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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23. napján 14:00 
órától megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Ménes Andrea polgármester, 
     Huszti János alpolgármester,  
    Polgárné Nagy Elvira települési képviselő,  
      Gálfi József Menyhért települési képviselő, 

  Deákné Demjén Ilona települési képviselő, 
  Kosztin Mihály települési képviselő,  
   

Távol maradt: Csuth Imréné települési képviselő 
  Lakatos József települési képviselő, 
  Rácz Ildikó települési képviselő, 

 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző, Dr. Danó János aljegyző, Bökönyi 
Zsolt Adó és költségvetési irodavezető, Szabóné Miavecz Ildikó Városfejlesztési-építéshatósági és 
Műszaki irodavezető 
 
 
Vendég: ------------------------------ 
            
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett  
 

Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 6 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. Napirendi pont ismertetése előtt javasolnám 4. napirendi pont 
felvételét Komlex telep-programra vonatkozó pályázat benyújtása tárgyában. Ismertetem a 
módosított napirendi pontokat.  
 
Napirendi pontok: 

 
1. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának 

módosítása tárgyában 
 

2. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Képviselő-testület 
és szervei Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2011. (IV.28.) számú 
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 

 
3. Előterjesztés az EACEA pályázat (Városnapi rendezvények támogatás) tárgyában 

 
4. Előterjesztés a komplex telep-programra vonatkozó pályázat benyújtása tárgyában 

 
Kérdezem, van-e valakinek napirendi pontra tett javaslata amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
 
Fentiekkel kapcsolatban Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatokat. 
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1. napirendi pont: Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító 
okiratának módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A 2012. évben új államháztartási jogszabályok léptek hatályba. A jogszabályi változások szükségessé 
teszik az intézményi alapító okiratok felülvizsgálatát is. Lényeges változás, hogy a helyi 
önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok a jövőben nem szerepelhetnek a 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratában. Ezeket a szakfeladatokat az alapító okirat módosításával 
törölni kell, és a Magyar Államkincstárhoz – a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéshez - be 
kell jelenteni. 
 
Az önkormányzat hivatala szakfeladat-változásainak törzskönyvi nyilvántartásba történő 
bejelentéséhez a változás-bejelentési kérelem mellé csatolni kell az alapító okirat módosítását 
tartalmazó Képviselő-testületi döntés kivonatát. 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (4) 
bekezdése előírja, hogy az alapító okirat módosítása esetén el kell készíteni és a módosító okirathoz 
csatolni az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is. 
A módosító okiratot a mellékelt határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza, az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot a mellékelt határozati javaslat 2. számú melléklete tartalmazza. (A 
módosítással érintett részek dőlt betűvel szedettek.) 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a mellékelten csatolt módosító okiratot 
és az egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratot elfogadni szíveskedjen. 
 
Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

27/2012. (II.23.) sz. 
                                              H a t á r o  z a t a 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vámospércs 
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának 
módosítását, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a 
határozat mellékletei szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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1. számú melléklet 
ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Vámospércs Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 2009. július 01-i dátummal hatályos alapító okiratát az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. 5. § (4) bekezdése alapján az 
alábbiak szerint módosítja: 

1. Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép: 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. 
§ (1) bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 
 

2. Az alapító okirat „Jogszabályban meghatározott közfeladata:” pontja helyébe az alábbi 
szöveg lép: 
 

Jogszabályban meghatározott közfeladata: az önkormányzat működésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátása. 
 

3. Az alapító okirat „Alaptevékenysége (2009.12.31-ig)” pontja megszüntetésre kerül. 
 

4. Az alapító okirat „Alaptevékenysége 2010.01.01-jétől)” pontja helyébe az alábbi szöveg 
lép: 

Alaptevékenysége a közfeladataként meghatározottak ellátása. 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 

Tevékenység megnevezése Szakfeladat 
Önkormányzatok és 
többcélú kistérségi 

társulások igazgatási 
tevékenysége 

841126 

Önkormányzati jogalkotás 841112 
Országgyűlési képviselő-

választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841114 

Önk-i képviselő-
választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841115 

Országos, települési és területi 
kisebbségi önk-i 

választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841116 

Európai parlamenti képviselő-
választáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841117 

Országos és helyi 
népszavazáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841118 

Statisztikai tevékenység 841173 
Önkormányzatok elszámolásai 

a költségvetési szerveikkel 
841907 
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5. Az alapító okirat „Kiegészítő tevékenység (2009.12.31-ig)” pontja megszüntetésre kerül. 

 
6. Az alapító okirat „Kiegészítő tevékenység (2010.01.01-jétől)” pontja megszüntetésre 

kerül. 
 

