejűleg kéri, hogy a fennmaradó bérleti díj tartozás 
fizetési határidejét 2015.03.31-ről 2015.06.30-ra módosítsa az önkormányzat. A kérelem indokaként 
arra hivatkozik, hogy a TRV Zrt.-vel folyamatban lévő adásvétel lebonyolítása miatt az eredeti 
fizetési határidőig nem áll rendelkezésükre elég fedezet a számlánk kiegyenlítésére. A fentiek alapján 
kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
Egyetértek az előterjesztéssel és úgy gondolom a HBÖV Zrt. indokaira való tekintettel gyakorlatilag 
nincs más választásunk.   
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2015. (III. 31.) 

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2014. (II.12.) határozatának 1.b pontját 
az alábbiak szerint módosítja:  
 

1.b.) a bérleti díjak nettó összegét a HBÖV Zrt. legkésőbb 2015. június 30. napjáig köteles 
pénzügyileg teljesíteni az Önkormányzat részére azzal, hogy a HBÖV Zrt. jogosult ezen nettó 
összegekbe pénzügyileg bekompenzálni az üzemeltetés során általa megelőlegezett, de a 
bérleti-üzemeltetési szerződés rendelkezései értelmében az Önkormányzatot, mint ellátásért 
felelőst terhelő – önkormányzat által jóváhagyott – költségeket.  

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti díj fizetési határidejének módosításáról 
szóló határozatról tájékoztassa a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-t. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel 2014. 11. 04. 
napján megkötött megállapodást módosítsa.  
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A határozat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.  
 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: azonnal 
 
3. napirendi pont: Előterjesztés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás saját forrásának biztosítása 
tárgyában 
 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ meghirdette a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást, 
melynek keretében Önkormányzatunk 2 program megvalósítására nyújthatott be támogatási kérelmet.  
 
Az első közfoglalkoztatás időtartama: 2015. március 09. napjától 2015. június 30. napjáig tart, mely 
program keretében összesen 24 fő segédmunkást foglalkoztatunk, 8 órás munkaidőben, intézményi 
kisegítési feladatok ellátására. A program teljes költsége összesen 8.134.680 Ft, melyhez az 
önkormányzatnak 894.840 Ft önrészt szükséges biztosítania.  
 
A második közfoglalkoztatás időtartama 2015. július 1. napjától 2015. augusztus 31. napjáig tart, 
mely program keretében pedig összesen 17 fő segédmunkást foglalkoztatunk, 8 órás munkaidőben, 
intézményi kisegítési feladatok ellátására. A program teljes költsége összesen 3.054.594 Ft, melyhez 
az önkormányzatnak 366.554 Ft önrészt szükséges biztosítani.  
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottal kapcsolatban van-e kérdése, hozzászólása 
valakinek?  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Fontos, hogy minél több ember számára munkát biztosítsunk. Teljes mértékben támogatom az 
előterjesztést.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2015. (III. 31.) 

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

1. a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ által támogatott, 2015. 03. 09. napjától 2015. 06. 
30. napjáig terjedő időtartamra vonatkozó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
megvalósítására – 24 fő bér- és járulék költségéhez, - 894.840 Ft saját forrást biztosít az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésében az általános tartalék terhére.  
 

2. felkéri a polgármestert, hogy a program megvalósításával kapcsolatban valamennyi szükséges 
intézkedést tegyen meg, és a hatósági szerződést írja alá.  
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3. a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ által támogatott, 2015.07.01. napjától 2015. 
08.31. napjáig terjedő időtartamra vonatkozó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
megvalósítására – 17 fő bér és járulék költségéhez, - 366.554 Ft saját forrást biztosít az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésében az általános tartalék terhére.  
 

4. felkéri a polgármestert, hogy a program megvalósításával kapcsolatban valamennyi szükséges 
intézkedést tegyen meg, és a hatósági szerződést írja alá.  

