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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14. napján, 14,00 
órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Ménes Andrea polgármester, 
     Huszti János alpolgármester,  

  Gálfi József települési képviselő, 
  Lakatos József települési képviselő (zárt ülés tárgyalására érkezett meg) 
  Rácz Ildikó települési képviselő, 
  Csuth Imréné települési képviselő, 

                          Polgárné Nagy Elvira települési képviselő 
 
 
Távol maradt: Deákné Demjén Ilona települési képviselő, Kosztin Mihály települési képviselő, 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző; Bökönyi Zsolt Adó és költségvetési 
irodavezető  
 
Vendég: Diósné Kozma Erzsébet Intézményvezető  
 
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett 
 

Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 7 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. Napirendi pont ismertetése előtt javaslom, hogy kerüljön levételre a 
Polgármesteri beszámoló, ami miatt elnézést kérek a tagoktól, tájékoztatlak benneteket, hogy a 
következő ülésen kívánom beszámolómat ismertetni. Javaslok új napirendi pont felvételét 8. 
napirendi pontként: Előterjesztés szociálisan rászorultak részére tűzifa juttatása tárgyában.  
Ismertetem a módosított napirendi pontokat.  
 

Napirendi pont előtti témák: 
 

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 
Tervezett napirendi pontok: 

 
Nyílt ülés 

 
1. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeink megállapításáról 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
2. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelete tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

3. Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat adósságának részben történő átvállalása 
tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
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4. Előterjesztés Vámosvíz Kft. kérelme  tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

5. Előterjesztés a 2013. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok 
meghatározása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
6. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

7. Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2012. év IV. negyedévi szakmai tevékenységéről 
és a 2013. évi I. negyedévi rendezvénytervezete tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
8. Előterjesztés szociálisan rászorultak részére tűzifa juttatása tárgyában  

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek napirendi pontra tett javaslata? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzunk a napirendi pont elfogadásáról.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a 
napirendi pontokra tett javaslatokat. 
 
Napirendi pont előtti témák: 
 
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? 
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást.   
 
 
1. napirendi pont: Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeink megállapításáról 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29. § (3) bekezdése, a középtávú tervezés 
keretein belül előírja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 
(Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az 
adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. 
(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 
3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.  
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A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell 
megállapítani.  
 
Ennek részletes bemutatását az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. 
   
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben és a határozati javaslatban 
foglaltakat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása, észrevétele van-e 
valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

  Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2013. (II.14.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei 
összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztés 
mellékletét képező tartalommal állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
2. napirendi pont: Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési 
rendelete tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezete a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, valamint a Képviselő-testület által elfogadott 
költségvetési koncepció alapján került összeállításra. 
 
Az önkormányzatok gazdálkodását meghatározó jogszabályi háttér már 2012-től jelentősen 
megváltozott és e megváltozott jogszabályok is több ponton módosultak az elmúlt egy évben. 
 
 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) tartalmazza az önkormányzati 
alrendszer gazdálkodására vonatkozó szabályokat. 
 
Az Áht. 24.§ (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a 
polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig 
(február 14.) nyújtja be a képviselő-testületnek. 
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2012-től külön-külön elemi költségvetést, negyedéves, féléves és éves beszámolót kell készíteni a 
helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, a társulások, valamint az általuk irányított 
költségvetési szervek (ideértve az önkormányzati hivatalt is) részére. Az önállóan működő és 
gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek elkülönült tervezése és beszámolása 
feltételezi az elkülönült könyvvezetést és adóügyi kapcsolatokat, mely jelentős többletfeladatot jelent 
a város gazdálkodását ellátó szervezet részére.  
 
A gazdálkodásra vonatkozó szabályok rendkívül megszigorodtak, tekintettel arra, hogy adósságot 
keletkeztető ügylet (hitel, kölcsön felvétele stb.) a stabilitási törvény 10.§-a alapján - bizonyos 
kivételektől eltekintve - csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthető. 
A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől 
megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot 
keletkeztető kötelezettségvállalás, az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség 
megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre, likvid hitelre vonatkozó kötelezettségvállalás, 
valamint helyi önkormányzatok esetében a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú 
adósságot keletkeztető ügylet megkötése. 
 
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége 
az ügylet futamidejének végéig, egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját 
bevételeinek 50 %-át. Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel.  
 
Az önkormányzat – az Európai Unió vagy nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettségéből eredő 
fejlesztést kivéve – nem indíthat új fejlesztést, ha adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó 
tárgyévi összes fizetési kötelezettsége eléri vagy meghaladja az adott évi saját bevételeinek 50 %-át. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény fokozatosan lép az 
eddigi önkormányzati törvény helyébe. 2013. január 1-jétől az önkormányzatok finanszírozása 
alapjaiban változik meg és ún. feladatalapú támogatási rendszer lép életbe. 
 
Az alábbiak szerint fogalmazza meg a törvény a feladatfinanszírozási rendszer lényegét: 
 

„117. § (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló 
törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok 
 
a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a 
feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását 
feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján 
jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, 
 
b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy 
felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével 
történik: 
 
a) takarékos gazdálkodás, 
b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, 
c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. 
(3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. 
(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi 
érdekeltségének fenntartását. 
 
118. § (1) A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten 
kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi 



6 
 

önkormányzat köteles a támogatás összegét – az államháztartásról szóló törvényben meghatározott 
kamatokkal terhelve – a központi költségvetésbe visszafizetni. 
 
(2) Kivételes esetben, jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat 
működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható.” 

 
Nagyon fontos változás, hogy 2013-tól az új önkormányzati törvény értelmében a költségvetési 
rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ennek gyakorlati megvalósítása még problémát 
jelent, tekintettel a munkaanyag szerinti működési forráshiányra. 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat 2012. évben (2 977 E Ft kivételével) az összes munkabér és 
folyószámlahitelét visszafizette. A város – működési költségvetése – 2013. évben mindössze 24 930 
E Ft (likvid) hitelfelvételt feltételez. 
 
Az elmúlt évek racionális, szakmailag hozzáértő és felelős gazdálkodása, illetve a Kormány által 
megtett intézkedések (ÖNHIKI és egyéb támogatások, adósságátvállalás) alapot teremtettek 
Vámospércs település számára, hogy az új önkormányzati törvényben meghatározott 
feladatfinanszírozási rendszernek meg tudjon felelni és gazdálkodása – a korábbi években 
tapasztalható csődközeli állapotból - egy kiszámítható, kiegyensúlyozott pályára álljon. 
 
Az önkormányzat 2013-ban tervezett költségvetési hiánya - a költségvetés főösszegéhez viszonyítva 
3 % alatti. (előző években 10-15% között volt) 
 
Az önkormányzat címrendje és intézményrendszere az előző évihez képest megváltozott. 
 
A Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2012. december 31-i nappal – a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központba történő beolvadással – megszűnt.  
 
Az intézmény új irányító, felügyeleti szerve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az ingó- és 
ingatlan vagyon működtetője Vámospércs Városi Önkormányzat, mely kiadások az önkormányzat 
költségvetésében tervezésre kerültek. 
 
A kedvezőbb központi költségvetési források kihasználása érdekében négy település összefogásával 
(Vámospércs, Nyírmártonfalva, Nyíracsád, Fülöp) 2013. január 31. napjával bejegyzésre került a 
Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás, mely a települések egyes szociális – és 
gyermekjóléti feladatait látja el.  
 
A Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat – közös önkormányzati 
fenntartású – intézmény, irányító és felügyeleti szerve 2013. február 01. napjától a Vámospércsi 
Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás, ezért az intézményre vonatkozóan Vámospércs Városi 
Önkormányzat költségvetése csak 2013. január hónapra vonatkozóan tartalmaz előirányzatokat.  
 
A 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetnek 25 darab melléklete van a tartalomjegyzék szerinti 
számozással, illetve megbontással. 
Az 1. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat címrendjét, bemutatva ezzel az 
önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveket. 