7. Az alapító okirat „Kisegítő tevékenység” pontja megszüntetésre kerül. 
 

8. Az alapító okirat „Vállalkozási tevékenység” pontja megszüntetésre kerül. 
 

9. Az alapító okirat „A költségvetési szerv besorolása” pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 

A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó. 
 

10. Az alapító okirat „A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:” pontja 
helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben köztisztviselői (közszolgálati) jogviszony. Egyes 
foglalkoztatottak lehetnek továbbá a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalók, illetve 
egyéb foglalkoztatási jogviszony is (pl. megbízási jogviszony) is lehetséges a Polgári 
Törvénykönyv szabályai szerint. 

 
11. Az alapító okirat „Feladatellátást szolgáló vagyon:” pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
Az intézmény vagyona: 

 
A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal ingyenes használatába adja az önkormányzat 
tulajdonában álló alábbi ingatlanokat: 

 
4287 Vámospércs, Béke u. 1. szám alatti Polgármesteri Hivatal épülete 
4287 Vámospércs, Béke u. 2. szám alatti Okmányiroda épülete 
4287 Vámospércs, Nagy u. 4. szám alatti épület I. emelete 
4287 Vámospércs, Nagy u. 9. szám alatti műhely épülete 

 
Az alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezései az eredeti szövegezéssel változatlanul 
hatályban maradnak. 
 
12.) Az alapító okirat módosítását Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
27/2012. (II.23.) számú határozatával hagyta jóvá. Hatályban lépés napja 2012. február 23. 
 
 
Vámospércs, 2012. 02. 23. 
 
 
 
 Ménes Andrea 
 polgármester 
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2. számú melléklet 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § 
(1) bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 
 
Intézmény neve:  Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
 
Székhelye:   4287 Vámospércs, Béke u. 1. 
 
Jogszabályban meghatározott közfeladata: az önkormányzat működésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátása 
 
Szakágazat száma:  841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége 
 
Alaptevékenysége a közfeladataként meghatározottak ellátása. 
 
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
 

Tevékenység megnevezése Szakfeladat 
Önkormányzatok és többcélú 

kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége 

841126 

Önkormányzati jogalkotás 841112 
Országgyűlési képviselő-

választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841114 

Önk-i képviselő-
választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841115 

Országos, települési és területi 
kisebbségi önk-i 

választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841116 

Európai parlamenti képviselő-
választáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841117 

Országos és helyi 
népszavazáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841118 

Statisztikai tevékenység 841173 
Önkormányzatok elszámolásai 

a költségvetési szerveikkel 
841907 
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Illetékesség:     Vámospércs város közigazgatási területe 
 
Irányító szerv neve, székhelye:  Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                       4287 Vámospércs, Béke u. 1. 
 
Fenntartó szerv neve:   Vámospércs Városi Önkormányzat 
                                         4287 Vámospércs, Béke u. 1. 
 
Alapító szervek neve, székhelye:  Vámospércs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                         4287 Vámospércs, Béke u. 1. 
 
Alapítás éve:     1990 
 
A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó. 
 
A hivatal vezetőjének kinevezési rendje: 
 
A Képviselő-testület - nyilvános pályázat alapján - határozatlan időre jegyzőt nevez ki. 
 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 
A foglalkoztatottak jogviszonya alapesetben köztisztviselői (közszolgálati) jogviszony. Egyes 
foglalkoztatottak lehetnek továbbá a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalók, illetve egyéb 
foglalkoztatási jogviszony is (pl. megbízási jogviszony) is lehetséges a Polgári Törvénykönyv 
szabályai szerint. 
 
Az intézmény vagyona: 
 
A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal ingyenes használatába adja az önkormányzat 
tulajdonában álló alábbi ingatlanokat: 
 
4287 Vámospércs, Béke u. 1. szám alatti Polgármesteri Hivatal épülete 
4287 Vámospércs, Béke u. 2. szám alatti Okmányiroda épülete 
4287 Vámospércs, Nagy u. 4. szám alatti épület I. emelete 
4287 Vámospércs, Nagy u. 9. szám alatti műhely épülete 

 
 

Vámospércs, 2012.02. 21. 
 
 Ménes Andrea 
 polgármester 
 
2. napirendi pont: Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének, a 
Képviselő-testület és szervei Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2011. (IV.28.) számú 
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
 (Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester 
A szakfeladat rendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM 
rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2012. január 1. napján lépett hatályba.  
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A rendelet 1. § - 8. §-ai határozzák meg az államháztartási szakfeladatrend felülvizsgálatát és a 
módosítás szabályait. 
 
A költségvetési szervek tevékenységeit az államháztartási szakfeladatok rendje (a továbbiakban: 
szakfeladatrend) szerint - szakfeladatszámmal és megnevezéssel - be kell sorolni, illetve a szakmai 
alaptevékenységeit az alapító okiratában fel kell tüntetni. 
 