Határidő: azonnal 
Felelős:  Ménes Andrea polgármester 
 
4. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat 2014-2019. évekre vonatkozó gazdasági 
programjának elfogadása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (1) szerint a 
Képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben 
rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.  
A Képviselő-testület 180/2014. (XII.16.) számú határozatában döntött arról, hogy az önkormányzat 
gazdasági programját elkészítteti, és felhatalmazta a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a program 
elkészítését végző vállalkozás kiválasztására vonatkozó egyszerű beszerzési eljárást folytassa le.  
Az eljárás eredményeként 2015. január 29. napján vállalkozási szerződést kötöttünk az OPUS TEAM 
Kft-vel a gazdasági program elkészítésére, melynek határideje 2015. március 23. napja volt.  
A vállalkozó a gazdasági programot határidőben elkészítette, amelyet mellékelten csatoltunk az 
előterjesztéshez.  
A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 
szíveskedjen elfogadni. Az elhangzottal kapcsolatban van-e kérdése, hozzászólása valakinek?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Alapvetően a gazdasági program az elmúlt évek stratégiának megfelelően készült el. Véleményem 
szerint a programban szereplő, a már megépített kerékpárút tovább fejlesztése a golf pályáig nem 
célszerű. Mert mint tudjuk, sajnos a golf pálya 2 éve bezárt, és nincs arról tudomásom, hogy a 
jövőben ismét megnyílna, így teljesen felesleges lenne a kerékpárutat arra tovább vinni.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Tájékoztatom a tisztelt képviselő urat, hogy a golf pálya tulajdonos nőjével folyamatosan egyeztetek, 
és van arra remény, hogy pályázaton nyert összegből a golf pálya öntőző rendszerét korszerűsíti, és 
így újra kinyithat Kelet-Magyarország egyetlen golf pályája. Természetesen csak abban az esetben 
menne arra tovább a kerékpárút, ha az önkormányzat biztosan tudja, hogy ismét működőképes lesz a 
golf pálya. Ezen túlmenően folytattam egyeztetéseket arról is, hogy a Farkasvölgye Vadásztársaság 
területét is el lehetne érni ezzel a fejlesztéssel, ezzel a turizmus és a sportolók is hosszabb távon ki 
tudnák használni a kerékpárutat. A vadásztársaság vezetője arról is tájékoztatott, hogy szeretnék 
fejleszteni a területüket és a jövőben pályázati lehetőségekből szerveznének pl. gyermektáborokat is. 
A gazdasági programunk tartalmazza az elképzeléseket, és hogy ebből mi fog megvalósulni az attól is 
függ, hogy milyen konkrét pályázatok lesznek kiírva az 5 éves ciklus alatt. Amennyiben olyan 
pályázatok kerülnek kiírásra, amelyek a terveinkkel megegyeznek, akkor meg tudjuk azokat 
valósítani.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
A gazdasági programot nagyon jónak találom. Annyit hiányolok belőle, hogy az egységes városkép 
kialakítása nincs teljesen benne. Gondolok itt arra, hogy az önkormányzat tulajdonában levő utak 
aszfaltozására több pályázatot is be kellene nyújtani, hogy a városkép sokkal jobb legyen. 
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Javasolnám, hogy a Művelődési Ház tovább fejlesztésére nagyobb hangsúlyt fektessünk. Az épület 
szombat és vasárnap is nyitva tarthatna, és a fiataloknak nyújthatna szélesebb körű szolgáltatásokat.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Köszönöm a hozzászólást. Tájékoztatom a Képviselőket, hogy sajnos az Európai Unió nem biztosít 
forrást az utak fejlesztésére. Emiatt ha esetleg hazai forrás lesz biztosítva utak fejlesztésére, arra 
mindenképpen pályázni fogunk. A Művelődési Ház még nincs teljesen készen, vannak elképzelések 
arra vonatkozóan, hogy milyen szolgáltatásokat biztosítson pluszban a jövőben, erre majd, amikor ki 
lesz írva az intézményvezetői állás, kérhetjük, hogy a pályázók nyújtsanak be vezetői elképzeléseket 
ezekkel kapcsolatban. Új polgármesteri hivatal épületére sem várható sajnos pályázati kiírás ebben a 
ciklusban, így abban kell gondolkoznunk, hogy egy egységes város rehabilitációs pályázati 
programot kellene mérnökökkel elkészítenünk, mert erre lesz pályázati lehetőség. Itt arra gondolok, 
hogy a meglévő és túlzsúfolt hivatal épületét felújítanánk, a házasságkötő termet esetlegesen a 
Művelődési Ház emeletén alakítanánk ki, ezzel tudnánk a hivatal emeleti szintjén a város vezetéséhez 
méltó irodákat kialakítani.  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
Teljes mértékben egyetértek a gazdasági programban található elképzelésekkel, pályázati 
elképzelésekkel.  Az évekkel ezelőtt elkészült IVS-ben akkor leírt fejlesztések megtalálhatók erre az 
5 évre szóló anyagban és ez mutatja, hogy jó irányba fejlődik a város.  
 