A 2/A. számú melléklet tartalmazza Vámospércs Városi Önkormányzat és intézményei 
(összevont, nettósított) 2013. évi pénzforgalmi mérlegét, mely az Áht. előírásai alapján a 
tárgyévi eredeti előirányzatokon túl bemutatja az előző év várható, és azt megelőző év 
tényadatait is. 
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(A 2011. évi teljesítés, a 2012. évi várható teljesítés, illetve a 2013. évi eredeti előirányzat adatainak 
összemérése több helyen nem értelmezhető, tekintettel az intézményrendszerben bekövetkezett 
változásokra és a 2013-tól hatályba lépő új előirányzat-csoport és kiemelt előirányzat 
átrendezésekre.)  
A működési kiadások összege 572 983 E Ft összegben, a működési bevételek 548 053 e Ft összegben 
kerültek megtervezésre, mely alapján az önkormányzat 2013. évre tervezett működési hiánya 24 930 
E Ft. 

A felhalmozási kiadások és bevételek 398 874 E Ft összegben kerültek tervezésre. 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszege 

   946 927 E Ft bevétel 
   971 857 E Ft kiadás 

        24 930 E Ft hiány 
 

a) Bevételek kiemelt előirányzatonként 
 

Intézményi működési bevételek 45 581 E Ft 
                  
Közhatalmi bevételek 110 000 E Ft 
                     
 
Támogatások államháztartáson belülről 717 472 E Ft 
Ebből: felhalmozási célú:       325 000 E Ft 
             működési célú:            392 472 E Ft 
 
 
Finanszírozási célú bevételek 24 930 E Ft 
Ebből: felhalmozási célú:                  0 E Ft 
             működési célú:              24 930 E Ft 
 
Felhalmozási bevételek 20 500 E Ft 
            
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 E Ft 
                                          
Előző évi maradvány igénybevétele 53 374 E Ft 
Ebből: felhalmozási célú:         53 374 E Ft 
             működési célú:                      0 E Ft 
               
               

b) Kiadások kiemelt előirányzatonként 
 

Személyi juttatások 212 171 E Ft 
 
Munkaadót terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó 57 285 E Ft 
 
Dologi kiadások 224 410 E Ft 
Ebből: felhalmozási célú:           6 000 E Ft 
             működési célú:           218 410 E Ft 
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Ellátottak pénzbeli juttatásai 33 340 E Ft 
 
Egyéb működési célú kiadások 48 800 E Ft 
                           
Felújítások  18 000 E Ft 
                          
Beruházások  350 000 E Ft  
 
Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 E Ft  
 
Finanszírozási célú kiadások 27 851 E Ft 
Ebből: felhalmozási célú:        24 874 E Ft 
             működési célú :              2 977 E Ft 
 
  
A 2/B. melléklet tartalmazza Vámospércs Városi Önkormányzat (intézmények nélkül) 2013. évi 
működési és felhalmozási mérlegét.  
 

KIADÁSOK: 
Személyi juttatásként (39 872 E Ft) és szociális hozzájárulási adóként (10 765 E Ft) került 
tervezésre az önkormányzatnál a polgármester tiszteletdíja és költségtérítése, a képviselő-testület 
részére 2013. évben fizetendő tiszteletdíj, az önkormányzat Mt. hatálya alá tartozó munkavállalóinak 
(településüzemeltetési és intézményüzemeltetési feladatokat ellátók) bére és járuléka illetve a 2012. 
évről áthúzódó közfoglalkoztatáshoz kapcsoló kifizetések és ezek járulékai. 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat költségvetésében a 2013. évi közfoglalkoztatáshoz és 
START munkaprogramokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek – a tervezéshez szükséges 
információk, illetve megkötött megállapodások hiányában – nem kerültek tervezésre. Ezek a 
kiadások és bevételek – a biztos információk birtokában - csak a költségvetés módosításával 
kerülnek beemelésre a 2013. évi költségvetésbe.  
 
Dologi kiadásként (85 081 E Ft) tervezzük a kötelező önkormányzati feladatok (közvilágítás, 
településtisztaság, városüzemeltetés, önkormányzati jogalkotás) kiadásait, tagdíjakat, működési 
kamatkiadásokat, illetve az intézményüzemeltetéshez (iskola, uszoda, tájház, piac stb.) kapcsolódó 
közüzemi és egyéb kiadásokat.   
 
Pénzeszközátadásként (23 800 E Ft) került megtervezésre 2013-ban a Vámospércsi Mikrotérségi 
Intézményfenntartó Társulás fenntartásába került Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő- és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2013.02-12. havi működési kiadásaira előirányzott, illetve a Vámospércsi 
Humánszolgáltató Nkft-nek orvosi ügyelet finanszírozására átadott támogatás.   (16. számú 
melléklet) 
 
A szociális ellátásban részesülőkről vezetett nyilvántartás alapján kerültek megtervezésre az 
ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatai (33 340 E Ft) (rendszeres és eseti jellegű segélyek, 
szociális ellátások), melyet részletesen a 14. számú melléklet mutat be. Eredeti előirányzatként csak 
az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott előirányzat (önerő) került tervezésre, az előirányzatok 
év közben – az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése állami támogatással egyidejűleg – 
folyamatosan emelésre kerülnek.  
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A 2013. évi költségvetésben – a tervezett bevételek elmaradásának esetére és/vagy az előre nem 
tervezhető kiadások fedezete érdekében - 25 000 E Ft összegben Általános tartalék került 
biztosításra. (17. számú melléklet) 
 
Jelentős összegű kiadásként jelentkezik (308 342 E Ft) az önkormányzatnál a felügyelet alá tartozó 
költségvetési szerveknek folyósított támogatás. (A költségvetési szervek nem tervezhetnek állami 
támogatásokat, átvett pénzeszközöket. Ezeket az önkormányzatnál számoljuk el bevételként, majd az 
önkormányzat intézményfinanszírozásként biztosítja a feladatellátáshoz szükséges pénzeszközt az 
intézményeinek.)  
 
Működési és/vagy likvid hitelek törlesztése jogcímen 2 977 E Ft összeg került tervezésre, mely a 
2012.12.31-én fennálló folyószámlahitel összege. 
Dologi jellegű kiadásokból felhalmozási célú kiadás került tervezésre 6 000 E Ft előirányzattal, 
mely a hosszú lejáratú hitelek és a kötvény 2013-ban tervezett (felhalmozási célú) kamatkiadása. A 
tervezett kamatkiadásokat a 11. számú melléklet mutatja be részletesen. 
 
Beruházásként 350 000 E Ft-ot terveztünk az önkormányzatnál. Felújítások 18 000 E Ft összegben 
kerültek tervezésre. A beruházásokat és felújításokat részletesen az 5-6. számú mellékletek mutatják 
be.  
 
Hosszú lejáratú hitelek törlesztésére, kötvénybeváltásra – a 2013.06.30-i önkormányzati 
adósságátvállalás következtében az előző évinél jóval alacsonyabb mértékű - 24 874 E Ft-ot tervez az 
önkormányzat, melyet részletesen a 11. számú melléklet mutat be. 

 
BEVÉTELEK: 
Intézményi működési bevételként 2 225 E Ft-ot tervezünk, mely az önkormányzati vagyon 
hasznosításának ÁFA bevételeiből várható. 

Közhatalmi bevételként (110 000 E Ft) terveztük meg a helyi adókat 100 000 E Ft összegben, az 
átengedett központi adókat 10 000 E Ft összegben (gépjárműadó 40 %-a). 

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat (392 022 E Ft) tartalmazza 
az önkormányzatok működési költségvetési támogatását, melynek – a 2013. évi felmérés alapján 
– számított eredeti előirányzata 363 737 E Ft. Az önkormányzat általános működésének és ágazati 
feladatainak támogatását részletesen, jogcímenként a 8. számú melléklet mutat be. Működési célú 
támogatásértékű bevételt 28 285 E Ft összegben tervez az önkormányzat, melyet részletesen 
bemutat a 15. számú melléklet. 

A működési és/vagy likvid hitelek felvételének eredeti előirányzata 24 930 E Ft. 
Felhalmozási bevételként 20 500 E Ft-ot tervezünk, mely az önkormányzati vagyon hasznosításából 
és a kötvény kamatbevételéből realizálható. 
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételként 325 000 E Ft-ot tervezünk, melyet részletesen 
bemutat a 15. számú melléklet.  
Előző évi maradvány igénybevételét (felhalmozási célra) 53 374 E Ft összegben tervez az 
önkormányzat. 