A költségvetési szerv által ellátott közfeladatoknak és más végzett tevékenységeknek az Áht. 7. § 
(2) bekezdése szerinti elkülönítését, besorolását az ott meghatározott kritériumok alapján kell 
elvégezni. 
 
Tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzat nem rendelkezik alapító okirattal, a helyi 
önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatokat belső szabályzatban (Szervezeti és 
működési szabályzatában, annak mellékleteként) szükséges rögzíteni. 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartása jelenleg csak a 841126-1. számú 
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége nevű szakfeladatot 
tartalmazza. E szakfeladatot az önkormányzatok törzskönyvezésekor központilag töltötték fel, 
azonban ezt csak a polgármesteri hivatalok használhatják, így e szakfeladatot törölni szükséges.  
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Szabályozási Főosztálya a 2012. január 12-i, 
illetve a Magyar Államkincstár a 2012. január 25-i levelében felhívja a figyelmet arra, hogy a 
szakfeladatrendről szóló 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet (a szakfeladatrendi struktúra pontosítása 
érdekében) módosításra kerül a várhatóan január végén megjelenő elemi költségvetésről szóló 
NGM rendeletben, így a módosítások végrehajtását célszerű ennek megjelenését és áttekintését 
követően elvégezni.  
 
Fentiek ellenére azonban az elemi költségvetésről szóló NGM rendelet az előterjesztés 
elkészítésének napjáig nem jelent meg és önkormányzatunknak már több szempontból is 
halaszthatatlanná vált a szakfeladatok felvétele (pl. közfoglalkoztatottak felvételéhez, a 
számfejtések elkészítéséhez stb.)   
 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete az alábbi 
tartalommal kerülne meghatározásra 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat feladatainak államháztartási szakfeladatrend 
szerinti besorolása 

 
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
412000 Lakó- és nem lakó épület építése   
421100 Út, autópálya építése 
429100 Vízi létesítmény építése 
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
750000 Állat-egészségügyi ellátás  
841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
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841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása 
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések 
841906 Finanszírozási műveletek 
842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 
843044 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása 
882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és –átalakítási támogatása 
890301 Civil szervezetek működési támogatása  
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
960302 Köztemető fenntartás és működtetés 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben, illetve a rendelettervezetben 
foglaltakat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.  
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Kiegészítéssel szeretnék élni még pedig a tavaly elfogadott SZMSZ 2. számú melléklete, amely a 
bizottságokra átruházott hatáskörökről rendelkezik, a Humánpolitikai Bizottságnak van olyan 
átruházott hatásköre, ami jogszabályváltozás miatt megszűnt és jegyzői hatáskörbe került, ezzel a 
módosítással egyidejűleg a melléklet is módosításra kerülne szintén jogszabályváltozás miatt. Az 
egyéb rendelkezések változatlanul hatályban maradnának. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, 
hogy a rendelet tervezetett a kiegészítéssel legyenek szívesek megszavazni.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Van-e további kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a rendelet-tervezetről.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta:  
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

4/2012.(II.23.). számú önkormányzati rendelete 
 

A Képviselő-testület és szervei  
Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2011. (IV.28.) számú  

rendelet módosításáról 
 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában, 16. § (1), valamint a 18. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és működési szabályzatáról szóló - 17/2011. 
(X.04.) önkormányzati rendelettel módosított - 13/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendeletét az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
A rendelet 11. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei látják el. A önkormányzat feladatainak 
államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolását a SzMSz 4. számú melléklete tartalmazza. 

2. § 
 
A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete kerül.  

 
3. § 

 
1) A rendeletmódosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.  
 
2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon 
gondoskodik.  
 
 
Vámospércs, 2012.02. 23  
 
 
 
                      Ménes Andrea     Kanyóné Papp Klára 
                        Polgármester      jegyző 
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdetem: 
 
 
Vámospércs, 2012.02. 23. 
 
                                                            Kanyóné Papp Klára  
                                                                        jegyző 
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4. számú melléklet 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzata 

  
Vámospércs Városi Önkormányzat feladatainak államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása 

 
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása 
412000 Lakó- és nem lakó épület építése   
421100 Út, autópálya építése 
429100 Vízi létesítmény építése 
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
750000 Állat-egészségügyi ellátás  
841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841172 Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841339 Munkanélküli ellátások finanszírozása 
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések 
841906 Finanszírozási műveletek 
842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 
843044 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása 
882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és –átalakítási támogatása 
890301 Civil szervezetek működési támogatása  
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
960302 Köztemető fenntartás és működtetés 
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2. sz. melléklet a 13/2011. (IV.28.) ÖR. sz. rendelethez 
 

A Képviselő-testület átruházott hatásköreinek jegyzéke 

 