Deákné Demjén Ilona települési képviselő:  
Én is egyetértek a programban foglaltakkal. Annyi javaslatom lenne, hogy a Művelődési Házban ki 
lehetne esetlegesen alakítani inkubátor jellegű helyiségeket, amely a kezdő vállalkozások számára 
biztosítana ideiglenesen irodákat, a megfelelő infrastruktúrával.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
A programban azt látom, hogy a város internet lefedettsége is fejlesztésre szorul, ezzel egyet is értek, 
hiszen nagyon rossz a jelenlegi internet elérés a településen, vannak, olyan utcák ahol még ezután 
fogják az optikai kábeles internetet kiépíteni.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Ha jól tudom a Káblex Kft. végzi a városban az internet kiépítését évek óta és jelenleg is fejlesztik a 
város internetes kiépítését. Azokon a helyeken tudomásom szerint, ahol más szolgáltatók pl. telekom, 
upc, nem tudja kiépíteni a hálózatát, ott a Káblex Kft. minden további nélkül ki tudja építeni. Van-e 
további kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2015. (III. 31.) 

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Magyarország helyi önkormányzatairól szólóm 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 116. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület hosszú távú 
fejlesztési elképzeléseit rögzítő gazdasági programot a határozat melléklete 
szerint elfogadja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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5. napirendi pont: Előterjesztés az Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az óvodai felvételt a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja 
szabályozza:  
 
„ A fenntartó 
b) dönt a köznevelési intézmény nevének megállapításáról, az óvodába történő jelentkezés módjáról, 
a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról, az óvoda heti 
és éves nyilvántartási rendjének meghatározásáról” 
 
Az óvodai felvétel időpontjáról, a beiratkozási kötelezettségről a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet 20. § (1) és (2) bekezdése rendelkezik:  
 
„(1) A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának 
határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első 
határnapját megelőzően legalább harminc nappal.  
 
(2) A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles 
beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott 
időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke 
az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját 
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes jegyzőt.” 
 
Az intézményvezető asszony a 68/2015. számú levelében arról tájékoztatott, hogy a 2015/2016-os 
nevelési évre vonatkozóan az óvodai és bölcsődei beíratást 2015. április 20., 21, 22., 23. és 24. 
napján, 8-16 óra között kívánja megtartani. a helyben szokásos közzététel a Polgármesteri Hivatal 
hitetőtáblája, a Vámospércsi Hírek ingyenes havilap, valamint a város honlapján 
(www.vamospercs.hu) történő megjelenés. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2015. (III. 31.) 

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a 
kötelezettségről a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet 20. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az önkormányzati 
fenntartásban működő Vámospércsi Óvoda intézményben a gyermekek  
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óvodai beiratkozásának időpontját 2015. április 20., 21., 22., 23. és 24.-én 
de. 8.00- du. 16.00 között állapítja meg.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse 
Németh Jánosné intézményvezetőt, továbbá intézkedjen a beiratkozás 
időpontjának közzétételéről.  
 