A 2/C. melléklet tartalmazza Vámospércs Városi Önkormányzat intézményeinek összesített 
2013. évi működési és felhalmozási mérlegét, a 2/D-2/I. mellékletek pedig intézményenként az 
adott költségvetési szerv 2013. évi működési és felhalmozási mérlegét. 
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KIADÁSOK: 
Személyi juttatás (172 299 E Ft) és szociális hozzájárulási adó (46 520 E Ft) előirányzaton 
terveztük meg az engedélyezett létszámkeretnek (9. számú melléklet) megfelelően a köztisztviselők, 
közalkalmazottak, Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók bérét, illetve a 27 %-os mértékű szociális 
hozzájárulási adó fedezetét. 

A dologi kiadások előirányzata 133 329 E Ft összegben tartalmazza az intézmények működésével, 
fenntartásával, feladatellátásukkal kapcsolatos, szerződéseken alapuló termékbeszerzéseinek és 
szolgáltatás igénybevételeinek fedezetét. 

BEVÉTELEK: 
Intézményi működési bevételként 43 356 E Ft-ot tervezünk, melyeket közvetlenül az intézmények 
szednek be (intézményi térítési díjak, étkezés, bentlakás, ingatlan bérbeadások, egyéb szolgáltatások). 

Működési célú támogatásértékű bevételként került tervezésre a Polgármesteri Hivatalnál 450 E Ft, 
melyet a Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulástól vesz át a működtetéssel 
kapcsolatos kiadások fedezetére.  
Központ, irányítószervi támogatásként 308 342 E Ft előirányzat került tervezésre. 

A 4. számú mellékletet tájékoztatásképpen állítottuk össze a Képviselő-testület részére, szemléltetve 
intézményenként a kiadásokat, saját bevételeket, az adott intézményi feladatellátásra kapott állami 
támogatásokat, illetve átvett pénzeszközöket. A táblázat mutatja, hogy az adott feladatellátást az 
önkormányzatnak - saját forrásából (közhatalmi és egyéb bevételeiből) vagy hitelből – mennyivel 
kell még kiegészítenie. 
 

EGYÉB KIMUTATÁSOK 
A 3. számú melléklet mutatja be az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeit és 
költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként 
vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. 

A 7. számú melléklet mutatja be az önkormányzat Európai Uniós pályázatainak 2013. évi várható 
kiadásait és bevételeit.  

Vámospércs Városi Önkormányzat likviditási tervét (előirányzat felhasználási tervét) a 10. számú 
melléklet szemlélteti. 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) rendelkezései 
alapján az önkormányzat költségvetési rendeletében be kell mutatni az adósságot keletkeztető 
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket, az adósságot keletkeztető ügyletek 
futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az adósságot keletkeztető 
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendeletben 
meghatározottak szerinti saját bevételeit. (adósságplafon). A kimutatást a 12. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
A 13. számú melléklet tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait, melyeket nem 
közvetlenül pénzben, hanem valamilyen engedmény, kedvezmény, mentesség formájában nyújt. 
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a jogszabályok által előírt előzetes egyeztetéseket az 
Intézményekkel és a szakszervezettel lefolytattuk, és megfelelően dokumentáltuk. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Vámospércs Városi Önkormányzat 
2013. évi költségvetéséről szóló rendeletét elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása, 
észrevétele van-e valakinek? 
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Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a rendelet 
tervezetet a Képviselő-testület részére.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Örülök a jelenlegi költségvetésünknek, teljes mértékben elfogadásra javaslom. Annyit kívánok 
megjegyezni, hogy amennyiben van arra lehetőségünk, hogy a dolgozókat valamilyen féle plusz 
jutalomban- juttatásban részesítsük, akkor éljünk vele. A városban mi vagyunk az első helyen a 
foglalkozatás területén. Az a véleményem, hogy amennyiben a dolgozóink bérét kiegészítjük 
valamilyen pluszjuttatással az a városban élő vállalkozókra is kihatással lesz. Köszönöm.  
 
Huszti János alpolgármester:  
A költségvetést elfogadásra javaslom. Egy gondom van, lakossági bejelentések, jelzések alapján a 
szilárd burkolatú utak karbantartása (kátyúztatása) szükséges lenne. Sajnos az utak állapota 
borzalmas. Tudom, hogy hamarosan indul a szennyvíz beruházás ahol az utak felbontásra kerülnek, 
de véleményem szerint a kritikus pontokban lévő kátyúkat rendbe kellene tenni. Javaslom, hogy ilyen 
jellegű kiadásra kerüljön betervezésre összeg.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Alpolgármester úr már jelezte ezt a problémát felém és a kollégáim betervezték a költségvetésbe. 
 
Bökönyi Zsolt Adó és költségvetési irodavezető:  
Így van betervezésre került a városüzemeltetési feladatoknál.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Varga Lajos és Medgyesi Imre megbízatásunkra körbe járta a várost és felmérést készített fotókkal 
dokumentálva az útjaink problémáiról.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
A külterületi utakra is figyelmet kell fordítani, mivel vannak olyan területek ahol járhatatlannak az 
utak.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Természetesen a külterületi utakra is figyelmet fordítunk. Javaslom, hogy keresse fel Medgyesi Imre 
építéshatósági kollégámat és jelezze az érintett külterületi utakat. További kérdés, hozzászólás? 
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2013. (II. 14.) számú önkormányzati rendelete 

Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
 

 
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 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
2012. évi CCIV. törvény, valamint a Képviselő-testület által a 224/2012. (XI.28.) számú 
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határozatával elfogadott 2013. évi költségvetési koncepcióban meghatározott alapelvek, 
iránymutatások szerint Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket 
rendeli el. 

I. Fejezet 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

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

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

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

II. Fejezet 
 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetése 
 

2. § 
 
A Képviselő-testület Vámospércs Városi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2013. évi 
költségvetését a következők szerint hagyja jóvá: 

 
 
Bevételek mindösszesen:   946 927 E Ft 
Kiadások mindösszesen:  971 857 E Ft 
Hiány:                 24 930 E Ft 

 
 
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (2/A. számú melléklet szerint) 
Költségvetési bevételek összesen:   893 553 E Ft 
Költségvetési kiadások összesen:             944 006 E Ft 
Költségvetési hiány:                 50 453 E Ft  
 
Költségvetési hiány belső finanszírozására 
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:               53 374 E Ft 
 
Költségvetési hiány külső finanszírozására 
szolgáló finanszírozási célú műveletek 
 
Hitelek bevételei:            24 930 E Ft 
Hiteltörlesztés kiadásai:                      27 851 E Ft 
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:      - 2 921 E Ft 
 
 
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS: (2/A. számú melléklet szerint) 
Költségvetési bevételek összesen:       548 053 E Ft 
Költségvetési kiadások összesen:                           570 006 E Ft 
Költségvetési hiány:                             21 953 E Ft  
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Költségvetési hiány belső finanszírozására 
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:               0  E Ft   
 
Költségvetési hiány külső finanszírozására 
szolgáló finanszírozási célú műveletek 
 
Hitelek bevételei:             24 930 E Ft 
Hiteltörlesztés kiadásai:              2 977 E Ft 
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:         21 953 E Ft 
 
 
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS: (2/A. számú melléklet szerint) 
Költségvetési bevételek összesen:       345 500 E Ft 
Költségvetési kiadások összesen:                 374 000 E Ft 
Költségvetési hiány:                              28 500 E Ft  
 
Költségvetési hiány belső finanszírozására 
szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:         53 374 E Ft 
 
Finanszírozási célú műveletek: 
Költségvetési hiány külső finanszírozására 
szolgáló finanszírozási célú műveletek: 
Hitelek bevételei:              0  E Ft 
Hiteltörlesztés kiadásai:           24 874  E Ft 
Finanszírozási célú műveletek egyenlege:      - 24 874  E Ft 
 
 
A Képviselő-testület a költségvetési hiányt mindösszesen 24 930 E Ft-ban állapítja meg a 3/A. 
számú melléklet szerint. 
 
A költségvetési hiány belső finanszírozására 53 374 E Ft felhalmozási célú pénzmaradványt irányoz 
elő. 
 
A hiány külső finanszírozásához 24 930 E Ft működési célú likvid hitel felvételét tervezi. 

 
A költségvetés bevételei 

 
3. § 

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

alábbiak szerint hagyja jóvá. 
 