A Polgármesterre átruházott hatáskörök: 

 

Önkormányzati hatósági hatáskörök: 

 

Megállapítja az átmeneti segélyt 

Megállapítja a temetési segélyt, 

Elrendeli a köztemetést, intézkedik a köztemetési költségek rendezéséről, 

Elbírálja a közterület-használat iránti kérelmeket 

 

A bizottságokra átruházott hatáskörök: 

 

Ügyrendi Bizottság: 

 

1. A bizottsági jogi-ügyrendi feladat-és hatáskörei: 

 

1.) Lebonyolítja a képviselő-testület feladatkörébe tartozó titkos szavazásokat; 

2.) Megvizsgálja a képviselők és a polgármester megbízásának törvényességét; 

3.) Közreműködik az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálatában, javaslatot 
készít a módosításra, illetve új szabályzat alkotására; 

4.) Vizsgálja a hatályban lévő SZMSZ és az önkormányzati rendeletek hatályosulását; 

5.) Figyelemmel kíséri a bizottságok működésének szabályszerűségét; 

6.) Figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveit működésük szabályszerűsége tekintetében (javaslatot 
tesz az alapító okiratok módosítására, kiegészítésére, új alapító okirat kiadására); 

7.) Közreműködik az önkormányzat rendeleteinek előkészítésében, véleményezi a rendelet-tervezeteket; 

8.) Véleményezi az önkormányzat jelképek, kitüntetések, elismerő címek alapítására irányuló 
kezdeményezéseket; 

9.) Véleményezi a területszervezési eljárással kapcsolatos tárgyakat; 

10.) Véleményezi az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérletével és elidegenítésével kapcsolatos 
előterjesztéseket; 

11.) Véleményezi a közbeszerzésekkel kapcsolatos előterjesztéseket; 
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12.) Véleményezi a képviselő-testület hatáskörébe tartozó közszolgálati jogviszony létesítésével, valamint 
pályáztatásokkal kapcsolatos előterjesztéseket; 

13.) Véleményezi a képviselő-testület feladatkörébe tartozó munka- és pihenőidővel kapcsolatos 
előterjesztéseket; 

14.) Véleményezi a képviselő-testület feladatkörébe tartozó fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos 
előterjesztéseket; 

15.) Előkészíti és javaslatot tesz a polgármester juttatásainak megállapítására, gyakorolja az egyéb 
munkáltatói jogokat a polgármester vonatkozásában; 

16.) Előkészíti és javaslatot tesz a képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi, valamint jogi megítélést 
igénylő ügyekben; 

17.) Előkészíti azokat az előterjesztéseket, amelyek a saját működésével kapcsolatosak; 

 

2. A bizottsági jogi-ügyrendi feladat-és hatáskörei: 

 

1.) A képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatainak gyűjtése; 

2.) A vagyonnyilatkozatok nyilvántartása; 

3.) A vagyonnyilatkozatok olyan kezelése, mely lehetővé teszi a nyilvánosság biztosítását; 

4.) A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megtételéhez információ és nyomtatvány biztosítása a 
képviselő-testület hivatalán keresztül; 

5.) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás lefolytatása, ennek keretében: a képviselő 
felszólítása (a saját és hozzátartozóinak) az ellenőrzéshez szükséges azonosító adatok írásbeli 
bejelentésére, a felszólításra szolgáltatott azonosító adatok megfelelő őrzése és az ellenőrzést követő 8 
napon belüli törlése; 

6.) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről a képviselő-testület soron következő ülésén 
való tájékoztatást 

A bizottság saját maga határozza meg működésének részletes szabályait, külön részletezve a 
vagyonnyilatkozatok nyilvántartási rendjét, a nyilvánosság biztosítását,a nem nyilvános adatok 
védelmét,valamint a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának részletes rendjét. 

 

2. Pénzügyi és Beruházási  Bizottság: 

 

1. Véleményezi az éves költségvetési javaslatot; 

2. Véleményezi a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámolót; 

3. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételeket, a 
vagyonváltozás (vagyonnövekedés,-csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat; 

4. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági meglapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési 
szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését; 

5. Ellenőrzi az adóztatási tevékenységet, különös tekintettel az adókintlévőségek behajtására; 
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6. Szervei, koordinálja a pénzügyi ellenőrzéseket; 

7. Részt vesz az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos döntések előkészítésében; 

8. Ellenőrzi a beruházások végrehajtását; 

9. Az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási területét érintő rendeleteit véleményezi; 

10. Véleményezi az önkormányzati vagyongazdálkodást érintő képviselő-testület elé kerülő 
előterjesztéseket; 

11. Figyelemmel kíséri a szakterületét érintő pályázati lehetőségeket és kezdeményezi az azokon való 
részvételt; 

12. Véleményezi az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletével elidegenítésével kapcsolatos 
előterjesztéseket; 