Határidő: értesítés: azonnal, végrehajtás: folyamatos 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
6. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és AMI 
házirendjével kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A köznevelésről szóló 2011 évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdése és a 85. § (1) bekezdése alapján a 
köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelési-oktatási intézmény házirendjét nevelési-oktatási 
intézményben a nevelőtestület, más köznevelési intézményben a szakalkalmazotti értekezlet az 
óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, továbbá az iskolai vagy a kollégiumi diákönkormányzat 
véleményének kikérésével fogadja el. Az SZMSZ és a házirendi azon rendelkezéseinek 
érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a 
fenntartó a működtető egyetértése szükséges. Az SZMSZ és a házirend nyilvános. A fenntartónak a 
működtetőnek, ha egyetérti joga van a köznevelési intézmény SZMSZ-e, házirendje, pedagógiai 
programja tekintetében, az egyetértés kialakítására harminc nap áll rendelkezésre.  
 
Az iskola intézményvezetője, Sarudiné Oláh Enikő igazgató asszony az 52/2015/KLIK 088004 
számú levelében arról tájékoztatott, hogy az iskola Házirendjét a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 
módosítása tette szükségessé, az 5. § (1) bekezdése alapján a nevelés-oktatási intézmény 
házirendjében kell szabályozni az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti 
követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés 
módját és határidejét, valamint a tankönyvellátás iskolán belüli szabályait.  
Az intézményvezető asszony megküldte az iskola módosított, a hatályos jogszabályoknak megfelelő 
Házirendjét. A jogszabályi rendelkezések alapján a Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-
testületének, mint működtetőnek egyetértési joga van az iskola házirendjével kapcsolatban.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján szíveskedjen a határozati javaslatot elfogadni. 
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2015. (III. 31.) 

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint működtető – 
a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdése és a 85. § 
(1) bekezdése alapján a Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és a 
Alapfokú Művészeti Iskola (4287 Vámospércs, Iskola u. 1.) módosított 
Házirendjével egyetért.  
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse 
Sarudiné Oláh Enikő intézményvezető asszonyt.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
7. napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő a 
költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a 
továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A 
közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv 
nyilvános. 
 
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, de azt a tervben 
szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban szereplő eljárások 
lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő, valamint a 
tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre is lefolytathat eljárást, ha az előre nem látható 
okból, vagy egyéb változás miatt merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani 
kell - megadva a módosítás indokát is. Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság, vagy a 
jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervet 
megküldeni. A közbeszerzési terv célja, hogy az ajánlatkérő szervek felmérjék az adott évre 
vonatkozó beszerzési igényeiket és megelőzhető legyen a részekre bontás tilalmának megsértése, 
illetve a késedelmes, vagy nem megfelelő eljárások megindítása.  
 
Az előterjesztés mellékleteként elkészítettük az Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét, amely 
jelenleg nem tartalmaz tervezett közbeszerzést. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Kérdése, 
hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2015. (III. 31.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése szerint 
az Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat 
melléklete szerint elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzési terv 
közzétételéről gondoskodjon.  
 
Határidő: 2015. március 31.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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8. napirendi pont: Előterjesztés a törvényességi felhívás feladat-ellátási kötelezettség elmulasztása 
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 2015. évre vonatkozóan - 
161/2014. (XI.25.) számú határozatában – úgy döntött, hogy 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.  
 
A döntésről az önkormányzat 3 napon belül tájékoztatta az állami szervet (Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség), és kérte, hogy az 
állami szerv hatósági eljárás keretében 15 napon belül jelöljön ki az Önkormányzat részére a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltatót. Felkérte a 
polgármestert, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatosan valamennyi szükséges intézkedést 
tegye meg, és a kijelölt közérdekű szolgáltatóval a megállapodást kösse meg. 
 