 
MEGNEVEZÉS 

 MŰKÖDÉSI 
BEVÉTELEK 

FELHALMOZÁSI 
BEVÉTELEK 

BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN 

Intézményi 
működési/felhalmozási 
bevételek 

 
45 851 

 
20 500 

 
66 081 
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Közhatalmi bevételek 

 
110 000 

 
0 

 
110 000 

Működési/felhalmozási célú 
támogatások államháztartáson 
belülről 

 
392 472  

 
325 000 

 
717 472 

Működési/felhalmozási célú 
átvett pénzeszközök 
államháztartáson kívülről 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Költségvetési bevételek 
összesen 

 
548 053 

 
345 500 

 

 
893 553 

 
Költségvetési hiány belső 
finanszírozását szolgáló 
pénzforgalom nélküli bevételek 

 
 

0 
 

 
 

53 374 

 
 

53 374 

Költségvetési és pénzfor-
galom nélküli bevételek 
összesen 

 
0 

 

 
53 374 

 
53 374 

Költségvetési hiány külső 
finanszírozását szolgáló 
bevételek 

 
24 930 

 
0 

 
24 930 

 
 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 

 
572 983 

 
398 874 

 
971 857 

 
A költségvetés kiadásai 

 
4. § 

 
(1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeget kiemelt előirányzatonként az 

alábbiak szerint hagyja jóvá. 
 

 
MEGNEVEZÉS 

  
MŰKÖDÉSI 
KIADÁSOK 

   
FELHALMOZÁSI 

KIADÁSOK 

 
KIADÁSOK 
ÖSSZESEN 

 
Személyi juttatások 

 
212 171 

 
0 

 
212 171 

Munkaadót terhelő 
járulékok, szociális 
hozzájárulási adó 

 
57 285 

 
0 

 
57 285 

 
Dologi kiadások 

 
218 410 

 
6 000 

 
224 410 

Egyéb működési 
célú/felhalmozási célú 
kiadások 

 
48 800 

 
0 

 
48 800 

 
Ellátottak pénzbeli 
juttatásai 

 
33 340 

 
0 

 
33 340 
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Felújítások 
 

 
0 

 
18 000 

 
18 000 

 
Beruházások 
 

 
0 

 
350 000 

 
350 0000 

 
Költségvetési kiadások 
összesen 

 
570 006 

 
374 000 

 
944 006 

 
Finanszírozási kiadások 
 

 
2 977 

 
24 874 

 
27 851 

 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 
 

 
572 983 

 

 
398 874 

 
971 857 

 
  

A költségvetés információs rendszere, kimutatások 
 

5. § 
 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai mérlegét 
a 2/A. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

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

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

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

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi beruházási kiadásait az 5. számú melléklet, 
felújítási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

(6) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásokból megvalósuló projektek 2013. évi bevételeit 
és kiadásait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

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

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

(9) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit évenkénti bontásban a 11. számú 
melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. 
 

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) rendelkezési szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és 
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kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit (az adósságot keletkeztető ügyletek 
futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig) és az adósságot keletkeztető 
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) 
Korm.rendelben meghatározottak szerinti saját bevételeit a 12. számú melléklet szerint 
állapítja meg. 
 

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2013. évi 
jogcímeit és azok összegét a 13. számú melléklet szerint fogadja el. 
 

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosított tartalékok 
jogcímét és összegét – az évközben elmaradt bevételek pótlása, valamint az előre nem látható 
kiadások fedezetére - Általános tartalék 25 000 E Ft jogcímen és összegben hagyja jóvá. (17. 
számú melléklet) Az Általános tartalék kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján 
használható fel. 
 

(13) A Képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzatát jogcímenként a 14. 
számú melléklet szerint állapítja meg. 
 

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz átvételeit, illetve az önkormányzat 
pénzeszköz átadásait a 15. és 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
A költségvetési létszámkeret 

 
6. § 

 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi engedélyezett 

létszámkeretét intézményenként a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.  
 
 

A költségvetési forráshiány és finanszírozása 
 

7. § 
 

(1) A rendelet 2. §-a 24 930 E Ft hiányt tartalmaz, mely teljes mértékben működési forráshiány. 
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges likviditás folyamatos 

biztosításához, a pénzügyi egyensúly fenntartásához 50 000 E Ft folyószámlahitel 
rendelkezésre állását engedélyezi. 

(3) A Képviselő-testület az 50 000 E Ft likvid hitel igénybevételére szükség szerint felhatalmazza 
a polgármestert.  Külön képviselő-testületi döntés ezen hitelek felvételéhez nem szükséges. 
 

(4) Az önkormányzat és intézményei minden jogcímen elért többletbevételét a működési hiány 
csökkentésére kell fordítani. 
 

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

(6) A hiány csökkentése, illetve a működőképesség megőrzése érdekében – amennyiben indokolt 
– külön működési támogatási igényt kell benyújtani az önkormányzatokért felelős 
miniszternek.  
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III. Fejezet 

 
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

 
Általános rendelkezések 

 
8. § 

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

felhalmozási célú bevételek teljesítésével arányosan vállalható. 
 

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

(3) A képviselő-testület az (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos pénzügyi műveletek 
lebonyolítását a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a tett intézkedéséről a 
következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 
 

(4) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén 
meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről 
utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek 
minősül az a likviditási helyzet, ha az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének 
kihasználtsága a 90 %-ot meghaladja. 
 

(5) Az azonos időszakban folyó Európai Uniós pályázatokhoz a saját forrást, illetve 
utófinanszírozás esetén a támogatás megelőlegezését úgy kell ütemezni, hogy az likviditási 
problémát ne okozzon. 

 
A költségvetési szervek gazdálkodása  

 
9. § 

 
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az éves költségvetésüket 

a.) az Alapító Okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint a Költségvetési 
Alapokmányban, továbbá a Szervezeti és Működési szabályzatban részletezett 
feladatkörökben és kötelezettségek mellett, 

b.) a szakmai hatékonyság gazdaságosság, eredményesség, a vagyon rendeltetésszerű 
használata követelményeinek érvényesítésével, 

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

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

használhatják fel. Felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 
 

A pénzmaradvány elszámolása 
 

10. § 
 

(1) A pénzmaradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül: 
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a) az intézményi alaptevékenység bevételének és az alaptevékenységgel összefüggő 
egyéb bevételeknek a többlete, 

b) meghatározott célra biztosított előirányzat fel nem használt része, 
c) munkaadókat terhelő járulékok azon része, amely nem köthető a személyi juttatások 

maradványához, 
d) feladatelmaradás miatt, az elmaradt feladattal arányos támogatási rész.  

 
(2) A költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását a Képviselő-testület     

      gazdasági szükséghelyzetben korlátozhatja. 
 

Személyi juttatások 
 

11. § 
 

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap 
2013. évben 38.650 Ft.  
 

(2) A közalkalmazottak 2013. évi illetménye a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló 2012. évi CCIV. törvény 7. sz. mellékletében foglaltak szerinti mértékű. 
 

(3) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által 
megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalására vonatkozóan 
a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni. 
 

(4) A képviselők és külső bizottsági tagok tiszteletdíját az érintettek választásától függően 
számlára történő átutalással kell kifizetni. A tiszteletdíj átutalásáról a hatályos 
jogszabályokban foglaltak szerint kell intézkedni. 

 
Előirányzat felhasználás és módosítás 

 
12. § 

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

megváltoztathatóak a vonatkozó jogszabályokban és jelen rendeletben meghatározottak 
szerint.  
 

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 
 

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén a költségvetési 
rendelet negyedévente módosítható. 
 

(4) Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester köteles haladéktalanul, a költségvetési 
rendelet egyidejű módosítása érdekében a Képviselő-testület elé terjeszteni. 
 

(5) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok 
módosítását és az azok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. 

 
 Egyéb rendelkezések 

 
13. § 

 



19 
 

(1) A Képviselő-testület az Áht. alapján a felügyelete alá tartozó intézményéhez önkormányzati 
biztost rendelhet ki, ha az intézmény elismert 30 napon túli elismert tartozásállományát egy 
hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri az intézmény éves 
eredeti előirányzatának 10 %-át. 
 