13. Véleményezi az egyes állami tulajdonban lévő, vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásával 
kapcsolatos előterjesztéseket; 

14. Véleményezi az adósságrendezéssel kapcsolatos előterjesztéseket; 

15. Közreműködik az épített és természeti környezet védelmével összefüggő önkormányzati feladatok 
meghatározásában, a végrehajtás ellenőrzésében; 

16. Véleményezi a feladatkörébe tartozó tervezett beruházásokat, felújításokat; 

17. Javaslatokat dolgoz ki a településfejlesztésével, a településrendezéssel kapcsolatban; 

18. Figyelemmel kíséri a településfejlesztésével, településrendezéssel összefüggő pályázati, támogatási 
lehetőségeket és közreműködik azok előkészítésében; 

19. Közreműködik a foglakoztatási /közmunkák, közcélú foglalkoztatás/ feladatok megoldásában; 

20. Figyelemmel kíséri a kommunális közszolgáltatási feladatok ellátását, szükség szerint ellenőrzéseket 
végez és a megállapítások alapján javaslatot dolgoz ki a képviselő-testület részére; 

21. Véleményezi a képviselő-testület feladat körébe tartozó építésügyi igazgatással kapcsolatos 
előterjesztéseket 

22. Véleményezi a földdel kapcsolatos előterjesztéseket. 

23. Véleményezi az árhatósági igazgatással kapcsolatos előterjesztéseket; 

24. Véleményezi a földrajzi nevekkel és elnevezésekkel kapcsolatos előterjesztéseket; 

25. Előkészíti a környezet és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati döntéseket, a lakosság 
körében e témakörben ismeretterjesztő tevékenységet folytat; 

26. Előkészíti az állategészségüggyel, növényvédelemmel kapcsolatos önkormányzati döntéseket, 
ellenőrzi azok végrehajtását; 

27. Előkészíti a kisajátítással kapcsolatos előterjesztéseket; 

28. Előkészíti a műemlékvédelemmel kapcsolatos előterjesztéseket; 

29. Előkészíti azokat az előterjesztéseket, amelyek a saját működésével kapcsolatos; 

30. Közreműködik az önkormányzat 2007 – 2010. évekre vonatkozó gazdasági programjának 
elkészítésében; 

31. Előkészíti az előterjesztéseket, amelyek a saját működésével kapcsolatosak, 
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Humánpolitikai Bizottság: 

 

a) Önkormányzati hatósági hatáskörök: 

 

1. Dönt a normatív lakásfenntartási támogatási iránti kérelmek tárgyában, 

2. Dönt a telepölési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjtámogatási iránti kérelmek 
tárgyában. 

 

b) Egyéb átruházott  hatáskörök: 

 

1. Megtárgyalja és véleményezi a szociális területet érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket, 
valamint minden szociális területet érintő előterjesztést; 

2. Javaslatot tesz a település szociális helyzetének fejlesztésére; 

3. Javaslatot tesz a szociális intézmények létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére; 

4. Közreműködik a település szociális koncepciójának kidolgozásában; 

5. A Képviselő-testület által átruházott hatáskörében javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonú 
lakások bérlőinek személyére a beérkezett pályázatok alapján; 

6. Segítséget nyújt a település egészségügyi programjának elkészítéséhez, szükség szerint szakértő 
bevonásával; 

7. A Pénzügyi-és Beruházási Bizottsággal közösen ellenőrzi a szociális és az egészségügyi 
intézmények rendelkezésére bocsátott pénzeszközök célnak megfelelő, szabályszerű 
felhasználását; 

8. Javaslatot tesz a szociális és az egészségügyi intézmények, szervezetek létesítésére, átszervezésére 
és megszüntetésére, valamint véleményezi ezen intézmények, szervezetek szervezi- és működési 
rendjére vonatkozó szabályzatokat; 

9. Véleményezi a szociális és az egészségügyi intézmények intézményvezetőinek kinevezésével 
kapcsolatos, a Képviselő-testület által kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatokat; 

10. Figyelemmel kíséri a szociális és az egészségügyi intézményekben, szervezetekben folyó szakmai 
munkát és a szakmai munkában felmerülő problémákat jelzi az intézmények vezetőinek és a 
polgármesternek; 

11. Kapcsolatot tart a szociális és az egészségügyi intézmények munkaközösségeivel, 
szakszervezetivel és közalkalmazotti tanácsaival; 

12. Véleményezi a szociális és az egészségügyi intézmények, szerveztek tevékenységéről szóló 
beszámolókat; 

13. Javaslatokat tesz a település szociális és az egészségügyi feladatainak megoldására, illetve 
meghatározza a feladatkörébe tartozó legfontosabb célkitűzéseket; 

14. Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelem helyzetének figyelemmel kísérésében; 
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15. Kapcsolatot tart a helyi cigány kisebbségi önkormányzattal, segítséget nyújt a helyi cigány 
kisebbség integrációját elősegítő programok kidolgozásában; 

16. A Pénzügyi-és Beruházási Bizottsággal közösen ellenőrzi az oktatási-, művelődési-, egészségügyi-
, sport- és ifjúsági intézmények rendelkezésére bocsátott pénzeszközök célnak megfelelő, 
szabályszerű felhasználását; 

17. Javaslatot tesz az oktatási-, kulturális-, sport- és ifjúsági intézmények, szervezetek létesítésére, 
átszervezésére és megszüntetésére, valamint véleményezi ezen intézmények, szervezetek 
szervezeti és működési rendjére vonatkozó szabályzatokat; 

18. Véleményezi az oktatási-, művelődési-, sport- és ifjúsági intézmények intézményvezetőinek 
kinevezésével kapcsolatos, a Képviselő-testület által kiírt pályázati felhívásra beérkezett 
pályázatokat; 

19. Figyelemmel kíséri az oktatási-, művelődési-, sport- és ifjúsági intézményekben, szervezetekben 
folyó szakmai munkát és a szakmai munkában felmerülő problémákat jelzi az intézmények 
vezetőinek és a polgármesternek; 

20. Kapcsolatot tart az oktatási-, művelődési-, sport- és ifjúsági intézmények munkaközösségeivel, 
szakszervezeteivel és közalkalmazotti tanácsaival; 

21. Véleményezi az oktatási-, művelődési-, sport- és ifjúsági intézmények, szervezetek 
tevékenységéről szóló beszámolókat; 

22. Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelem helyzetének figyelemmel kísérésében; 

23. Javaslatot tesz a település oktatási, kulturális, valamint ifjúságvédelmi feladatainak megoldására, 
illetve meghatározza a feladatkörébe tartozó legfontosabb célkitűzéseket; 

24. Javaslatot tesz a kulturális rendezvények megtartására, valamint az intézményvezetők országos és 
megyei szintű kitüntetésére és a város által adományozható díjakra és kitüntetésekre; 

25. Segítséget nyújt a település ifjúsági- és sportprogramjának elkészítéséhez, szükség szerint szakértő 
bevonásával; 

26. Javaslatot tesz az iskolai egészségügyi feladatok ellátására, részt vesz az ifjúság egészséget 
megőrző és sportolását elősegítő programok, diák-, szabadidő- és versenysporttal kapcsolatos 
tervek kidolgozásában; 

27. Javaslatot tesz a település oktatási-, kulturális-, sport- és ifjúságvédelmi feladatainak megoldására, 
illetve meghatározza a feladatkörébe tartozó legfontosabb célkitűzéseket; 

28. Figyelemmel kíséri a településen folyó média-tevékenységet, szakmai segítséget nyújt a helyi 
sajtó és televízió működésedéhez; 

29. Eljár a képviselő-testület által esetenként átruházott egyéb feladat- és hatáskörükben. 

 
3. napirendi pont: Előterjesztés az EACEA pályázat (Városnapi rendezvények támogatása) 
tárgyában 
(Írásbeli anyag mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Európai Parlament és Tanács a 2007-2013-as 
időszakra vonatkozóan elfogadta az „Európa a polgárokért program”-ot. 
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A program végrehajtása 4 alprogram keretében történik, melynek az 1. alprogramja „Aktív európai 
polgárság” című. Ezen alprogramon belül 2 pályázati lehetőség van: „Testvérvárosok polgárainak 
találkozói” és a „Testvérvárosok hálózatának kialakítása”. 
 
A Vámos Települések Szövetségének tagjai rendszeresen találkoznak valamelyik település által 
szervezett többnapos rendezvényen. A „Testvérvárosok polgárainak találkozói” című pályázat 
lehetőséget ad arra, hogy ebben az évben Vámospércs város rendezze meg ezt a találkozót, a 
Városnappal egyidejűleg.  
A pályázat lényege, hogy a testvérvárosok különféle állampolgárai és állampolgári csoportjai között 
partnerség alakuljon ki. Ennek során az egyes polgárok önként vállaljanak szerepet a kultúrák közötti 
párbeszéd kialakításában, a kölcsönös megértésben és toleranciában, a közös értékteremtésben, a 
versenyképes gazdaság létrehozásában.  
 