A Képviselő-testületi döntés alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Debreceni Hulladék 
Közszolgáltató Nonprofit Kft-t, mint közszolgáltatót jelölte ki, határozott időre, 2015. szeptember 30. 
napjáig.  
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 2015. március 6. napján törvényességi felhívást küldött az 
önkormányzatnak feladat ellátási kötelezettség elmulasztása tárgyában. 
 
A Kormányhivatal megállapítja, hogy az önkormányzat 2015. január 1-jétől nem rendelkezik a Ht. 
33. § (1) bekezdése szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel. Az, hogy a 
hulladékgazdálkodás ideiglenes ellátására a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
közérdekű közszolgáltatót jelölt ki, a Kormányhivatal álláspontja szerint nem mentesíti az 
önkormányzatot a Ht. szerinti közszolgáltatási szerződés megkötésének kötelezettsége alól. 
 
Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pontja, valamint a Ht. 33. § (1) bekezdés alapján a települési 
önkormányzat kötelező feladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása, amelyet a Ht-ben 
meghatározott követelményeknek megfelelő közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés útján 
kell biztosítania, azonban az önkormányzat a Ht. 33. § (1) bekezdésével ellentétesen ilyen 
szerződéssel nem rendelkezik.  
 
A Kormányhivatal a mellékelt törvényességi felhívásban kéri a T. Képviselő-testületet, hogy a 
jogszerű állapot helyreállítása érdekében a Ht. 33. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően 
gondoskodjon a hulladékgazdálkodási feladat ellátási kötelezettség teljesítéséről.  
 
Fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen 
elfogadni. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2015. (III. 31.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete –a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
törvényességi felhívásra – úgy dönt, hogy:  
 

1. A törvényességi felhívásban szereplő megállapodásokat elfogadja.  
 

2. Az önkormányzat a jogszerű állapot helyreállítása érdekében a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény 33. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően gondoskodni kíván 
a hulladékgazdálkodási feladat ellátási kötelezettség teljesítéséről.  

 
3. Felkéri a polgármestert, hogy a kötelező közszolgáltatás jogszerű biztosítása érdekében 

kezdeményezzen tárgyalásokat és javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.  
 
Határidő: 2015. szeptember 30.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
9. napirendi pont: Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Alapszabályának 
módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve)  
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. közgyűlése által a 2/2015. (I.26.) Zrt. számú 
határozattal 2015. január 26. napján elfogadott Alapszabály változásbejegyzési eljárásban a 
Debreceni Törvényszék Cégbírósága hiánypótlási végzést bocsátott ki, amely alapján az Alapszabály 
módosítása szükséges.  
 
A hiánypótló végzés alapján a következő rendelkezések módosítása szükséges az Alapszabályban: 
 

- Az Alapszabály 7.2.3. pont első bekezdésének módosítása a 2013. évi V. törvény (ptk.) 3:103. 
§ (1) bekezdésének megfelelően a következőképpen szükséges: 
 

A közgyűlést össze kell hívni, ha a szavazatok legalább 5 %-ával rendelkező részvényes az 
Igazgatóságnál az ok és cél megjelölésével írásban kéri. Az Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől 
számított 8 napon belül köteles intézkedni a közgyűlés lehető legkorábbi időpontra történő 
összehívása érdekében vagy kezdeményezni az ülés tartása nélküli döntéshozatalt; ennek 
elmulasztása esetén az ülést az indítványozók kérelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze vagy 
hatalmazza fel az indítványozókat az ülés összehívására, ülés tartása nélküli döntéshozatal 
lebonyolítására.  
 

 Az Alapszabály 7.2.3. pont második bekezdésének módosítása a Ptk. 3:259.§ (1) 
bekezdésének megfelelően a következőképpen szükséges.  