(2) A Képviselő-testület a szociális tevékenységekhez kapcsolódó döntési jogkört a Szociális 
Bizottságra ruházza át. 

 
IV. Fejezet 

 
Költségvetési mérleg bemutatásának szabályozása 

 
14. § 

 
(1) Az önkormányzat összevont, nettósított költségvetési mérlegében az önkormányzat és 

intézményei összes bevételét és összes kiadását mérlegszerűen, egyensúlyban kell bemutatni. 
A költségvetésben elkülönítve működési és felhalmozási mérleget is kell készíteni.  

 
Záró rendelkezések 

 
15. § 

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

szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív 
végrehajtásáról. 
 

(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell 
alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 

 
 
Vámospércs, 2013. február 14. 
 
 
 Kanyóné Papp Klára      Ménes Andrea 
                       jegyző                               polgármester 
 
 
E rendeletet a mai napon kihirdetem: 
 
 
 
Vámospércs, 2013. február 14. 
 
 
 
  Kanyóné Papp Klára 
             jegyző 
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3. napirendi pont: Előterjesztés Vámospércs Városi Önkormányzat adósságának részben 
történő átvállalása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Kormány a közigazgatás átalakításának keretében a helyi igazgatás és önkormányzás – mint az 
egyik legfontosabb alappillér – hatékonyabbá tétele érdekében az önkormányzatokra vonatkozóan 
újraszabályozta mind a sarkalatos, mind az önkormányzatok mindennapi működését rendező 
törvényeket, és a feladatok végrehajtását biztosító előírásokat. 
 
Fentiek alapján, a helyi önkormányzás feladatainak újrastrukturálása mellett, az önkormányzati 
gazdálkodás feltételei és módja is megváltoztatásra került. Ahhoz azonban, hogy az önkormányzatok 
meg tudjanak felelni a számukra az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott – szigorúbb – gazdálkodási szabályoknak és 
az új feltételeknek – a megkívánt takarékos gazdálkodás mellett – a pénzügyi-gazdasági rendszerük 
alapjainak megszilárdítása is szükségessé vált. Ennek alapján központilag kell rendezni az 
eddigiekben mind a működésüket, mind a fejlesztéseiket segítő, de korábban az állam által nem 
fedezett kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalások sorsát.    
 
Az Országgyűlés által elfogadott Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvény (továbbiakban: Költségvetési tv.) az 5 000 fő feletti önkormányzatok adósságának 
átvállalása szempontjából az alábbi – releváns – rendelkezéseket tartalmazza: 
 
Az állam részben átvállalja az 5 000 fő lakosságszámot meghaladó település települési 
önkormányzatának  
 

- 2012. december 31-ei, az átvállalás időpontjában fennálló adósságállománya és ezen 
adósságnak az átvállalás időpontjáig számított járulékai összegét, 

 
- amely pénzügyi intézmény felé áll fenn, és 

 
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) 

bekezdés a)-c) pontja szerinti kölcsön, - vagy hiteljogviszonyon alapuló, hiteljogviszonyt 
megtestesítő értékpapíron, továbbá váltókibocsátáson alapul. 

 
Az adósságátvállalás mértékének alapja az átvállalással érintett önkormányzat 2012. június 30-i egy 
főre jutó iparűzési adóerő képességének (63 682 360 Ft/5 502 fő= 11 574,4 Ft/fő) és az átvállalással 
érintett önkormányzat településkategóriája adóerő képessége korrigált átlagának egymáshoz 
viszonyított aránya alapján került meghatározásra.      
 
Ha az átvállalással érintett önkormányzat adóerő képessége a településkategóriája adóerő képessége 
korrigált átlagának  
 

- 100 %-át eléri vagy meghaladja, az adósság 40%-a, 
- 75%-a és 100%-a között van, az adósság 50 %-a, 
- 50%-a és 75 %-a között van, az adósság 60 %-a,  
- 50%-a alatt van, az adósság 70 %-a. 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat a 60 %-os mértékű kategóriába tartozik. 
 
Az adósságátvállalás végrehajtásának menete 
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Az önkormányzatok 2013. január 09-ig az átvállalással érintett adósságelemek 2012. december 31-i 
állományáról - meghatározott adattartalom szerinti – igazolást és nyilatkozatot kaptak a 
pénzintézetektől, melyeket - az önkormányzat és pénzintézet közös egyeztetését követően – a Magyar 
Államkincstár e-adat rendszerén keresztül kellett megküldeni az illetékes minisztériumnak.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat 2012. december 31-én fennálló adósságállománya: 
 

 
A hitel célja 

 

 
Pénzintézet 

megnevezése 

 
A 

szerződés  
száma 

 
A 

kötelezettség 
eredeti 

összege    (E 
Ft- ban) 

 
A 

kötelezettség 
összege 

2012.12.31-
én (E Ft-

ban) 

 
A tartozás 

lejáratának 
időpontja 

 
Folyószámlahitel 
 

 
Főnix 

Takarékszövetkezet 

 
126/ 12 

 
2 977 

 
2 977 

 
2013.06.30. 

 
Ifjúsági Ház 
építése 
 

 
Főnix 

Takarékszövetkezet 

 
90/ 2002 

 
18 942 

 

 
8 862 

 

 
2022.03.20. 

 
Iskola nyílászáró 
csere 

 
Főnix 

Takarékszövetkezet 

 
217/05 

 
14 500 

 
7 578 

 

 
2020.08.31. 

 
Műfüves pálya 
kialakítása 

 
Főnix 

Takarékszövetkezet 

 
271/ 07 

 
38 400 

 

 
10 693 

 

 
2017.11.30. 

 
8 tantermes iskola 
bővítése 

 
Főnix 

Takarékszövetkezet 

 
283/ 07 

 
52 269 

 

 
40 404 

 

 
2022.11.30. 

 
Hosszú lejáratú 
hitelek összesen 

 
 

 
 

 
127 088 

 
70 514 

 

 
 

Beruházási célú 
kötvénykibocsátás 

 
OTP Bank Nyrt. 

 
 

 
300 000 

 
410 145* 

 
2027.09.30. 

 
ÖSSZESEN 

 
 

 
 

 
427 088 

 
480 659 

 

* A svájci frankban fennálló kötelezettség (1 701 522,3 CHF) az MNB 2012.12.28-i napján érvényes 
árfolyamán (241,06 Ft/CHF) Ft-ra átváltásra került.  
 
Fentiek alapján Vámospércs Városi Önkormányzat 2012. december 31-én fennálló 
adósságállománya 480 659 E Ft, melyből a Magyar Állam 2013. június 30-ig 60 %-ot (60% = 
288 395 E Ft) biztosan átvállal. 
 
A 2013. január 09-i adatszolgáltatást követően az önkormányzatnak a Belügyminisztérium által 
üzemeltetett Ebr 42 információs rendszerében 2013. január 17-ig jelezni kellett olyan körülmények 
fennállását, mely alapján a fentiekben meghatározott mértéktől – felfelé – kéri eltérítését. 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat élt ezzel a lehetősséggel és jelezte ezzel kapcsolatos igényét (65 
%-ra eltérítés) az illetékes minisztériumok felé. 
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Az igénybejelentést követően 2013. február 01-jén a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnál 
Vámospércs Városi Önkormányzat képviselői, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium, a 
Belügyminisztérium és a Magyar Államkincstár képviselői személyesen egyeztettek az 
adósságátvállalás kérdéséről, annak mértékéről, valamint a település sajátosságairól. 
 
A tájékoztatás alapján az adósságátvállalás százalékos mértékéről az államháztartásért felelős 
miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter legkésőbb 2013. február 28-áig 
megállapodást köt az érintett önkormányzatokkal.  
 
A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a Képviselő-testület meghozza határozatát a 
javaslatban foglaltakról. 
 
Az adósságátvállalással kapcsolatban keletkezett dokumentumokat az előterjesztéshez 
mellékeljük. 
 
Az adósságátvállalással kapcsolatban eddig megtett intézkedésekről az előterjesztésben és 
annak mellékletében foglaltaknak megfelelően tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben és a határozati javaslatban 
foglaltakat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása, észrevétele van-e 
valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2013. (II.14.)  
számú határozata 

 
1. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. 
§-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt 
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja 
venni.  
 

2. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy az önkormányzat nem 
rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott 
adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál. 
 

3. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a 
Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett 
adósságállománya átvállalásáról. 
 

4. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az adósságátvállalással 
összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy  
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a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket,  
b) az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a 

költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel – az adott értékpapírban foglalt 
pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel – szükség szerint 
kölcsönjogviszonnyá alakíthassa át, 

c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg. 
 

5. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a polgármester, hogy az 
adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a 
testületet. 

  
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. június 28. 

 
4. napirendi pont: Előterjesztés Vámosvíz Kft. kérelme  tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Vámosvíz Kft. ügyvezetője azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy 
tekintettel arra, hogy 2013. január 1. napjától a cég végzi a város közigazgatási területén a 
szennyvízszippantást, a szükséges igények kielégítése céljából szükséges a kapacitást emelni, és a 
szolgáltatás tárgyi feltételeit javítani.  

Fentiekre tekintettel kéri, hogy a Képviselő-testület engedélyezze a cég részére egy IFA w 50 LA/F 
iszapszippantó kocsi beszerzését, amely várhatóan – az előzetes árajánlatkérések alapján – 1.000.000 
Ft + ÁFA összegbe kerülne.    

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 68/2012. (V.30.) számú határozatában úgy 
döntött, hogy elfogadja a Vámosvíz Kft. 2011. évi mérleg szerinti eredményének (11.808 e Ft) 
eredménytartalékba helyezését. Tekintettel arra, hogy a gépjármű megvásárlásával az önkormányzat 
tulajdonában lévő cég többletbevételhez tudna jutni, és további eredményt érhet el. Kérem a Tisztelt 
Bizottságot, hogy az előterjesztésben és a határozati javaslatban foglaltakat megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen. Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése, hozzászólása, észrevétele van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére.  
 
Huszti János alpolgármester:  
Annyi észrevételem lenne az ügyhöz, hogy már részemre is érkezett jelzés azzal kapcsolatban, hogy a 
bejelentés napján nem tudják a szolgáltatást elvégezni, csak 2- 3 nap elteltével. Ebből is látszik az, 
hogy a jelenlegi gépjármű nem bírja ellátni a megnövekedett igényt a városban. Örülök ennek a 
kezdeményezésnek a Vámosvíz Kft. részéről, mert ez által zökkenő mentesebb lesz a szolgáltatás a 
lakosság megelégedésre.   
 
Lakatos József települési képviselő:  
Jó ötletnek tartom azt, hogy nem traktort hanem IFÁT kíván vásárolni a Kft. Annak is örülök, hogy 
ez által még egy embert tudunk a városban foglalkoztatni.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
További kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs kérem szavazzunk.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2013. (II.14.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Vámosvíz Kft. 
taggyűlése – a 68/2012. (V.30.) számú határozat 2. pontja alapján - úgy dönt, 
hogy a Vámosvíz Kft. részére engedélyezi egy darab IFA w 50 LA/F 
iszapszippantó kocsi beszerzését 1.000.000 Ft + ÁFA összeg erejéig a cég 2011. 
évi eredménytartaléka terhére. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Vámosvíz Kft. 
ügyvezetőjét értesítse és a további szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodjon.   

Határidő: 2013. február 15. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
 
5. napirendi pont: Előterjesztés a 2013. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját 
képező célok meghatározása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
Felkérem Kanyóné Papp Klára jegyző asszonyt, hogy a Képviselő-testületet tájékoztassa a napirendi 
ponttal kapcsolatban.  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 2012. február 29. napjáig volt 
hatályban, melynek értelmében a helyi önkormányzatnál a jegyző, a Képviselő-testület által megjelölt 
célok alapján évente meghatározta a köztisztviselők munkateljesítményének értékeléséhez szükséges 
teljesítménykövetelményeket. A teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat évente 
előre meg kell határozni. 
A fent részletezett, hatályát vesztett szabályozás szerint a teljesítménykövetelmények alapját képező 
célokról a Képviselő-testületnek kell döntenie. 
 
A 2012. március 1. napján hatályba lépett közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
Törvény (továbbiakban: Kttv.) 130. §-a a teljesítményértékeléssel kapcsolatban az alábbiak szerint 
rendelkezik: 
„(1) A kormánytisztviselő munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési 
jogkörében eljárva írásban értékeli (teljesítményértékelés). 
(3) Legalább négy teljesítményértékelés eredménye együttesen adja a kormánytisztviselő minősítését. 
Minősíteni az első teljesítményértékeléstől számított egy évet követően kell.” 
A hivatkozott szabályozást a Kttv. 1. § e) értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testületének 
hivatala köztisztviselőjére is alkalmazni kell. 
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A fent kifejtettekből megállapítható, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója változatlanul - 2012. 
március 1. után is - az előre meghatározott teljesítménykövetelmények alapján mérlegelési 
jogkörében eljárva végzi a teljesítményértékelést. 
 
A munkáltatói jogkör gyakorlója a jóváhagyott kiemelt célok és a köztisztviselő munkaköre alapján 
állapítja meg az egy évre szóló egyéni teljesítménykövetelményeket, mely a tárgyév végén 
értékelésre kerül. Az egyéni teljesítménykövetelményeket a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
esetében a jegyző, a jegyzőre vonatkozóan a polgármester állapítja meg. 
 
A Kttv. értelemében teljesítménykövetelmény alapján kerülhet csak sor a köztisztviselők 
alapilletményének eltérítésére. A Kttv. 133. (1) bekezdése alapján a jegyző át nem ruházható 
hatáskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a tárgyévet megelőző év 
minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselő 
besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó illetményét december 31. napjáig terjedő időszakra 
legfeljebb 50 %-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20 %-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. 
 
A teljesítménykövetelmények megállapítása önkormányzatunk esetében is az alábbi kiemelt célokat 
meghatározó döntéseken és dokumentumokon alapulhat: 

 a Képviselő-testület és szervei, valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata, 

 az Önkormányzat gazdasági programja, 
 az önkormányzat által meghatározott egyes kiemelt akcióprogramok, 
 az önkormányzat által meghatározott egyes kiemelt területeket érintő feladattervek, 

 
Helyi szintű célként rögzíthetők a helyi önkormányzat saját rendeleti joganyagában meghatározott 
konkrét feladatok, valamint mindazok a fejlesztési feladatok, melyeket az adott időszakra 
vonatkozóan az önkormányzat végre kíván hajtani. 
 
2013. évben kiemelt célként kezelendő: 
 

 az egyes pályázatokon való sikeres részvétel, továbbá a nyertes pályázati projektek magas 
színvonalú menedzselése, 

 a 2013. évi közfoglalkoztatás városi szintű sikeres, eredményes és hatékony koordinálása, 
 a hivatali ügyintézés korszerűsítésével összefüggő feladatok végrehajtása, a Hivatal 

szervezetfejlesztése, hivatali folyamatok minőségbiztosítási követelményeknek megfelelő 
kialakítása, ellátása, 

 a jogszabályi változások megfelelő kezelése. 
 
A teljesítménykövetelményekre vonatkozó hatályos jogi szabályozás nem tartalmaz olyan kitételt, 
mely szerint a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a Képviselő-testületnek kell 
döntenie, de tekintettel arra, hogy a Polgármesteri Hivatal 2013. évi teljesítménykövetelményeinek 
alapját képező célok önkormányzati feladatokat is tartalmaznak, fontosnak tartom, hogy azt a 
Képviselő-testület jóváhagyja. 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést 
megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
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Lakatos József települési képviselő:  
Úgy gondolom, hogy ez teljes mértékben a jegyző asszony kompetenciája. Bízom szakmai 
munkájában.  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
Amióta jegyző asszony itt van és az ő irányítása alatt folyik a hivatal szakmai vezénylése, a dolgozók 
szakmai munkája is egyre jobb a lakosság megelégedésére. Köszönjük munkáját.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Teljes mértékben egyetértek képviselő társam hozzászólásával, és csak megerősíteni tudom 
véleményét. További kérdés, hozzászólás?  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

  Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2013. (II.14.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők 2013. 
évi teljesítménykövetelményei alapját képező szervezeti céljait az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 
Az Önkormányzat gazdasági programjában foglaltak, továbbá a Képviselő-
testület munkatervében megfogalmazottak, valamint a Képviselő-testület és 
szervei határozatainak végrehajtása, az önkormányzati rendeletek betartása, 
betartatása. 
 