Ezen szempontok figyelembevételével a Hivatal dolgozóival elkészítettük a pályázatot, amely 
alapján, - amennyiben támogatást nyer a pályázat - a találkozóra valamennyi tagtelepülés, összesen 
400 polgárát hívjuk meg 2012. július 6. napjától 2012. július 8. napjáig. A rendezvénysorozat 
keretében a települések bemutatkozásán túl, különböző kulturális programokra (zenei, színházi 
előadások), sportversenyekre, kvíz versenyekre, gasztronómiai bemutatókra kerülne sor. A találkozó 
lehetőséget adna a polgárok egymás közötti kapcsolatának fejlesztésére, gazdasági lehetőségek 
megismertetésére, közös fejlesztési célok kialakítására. 
 
Az elnyerhető maximális támogatás 25.000 EUR, a pályázat támogatás intenzitása 100 %-os, önrészt 
nem igényel. 
 
A pályázatról 2012. február 14. napján szereztünk tudomást, a beadási határidő 2012. február 15. 
napja volt. A határidő rövidsége miatt kérem a Képviselő-testületet, hogy a „Vámos Települések 
Találkozója 2012” című pályázat benyújtását fogadja el. 
 
A fentiek alapján kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjen.  
Van-e valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

28/2012. (II.23.) sz. 
                                              H a t á r o  z a t a 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1.  az „Európa a polgárokért program” keretében megvalósuló „Testvérvárosok polgárainak 
találkozói” című alpályázatra benyújtott „Vámos Települések Találkozója 2012” című 
pályázatot elfogadja, annak Közreműködő Szervezet részére történő benyújtását tudomásul 
veszi. 

 
2. felkéri a polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést 

tegye meg és annak eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:    Ménes Andrea polgármester 
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4. napirendi pont: Előterjesztés komlex telep-programra vonatkozó pályázat benyújtása 
tárgyáan 
(Írásbeli anyag mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
A TÁMOP-5.3.6.11/1 kódszámú, Komplex telep-program című pályázat a telepeken, telepszerű 
lakókörnyezetben élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony illetve elavult iskola végzettséggel 
rendelkező, jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok 
– de a település egésze számára is – olyan szolgáltatásokat kínál, amelyek segítik a hátrányos 
helyzetű emberek felzárkózását és a település életébe történő integrációjukat. A program célja, hogy 
a különböző programokon keresztül egész család felzárkózását segítse.  
A megvalósítás helyszíne a szegregátum, vagy a település, ahol a szegregátum van. (szegregátum = 
maximum általános iskolai végzettségű és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 
az aktív korúak 50 %-a , vagy több)  
 
A pályázat céljai: 
- lakókörnyezetben javuljon a szolgáltatásokhoz való hozzáférés (szociális, közösségi, oktatási, 

képzési, egészségügyi, munkaerő-piaci), 
- képzettségi szint javítása, 
- oktatásba, képzésbe, foglalkoztatásba bevontak száma növekedjen, 
- célterületeken élők foglalkoztatásba kerülésének száma növekedjen, 
- célterületen élő gyerekek óvodáztatási aránya növekedjen, 
- célterületen programba bevont gyerekek iskoláztatási előrehaladási esélye, tanulmányi 

eredménye, szabadidő eltöltési lehetősége növekedjen. 
 
A pályázat benyújtásának feltétele: 
- konzorciumi partner bevonása – Türr István Képző és Kutató Intézet, valamint egy non-

profit szervezet. Ezen kívül konzorciumi tagként bevonható pl.: helyi roma nemzetiségi 
önkormányzat is. 

- Képviselő-testület döntése a pályázati program megvalósításának támogatásáról. 
 

Támogatható tevékenységek: ( a vastagon szedett szöveg kötelező elem ) 
1.) Projekt előkészítése: 
- Közösségi Beavatkozási Terv készítése, háttértanulmányok, megvalósíthatósági tanulmány, 

környezeti hatásvizsgálatok. Ennek célja a problémák, lehetséges kitörési pontok és 
együttműködési lehetőségek feltérképezése. 

- közbeszerzés előkészítése 
 
2.) Projekt megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment és adminisztráció 
3.)  Projekt végrehajtása: 
- célcsoport tagok és közösség felkészítése a megvalósításra 
- célcsoport bevonásának előkészítése és az egyéni fejlesztési tervek 
- helyi humánszolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, koordinációjuk javítása 
- közösségi beavatkozási terv és egyéni fejlesztési tervek megvalósítása 
- helyi humánszolgáltatási kapacitások fejlesztése 
- szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása – szolgáltatóház kialakítása 
- szociális, egészségügyi, gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése 
- felnőttoktatás 
- foglalkoztatás elősegítése 
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További kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 
 
- célcsoport tagokkal együttműködési megállapodás kötése,  
- együttműködés az Országos Roma Önkormányzattal 
- tájékoztatás, nyilvánosság 
- könyvvizsgálat 
- esélyegyenlőségi és fenntarthatósági intézkedések 
- projekt hatásának vizsgálata 