 
Amennyiben a szavazatok legalább 5%-val rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére – a 
napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot tesznek, a megjelölt 
kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől 
számított 8 napon belül közlik a tagokkal és az Igazgatósággal.  
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 Az Alapszabály 11.2. pont első bekezdéséből mellőzni szükséges a cégbírósági utalást, 

tekintettel arra, hogy a beszámolót már nem kell a cégbíróságon letétbe helyezni. Ennek 
megfelelően az Alapszabály 11.2. pont első bekezdés a következő módosítással maradna 
hatályban.  

 
A közgyűlést az Igazgatóság minden évben egy alkalommal köteles összehívni (éves rendes 
közgyűlés) olyan időpontban, hogy a társaság közgyűlés által megállapított mérlege az 
adóhatósághoz határidőben beadható legyen.  
 

 Az Alapszabály 11.2. pont rendkívüli közgyűlés összehívására jogosultság körében a 
cégbíróság jogosultságát a Ptk. 3:104. § (1) bekezdésével összhangban kell szabályozni. 
Ennek megfelelően az Alapszabály 11.2. pont rendkívüli közgyűlés összehívására jogosultság 
második gondolati egysége a következő módosítással maradna hatályban.  

 
A cégbíróság, ha a társaság legfőbb szerve elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az 
indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az ügyvezetés 
tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön 
megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg. Ezt a vizsgálatot a szavazati jogok legalább 5 %-val 
rendelkező tagnak vagy tagoknak a legfőbb szerv ülésétől  
számított 30 napos jogvesztő határidőn belül benyújtott kérelmére a nyilvántartó bíróság a társaság 
költségére köteles elrendelni és a könyvvizsgálót kijelölni.  
A cégbíróság jogosult továbbá összehívni törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva, ha ezt 
indokoltnak találja.  
 

 Az Alapszabály 11.8. pont a szavazatok visszaküldése vonatkozásában a Ptk. 3:20. § (4) 
bekezdésének megfelelően a következőképpen módosítandó.  

 
A közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a részvényeseknek az 
Igazgatóság írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek legalább 15 nap 
álljon rendelkezésre. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha 
valamennyi tag vagy alapító szavazat ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat 
beérkezésének napjától számított három napon belül – az ügyvezetés megállapítja a szavazás 
eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal vagy az alapítókkal. A 
határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban 
beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.  
 

 Az Alapszabály 11.8. pont utolsó mondata a Ptk. 3:20. § (3) bekezdésének megfelelően a 
következőképpen módosulna.  

 
Ha bármely tag vagy alapító az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek 
össze kell hívnia.  
 

 Az Alapszabály 20.1. pontjában kamaraként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát kell 
feltüntetni.  

 
A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Igazgatósága ezért felhatalmazást kér a Társaság 
tulajdonosaitól a mellékelten csatolt, változásokkal egységes szerkezetű alapszabály elfogadására.  

 
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben  nincs kérem szavazzunk.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2015. (III. 31.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (Cg. 09-10-000135) 
tulajdonosaként a Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cg.09-10-
000135/300. számú hiánypótló végzésének megfelelően az 1. számú 
mellékelten csatolt, - részvénytársaság egységes szerkezetbe foglalt, 
módosított - Alapszabályát elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alapszabály 
elfogadására vonatkozó – 2. számú melléklet szerinti – nyilatkozatot aláírja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
10. napirendi pont: Előterjesztés a belvíz projekt megvalósítása során felmerült kiegészítő építési 
beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
A Képviselő-testület 168/2014. (XII.16.) számú határozata alapján a „Vámospércs város belterületi 
csapadékvíz elvezető rendszer bővítése” című ÉAOP.5.1.2/D2-11-2011-0047 jelű projekthez 
kapcsolódóan 2014. december 16. napján - a kivitelezés során felmerült kiegészítő építési beruházás 
miatt - többlet támogatási igényt nyújtottunk be a Támogató felé, melynek elbírálása jelenleg is 
folyamatban van. 
 