Kiemelt célok továbbá:  
 
- A Képviselő-testület és bizottságai hatékony, eredményes és jogszerű 

működésének biztosítása, a képviselői munka segítése, 
 

- a 2013. évi költségvetés végrehajtása során a gazdálkodás 
szabályszerűségének maradéktalan betartása a célszerűségi, hatékonysági 
és költségtakarékossági követelmények figyelembevételével, továbbá a 
megváltozott pénzügyi jogszabályoknak megfelelő rendszer kialakítása és 
szabályszerű működtetése, 

- az új önkormányzati törvényből, továbbá az új jogszabályokból, 
jogszabályváltozásokból adódó feladatok végrehajtása, különös tekintettel 
a közigazgatás átalakításával kapcsolatos feladatok ellátása,  

- a hivatali ügyintézés korszerűsítésével kapcsolatos igazgatási feladatok 
végrehajtása, a hivatali információs és kommunikációs technológiák 
fejlesztésével az elektronikus közigazgatás folyamatos bevezetése, 

- az egyes folyamatban lévő pályázati támogatással megvalósuló 
fejlesztések, beruházások jogszabályszerű lebonyolítása, valamint az EU-s 
és hazai források érdekében pályázatok benyújtása a saját pénzügyi 
források figyelembevételével, 
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- a közfoglalkoztatásra vonatkozó jogszabályokból eredő feladatok 
megszervezése, lebonyolítása, együttműködés az abban érintett szervekkel, 
intézményekkel, a közfoglalkoztatási rendszer hatékony működtetése.   

 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a kiemelt céloknak megfelelően 
határozza meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára az egyéni 
teljesítménykövetelményeket.  
 
Határidő: jogszabály szerint  

 Felelős: Kanyóné Papp Klára jegyző 
 
6. napirendi pont: Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítása 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 22. napján tartott ülésén 5/2013. 
(I.22.) számú határozatában döntött arról, hogy a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szt) 86. § (1) b) pontja szerinti szociális étkeztetés kötelező önkormányzati feladat 
ellátása érdekében az Szt. 91. § (1) bekezdés c.) pontja szerint – határozatlan időre - ellátási 
szerződést köt Nyírmártonfalva Község Önkormányzatával.  
 
Ugyanezen határozatban a Képviselő-testület elfogadta a Szociális Szolgáltató Központ Alapító 
okiratának módosítását, valamint szakmai programját és Szervezeti Működési Szabályzatát.  
 
A törzskönyvi nyilvántartásba vétel során a Magyar Államkincstár a bejegyzést visszautasította, 
tekintettel arra, hogy 2013. január 1. napjától az intézmény alapító okiratát fentieken kívül még a 
törzskönyvi nyilvántartásról szóló 6/2012. (III.1.) NGM rendelet előírásainak megfelelően is 
módosítani szükséges, mely jogszabály 2. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a törzskönyvi jogi személy 
nevét úgy kell meghatározni, hogy az tartalmazza alapvető tevékenységét, illetve vele azonos vagy 
hasonló tevékenységet ellátó másik törzskönyvi jogi személy nevétől egyértelműen 
megkülönböztetésre kerüljön. 
 
Ennek alapján az intézmény neve Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ névre módosul.     
 
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat 
elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs kérem 
szavazzunk.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2013. (II.14.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
5/2013. (I.22.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2013. (II.14.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 86. § (1) b) pontja 
szerinti szociális étkeztetés kötelező önkormányzati feladat ellátása érdekében az Szt. 91. § 
(1) bekezdés c.) pontja szerint – határozatlan időre - ellátási szerződést köt Nyírmártonfalva 
Község Önkormányzatával. 

 
2. Vámospércs Városi Önkormányzat az ellátási szerződés alapján a szociális étkeztetést a 

Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ intézményben biztosítja.  
 

3. elfogadja a Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ új megnevezését, illetve alapító 
okiratának módosítását, az egységes szerkezetbe foglalt új alapító okiratát és Szakmai 
Programját az előterjesztés melléklete szerint.  

 
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ellátási szerződés megkötéséről, 

valamint az alapító okirat módosításának törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetéséről 
gondoskodjon.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
7. napirendi pont:  Előterjesztés a Művelődési Ház és Könyvtár 2012. év IV. negyedévi szakmai 
tevékenységéről és a 2013. évi I. negyedévi rendezvénytervezete tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület döntése alapján a Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról az intézmény 
vezetője beszámolót készít a Képviselő-testület számára, melyben bemutatja az előző negyedévben 
elvégzett munkákat, valamint az aktuális negyedévi programtervet is prezentálja a képviselők 
számára. 
  
Fentieknek megfelelően Diósné Kozma Erzsébet intézményvezető asszony elkészítette a 2012. év IV. 
negyedévi szakmai tevékenység bemutatását és a 2013. év I. negyedév rendezvény tervezetét a 
beszámolójában. Ebben külön beszámol az intézmény személyi- és tárgyi feltételeiről, az elvégzett 
szakmai munkáról, a pályázatokról, a csoportok működéséről, a könyvtár tevékenységéről, és a 
jelenlegi negyedéves program-tervekről. 
 
A „Beszámoló”-t jelen előterjesztés részeként mellékletben csatolom. Kérdezem Intézményvezető 
asszonyt, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kiegészíteni valója? (Szóban ismertette a 
beszámoló főbb pontjait.)  
 
Diósné Kozma Erzsébet Intézményvezető:  
Köszönöm nincs.  
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Ménes Andrea polgármester: 
Amennyiben képviselő-társaimnak kérdése, hozzászólása van, az anyaggal kapcsolatosan kérem 
kezdeményezzék intézményvezető asszonyhoz.  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
Intézményvezető asszony a beszámolójában részletesen leírta az elmúlt és a következő 3 hónap 
programterveit. Igaz, hogy én egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektettem volna a költségvetés 
részleteire. Igaz, hogy a beszámoló 1. számú mellékletében hivatkozik a kiadási költségekre, de a 
bevételek nem kerültek részletezésre. Tudtommal a Pitti Katalin Újévi hangversenyének nem csak 
kiadása volt, hanem bevétele is.  
A színházi előadások, amelyek a kistérségi szerepünket is növelik, úgy tűnik, hogy nem ráfizetésesek. 
Véleményem szerint elgondolkodtató lenne az, hogy a karzat részt is meg kellene nyitni, mert van rá 
igény.  
A Pitti Katalin újévi hangversenyével kapcsolatosan azt szeretném megkérdezni, hogy milyen 
összegű volt a bevétel? Sajnos a táblázatból ezt nem derül ki, mint ahogyan azt már mondtam.  
 
Beszámolójában hivatkozik 2012. októberi a programoknál a IV. Virág János énekkari találkozóra, 
ahol a Népdalkör ezüstminősítést nyert. Ezen a találkozón nem csak a Népdalkör ért el eredményt, 
mivel vers és mesemondó versenyszámban is léptek fel a településről. Kérem, a későbbiekben 
figyeljen oda intézményvezető asszony beszámolója készítésekor.  
 
Azt szeretném még megkérdezni, mivel az előzőekben tárgyaltuk a költségvetést, hogy az intézmény 
éves fenntartási költsége 26 millió forint, saját bevételként 1.641.325 forinttal számol. Tudjuk azt, 
hogy az állam 6 millió forint normatívát utal a fenntartáshoz. Így 18 millió forintot az intézmény 
hiánya, amelyet szükséges valamilyen úton, módon előteremteni. Gondolkodott-e azon az 
intézményvezető asszony, hogy milyen saját bevétellel tudná ezt a hiányt csökkenteni? Röviden 
ennyit kívántam hozzászólni.  
 