 
Futamidő: 24-36 hónap 
 
Fenntartás időszak: 6 hónaptól 5 évig (szolgáltatástól függően) 
 
Finanszírozás: 
- támogatás mértéke 100% 
- igényelhető támogatás 45-150 millió Ft 

 
Pályázat benyújtásának határideje: 2012.03.31. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján szíveskedjen az alábbi határozati 
javaslatot megtárgyalni és elfogadni.  
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
A pályázatnál meg van határozva az igényelhető támogatás összege, maga a létszám, amivel 
foglalkozni kell ezt meghatározta a pályázat vagy nem, mivel ez csak egy kivonat? 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Folyamatban lévő pályázatról van szó és én úgy gondoltam, ha már rendkívüli testületi ülést kellett 
összehívni, akkor tárgyalhatunk a pályázat benyújtásáról is. Önerőt nem igényel és véleményem 
szerint a település előnyére válna. Úgy gondoltam, hogy tájékoztatom a testület tagjait, hogy 
elviekben támogatják-e a pályázat benyújtását. A pályázat benyújtásához szükséges Képviselő-
testületi döntés. Emlékeim szerint nincs meghatározva a létszám, az szerepel a pályázatban, hogy 
szólhat egyénekre és családokra is, de nincs lekorlátozva. A pályázat lényege, hogy szegregátumban 
élők emberek segítését szolgálja.  
 
Huszti János alpolgármester:  
Jómagam is ennyit tudok erről, amit a polgármester asszony elmondott, igényelhető támogatás, 
létszám nem volt meghatározva, olyan közösségek legyenek ahol ez megvalósítható. Országos 
szinten 45-150 millió forintot fordítanak erre a támogatásra. Javaslom, nyújtsuk be a pályázatot.  
 
Deákné Demjén Ilona települési képviselő:  
Megjegyzést kívánnék tenni, nem vagyok optimista ezzel a témával kapcsolatban egyáltalán. 
Nagyon nehéz terület ez és rendkívül ingoványos. Ha részletesen lesznek konkrét fogódzók hogy 
mik azok, amelyek például vizsgálat alapján mérhetőek. Én már benne élek nagyon régóta és én 
egyre negatívabban látom a helyzetet pedig alapvetően nagyon pozitív és optimista voltam ezen a 
területen: az integrációs program, útravaló és minden hasonlóval kapcsolatban. Egyre nehezebb 
most már ezeket az embereket bevonni, hiszen több generáció él most már együtt, hogy nem 
dolgoznak és nagyon nehéz őket bevonni bármibe is. Nyilván ebben számomra egyedül vonzó a 
pénz, de az, ami mögötte van, dokumentációkat gyártunk, ez véleményem szerint nem valódi 
segítség, nem ettől lesz jó egy roma közösség, hogy hány egyéni fejlesztési program indul. Hogy ha 
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ebbe bekapcsolódik a RNÖ is és be tudnak olyan roma embereket is kapcsolni, akik szóvivői 
lesznek, ennek a témának én csak akkor látom ennek eredményét.  
A célok között van egy számomra elég érdekes, ami az óvodáztatással kapcsolatos, mivel 
szeptembertől 3 éves kortól kötelező óvodába járatni a gyereket a köznevelési törvény szerint.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Ez az EU-s kiírás nem most történt, csak most vált esedékessé számunkra. Annyit el szeretnék 
mondani és szerintem Te is így vagy vele, mint minden pedagógus, hogy hiába tudjuk, hogy egyre 
nehezebb ebben előremozdulni, de még is valami ösztönféle megindul az emberben, hogy segítsen a 
szegregátumban élők helyzetén.  
 
Deákné Demjén Ilona települési képviselő:  
Sajnos nekem akkor is az a véleményem, hogy a helyi közösségben valahogyan nem érzem ezt a 
kohéziót, hogy ők maguk is szeretnék ezt. Fontos, hogy feladatokat adjunk nekik és ők maguk is 
drukkoljanak elő ötlettel.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Szükséges a csapatmunka, mert nélkülük nem megvalósítható. Én hiszek benne, hogy a program 
eredménye jó lehet. 
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő: 
Önerőt nem igényel, az a véleményem, hogy egy próbát megér.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
További hozzászólás, kérdés? Amennyiben nincs kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

29/2012. (II.23.) sz. 
                                              H a t á r o  z a t a 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. Pályázatot kíván benyújtani TÁMOP-5.3.6.11/1 kódszámú, Komplex telep-program című 
pályázati felhívásra. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat elkészítésével és határidőben történő benyújtásával 

kapcsolatos valamennyi intézkedést tegye meg. 
 
Határidő: 2012. március 31.  
Felelős:  Ménes Andrea polgármester 
 
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, Ménes Andrea polgármester az ülést bezárta. 
       

Kmf. 
 

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