A kiegészítő építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás időközben lefolytatásra került, a 
nyertes kivitelezővel a Kivitelezési szerződés 2015. február 2. napján aláírásra került, azzal a 
feltétellel, hogy akkor lép hatályban, amikor a Támogatóval az önkormányzat a kiegészítő építési 
beruházáshoz szükséges pénzügyi fedezetre vonatkozó Támogatási szerződést megköti.  
 
A kiegészítő építési beruházás megvalósításához kötelező műszaki ellenőr bevonása is, melynek 
kiválasztására egyszerű beszerzési eljárást kell lefolytatni. A műszaki ellenőr költsége ebben az 
esetben nem elszámolható költség. 
 
A belvíz projekttel kapcsolatosan felmerült néhány probléma főleg lakossági kezdeményez által. 
Ezáltal kiegészítő támogatásra adtunk be kérelmet. A kérelem elbírálása még mindig folyamatban 
van. Ha fel akarjuk eleveníteni, akkor tájékoztatlak benneteket, hogy a Kossuth utcán kiemelt 
szegélyt szeretnénk építeni. A Létai úton a nyílt árkot zárttá szükséges alakítani, zúzott kő stabilizáció 
építése vált szükségessé a Táncsics, Nagy, Zrínyi, Homok, és a Vörösmarty – Rákóczi utcák 
csatlakozásnál. Záportározó útjának kialakítása során zúzott kő stabilizáció készítése szükséges 1080 
m2 felett 30cm vastagságban. A záportározó építése során kivágott 47 db fát pótolni szükséges. 
Ezeket akarjuk megvalósítani. Röviden ennyi kiegészítést szerettem volna veletek megosztani.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2015. (III. 31.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vámospércs város belterületi 
csapadékvíz elvezető rendszer bővítése” című ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0047 azonosító számú 
projekt kiegészítő építési beruházás megvalósításához kapcsolódóan úgy dönt, hogy: 
 

1. a műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges saját forrást az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében a beruházások közötti átcsoportosítással biztosítja. 

 
2. felkéri a Közbeszerzési Bizottságot, hogy az egyszerű beszerzési eljárást folytassa le és 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a megbízási szerződést – a 
Közbeszerzési Bizottság döntését követően – feltételesen kösse meg.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
 
11. napirendi pont: Előterjesztés a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó elvi vízjogi engedélyes terv 
készítése tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve)  
 
Ménes Andrea polgármester: 
A szennyvízprojekt megvalósítása során lakossági igényként merült fel a projektben nem szereplő 
utcák csatornázására. Az 1. számú mellékletben tüntettük fel azokat az utcákat, amelyek 
közművesítéséhez koncepcionális egyeztetést folytattunk le a Támogató szervezettel és a 
Támogató a kérelmünket kedvezően bírálta el, az igényelt támogatással kapcsolatos döntés még 
folyamatban van. 
 
Az új utcák közművesítéséhez vízjogi engedélyes tervet kell készíteni, a kiegészítő építési beruházás 
kivitelezőjének kiválasztásához közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Tekintettel arra, hogy vízjogi 
engedélyes terv nem áll rendelkezésre, ezért elvi vízjogi engedély alapján lehetőség van arra, hogy a 
közbeszerzés vízjogi engedélyes terv készítésére és kivitelezésre vonatkozzon. Az elvi vízjogi 
engedély tervezési becsült költsége 1.850.000 Ft + ÁFA, melyhez egyszerű beszerzési eljárást kell 
lefolytatni. A felmerülő költséget – tekintettel arra, hogy kizárólag Vámospércset érinti – Vámospércs 
Városi Önkormányzatnak kell megfizetnie.  
 
Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetéséből biztosítsa az elvi 
engedélyezési terv készítésének fedezetét. A beszerzési eljárást a Társulás folytatja le és a szerződést 
is a Társulás köti meg. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Huszti János alpolgármester:  
Nagyon örülök, hogy a táblázatban szereplő utcákban megvalósul a pályázat. Elismerésem a hivatal 
munkájához.  
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Ménes Andrea polgármester:  
Köszönjük. Ahhoz, hogy a fent felsorolt utcákban is megvalósuljon a pályázat mi a kollegákkal 
mindent maximálisan megtettünk. A pályázatkiíró egyértelműen nyilatkozott arról, hogy csak 
belterületen lehet a pályázatot megvalósítani.  
A képviselőktől azt kérem, hogy abban segítsenek, mivel június hónapban próbaüzem indul, sikerült 
a hatóságnál elérnünk azt, hogy a 6 hónapos próbaüzemet 4 hónapra lerövidítessük. Azt kellene 
elérnünk, hogy, amikor kész az üzem minél többen rácsatlakozzanak. A próbaüzem idejére nem kell a 
lakosságnak fizetnie érte. Gondolkozzunk azon is, hogy a szolgáltatóval beszélünk, egy csapat 
felállítása tekintetében, akik segítenek a lakosságnak a rácsatlakozási munkálatban.  Tudatosítani kell 
a lakossággal a terveinket.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Azt mondtad, hogy segítünk a szolgáltató bevonásával. Azt, hogy segítünk, ezt úgy kellene 
közvetíteni, hogy ne legyen félreérthető a lakosság számára. Ne az legyen, hogy az önkormányzat 
fizeti a munkálatok anyag díj költségét.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Azzal segítünk, hogy felkínálunk egy csapatot, aki X forintért megcsinálja. Azt szeretném még 
elmondani, hogy a jogszabály szerint, aki meglévő és működő szennyvízhálózathoz nem csatlakozik 
rá, talajterhelési díjat fog fizetni. Kérem ezt is tudatosítsátok a lakossággal. További kérdés, 
hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2015. (III. 31.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050 jelű 
projektben felmerült többlet vezetékek kiépítésével kapcsolatban úgy dönt, hogy: 
 

1. az elvi vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítésére a Vámospércs és Nyírmártonfalva 
Szennyvíz beruházási Önkormányzati Társulás részére az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében a beruházások közötti átcsoportosítással 1.850.000 Ft + ÁFA összegű 
fedezetet biztosít.  
 
2. Felkéri az alpolgármestert, hogy a pénzeszközátadásra vonatkozó megállapodást a Társulás 
elnökével aláírja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Huszti János alpolgármester  
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12. Egyebek 
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Két kérdésem lenne az egyik a régi kerékpárúttal kapcsolatos, amelyre nincs pályázat és pénz sincs a 
felújítására. Viszont tudunk-e valamilyen megoldást találni arra, hogy azok az úthibák, amelyek 
vannak (aszfaltgyűrődések) a kerékpárúton és sajnos a bicikliben kárt is tudnak okozni ki tudjuk-e 
javítani? Továbbá a belógó növényzet megritkítását el tudjuk-e intézni?  
 
Ménes Andrea polgármester:  
A növényzet ritkításáról folyamatosan gondoskodunk. Az úthibák kijavítását nem gondolom, hogy 
tudjuk vállalni, mivel nincs rá fedezetünk.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő: 
A másik felvetésem, tudjuk, hogy csatornázási munkálatok folynak a városban, de a földutakat nem-e 
lehetne rendbe tetetni?   
 
Ménes Andrea polgármester:  
De, mivel a gréderezési munkálatok a mi terveink között is szerepel, csak az idő tisztulására várunk.  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
Beszéltem  a „Platinum” HBM-i Temetkezési Vállalat igazgató asszonyával, és arról tájékoztatott, 
hogy  amennyiben az önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy a kivágott fák helyét feltöltené, 
termőfölddel akkor a cég vállalná a bokrok, cserjék költségét. Hozzáteszem, hogy leegyeztetve az 
igényeket.  
 
Ménes Andrea polgármester: 
Megoldjuk, köszönjük igazgató asszonynak.  
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 15,13 perckor Ménes Andrea polgármester az ülést 
bezárta. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