Csuth Imréné települési képviselő:  
Az utolsó negyedév programjait áttekintve számos esemény került megrendezésre és örömmel 
konstatáljuk, hogy a programok nagy részében a Mátyás Király Általános és AMI is tevékenyen részt 
vett. Ezt azért is említem meg, mert ezek a fellépések költségkímélőek az intézmény életében. Nekem 
is az intézmény költségvetésével van problémám. A beszámoló 1. számú melléklete alapján ugyan 
úgy, mint képviselő társamnak a Pitti Katalin Újévi hangversenyének a bevétele rejtély. A mérhető 
bevétel, amely szám szerint megjelenik mindösszesen 100 ezer forint. Nem részletezte megfelelően 
az 1. számú mellékletet. Intézményvezető asszonynak mindent meg kellene annak érdekében tenni, 
hogy a kiadási költségek csökkenjenek az intézménynél. Azokat a lehetőségeket, amelyek bevételt 
jelenthetnek az intézménynél - gondolok itt olyan műsorokra, ahol támogató jegyek megvásárlására 
nyújtanának lehetőséget, például ahol gyerekek lépnek fel. A jótékonysági gála műsora során is 
teltházas volt a Művelődési Ház. Ebből a példából kiindulva, amikor a szülő gyermeke, vagy a 
nagyszülő unokája lép fel véleményem szerint jelképes összeggel támogatói jegyet vásárolnának.  
A 2013. évi I. negyedévi programtervből már lehet azt látni, hogy megrendezésre kerül – a 
hagyományokhoz híven - a borverseny. Véleményem szerint nevezési díjat lehetne szedni, nem nagy 
összeggel.  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottsági ülésen tettem egy olyan javaslatot, hogy a Humánpolitikai 
Bizottság a Művelődési Ház és Könyvtár 2013. év II. negyedévi programtervének meghatározásában 
javaslatot tenne, és azt előzetesen véleményezné, és azt követően tárgyalná meg a Képviselő-testület. 
Ezáltal könnyítenénk a Képviselő-testület munkáját, illetve segítséget nyújtanánk az intézmény 
költségcsökkentésén.  
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Lakatos József települési képviselő:  
Azt szeretném Önnek javasolni, hogy a programok a Vámospércsi Hírekben jelenjenek meg időben.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Elnézést kérek, de Endrédi Csaba főszerkesztő úr folyamatosan tartja a kapcsolatot az 
intézményvezető asszonnyal a programok megjelentetésével kapcsolatban, melyek az újságban közzé 
tételre is kerülnek.  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
Azt szeretném megkérdezni, hogy a Magyar Kultúra napja alkalmából megjelent cikket - a helyi 
újságunkba - Ön írta?  
 
Diósné Kozma Erzsébet Intézményvezető:  
Nem, nem én írtam, de az információkat én szolgáltattam hozzá.  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
Azért mert véleményem szerint nagyon jó cikk, és úgy gondolom, hogy egy megyei lapba is 
megállná a helyét. Sajnálom, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Naplószerkesztőséggel nincs megfelelő 
kapcsolattartásunk. Néha olyan érzésem van, hogy nem is létezünk a megyében. Úgy gondolom, 
hogy ami a helyi újságban megjelenik, pláne a rendezvényekről tudósítani kellene. Fel kellene venni 
a kapcsolatot a HBM naplószerkesztőség fotósával, tudósítójával, vagy akivel szükséges, hogy néha a 
naplóban is szerepeljen Vámospércs, mert szerintem van mivel büszkélkedtünk.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Ehhez kapcsolódóan annyit kívánok hozzászólni, hogy bizonyára emlékeztek arra, amikor tavaly a 
Naplóban megjelenítésre került egy cikk Vámospércsről, akkor a naplónál dolgozó munkatársak azt 
mondták, hogy tőlünk nem kapnak sajtó anyagot és szívesen várják. Egyetértek azzal, hogy erre oda 
kellene figyelnie intézményvezető asszonynak. 
A mai napon Vámospércsen forgatott a Debreceni Tv, a holnapi Megyei Tűkör című műsorban  este 
18 órától megtekingető a riport, amely készült.   
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
Sajnos nekem is szemet szúrt az, hogy több a kiadás, mint a bevétel. Az egyik észrevételem ezzel 
kapcsolatban az információ átadása. Tudjuk azt, hogy a gyermek színházi előadásra az óvodából, 
iskolából várjátok az érdeklődőket, ami természetes. Mi, mint pedagógusok amennyiben nem tudunk 
arról, hogy színházi előadás lesz a Művelődi Házban, akkor mi nem tudjuk sem a gyerekeknek sem a 
szülőknek prezentálni. Javaslom az intézményvezető asszonynak, hogy vegye fel a kapcsolatot az 
iskolával, keressen egy kapcsolattartó embert, akivel ha kell, napi szinten meg tudja beszélni az 
aktuális programokat, és aki kellő információval látja el a pedagógusokat is időben, vagy gyertek át 
személyesen és keressetek meg bennünket, pedagógusokat. 
Javaslom, hogy a pályázati felhívásokat folyamatosan figyeljék.  
 
Diósné Kozma Erzsébet intézményvezető:  
Annyit kívánok hozzászólni, hogy a szöveges előterjesztésemben részleteztem a 2012. év negyedik 
negyedév bevételének alakulását.  
 
Ménes Andrea polgármester.  
A beszámoló 1. számú melléklete nem egyértelmű.  
 
Diósné Kozma Erzsébet intézményvezető:  
Elnézést kérek elrontottam a táblázatot. A későbbiekben odafigyelek.  
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Ménes Andrea polgármester.  
A Pitti Katalin újévi hangversenyével kapcsolatosan azt szeretném megkérdezni, hogy milyen 
összegű volt a bevétel? Az általad készített táblázatból csak az derül ki, hogy kiadása volt és bevétele 
semmi, pedig mindannyian tudjuk, hogy volt.  
 
Diósné Kozma Erzsébet intézményvezető:  
189 ezer forint összegű volt a bevétel.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Van-e további kérdés hozzászólás? Amennyiben nincs kérem szavazzunk.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2013. (II.14.)  
számú határozata 

 
 

Vámospércs Városi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi IV. negyedévi szakmai 
tevékenységéről szóló beszámolóját és a 2013. év I. negyedév 
rendezvénytervezetét elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Humánpolitikai Bizottságot, hogy a Művelődési 
Ház és Könyvtár 2013. év II. negyedévi programtervének meghatározásában 
javaslatot tegyen, azt előzetesen véleményezze.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézmény 
vezetőjét értesítse.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Ménes Andrea polgármester  

 
 
8. napirendi pont: Előterjesztés szociálisan rászorultak részére tűzifa juttatása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az elmúlt hónapokban különösen a gyermekes családok számára nagy problémát jelent a téli tüzelő 
hiánya. Nagyon sok család jelezte, hogy egyáltalán nem tudja a fűtést biztosítani, mert olyan kevés a 
család jövedelme, hogy a mindennapi megélhetés s gondot jelent számukra.  
 
A Fogadóórán tömegesen jelezték a problémát számomra, melynek megoldása azért is nehéz, mert 
Vámospércs nem szerepel azon kormányrendelet mellékletében, amely alapján a települések 
jogosultak voltak központilag szociális tűzifát igényelni.  
 
Felvettem a kapcsolatot a Guti erdészettel, ahol azt a tájékoztatást kaptam, hogy 13.000 Ft + ÁFA 
összegért tudnak jó minőségű tűzifát biztosítani, és jelenleg 70 m3 levágott fa van készleten. 
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Tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem tud más módon segíteni a rászorult családokon, 
javaslom, hogy a 2013. évi költségvetésből biztosítsunk forrást a fa megvásárlására és elszállítására.  
 
A jogosultak körét – tekintettel a fa mennyiségére és a rendelkezésre álló költségvetési fedezetre – 
nem lesz egyszerű megállapítani. Az erre vonatkozó döntés meghozatalára javaslom felhatalmazni a 
Humánpolitikai Bizottságot a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat bevonásával. Előzetes 
számításaink szerint a szükséges fedezet mértéke bruttó 1.400.000 Ft, szállítással együtt.  
 
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen.   
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2013. (II.14.)  
számú határozata 

 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. a nehéz helyzetben lévő vámospércsi gyermekes családok számára egyszeri alkalommal 
szociális juttatásként mindösszesen 70 m3 tűzifát biztosít. 
 

2. Felhatalmazza a Humánpolitikai Bizottságot, hogy a jogosultak körét meghatározza és az erre 
irányuló döntést meghozza.  

 
3. A szociális juttatás fedezetét – amely tartalmazza a tűzifa árát és a szállítási költségeket is – 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.  
 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket 
tegye meg.    

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, Ménes Andrea polgármester az ülést bezárta. 
      
 
 

Kmf. 
 

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


