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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 22. napján, 13,30 
órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Ménes Andrea polgármester, 
     Huszti János alpolgármester,  

  Gálfi József települési képviselő, 
  Lakatos József települési képviselő, 
  Deákné Demjén Ilona települési képviselő, 

    Kosztin Mihály települési képviselő,  
  Rácz Ildikó települési képviselő, 
  Csuth Imréné települési képviselő, 

                          Polgárné Nagy Elvira települési képviselő 
 
 
Távol maradt: ---------------- 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző; Dr. Danó János aljegyző, Bökönyi 
Zsolt Adó és költségvetési irodavezető  
 
Vendég: -------------- 
 
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett 
 

Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 9 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. Napirendi pont ismertetése előtt javaslok új napirendi pont felvételét 7. 
napirendi pontként: Előterjesztés az állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele 
tárgyában. Kérdezem, hogy van-e valakinek napirendi pontra tett javaslata?  
 
Deákné Demjén Ilona települési képviselő:  
Egyebek napirendi pont felvételét javaslom.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Ismertettem a módosított napirendi pontokat.  
 

Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 

1. Előterjesztés a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével kapcsolatos 
Társulási határozatok jóváhagyása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
2. Előterjesztés az európai területi társuláshoz való csatlakozás tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

3. Előterjesztés az ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003 jelű (kerékpárút) pályázathoz – EU Önerő 
Alapból – támogatás igénylése tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
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4. Előterjesztés a szociális étkeztetésre vonatkozó ellátási szerződés tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

5. Előterjesztés Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat átszervezésének 
tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

6. Előterjesztés az önkormányzati kötvényből történő lehívás tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
7. Előterjesztés az állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vétele tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a 
napirendi pontokra tett javaslatokat. 
 
 
1. napirendi pont: Előterjesztés a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésével 
kapcsolatos Társulási határozatok jóváhagyása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 9/2012.(IX.13.) HTKTPT sz 
határozatával döntött arról, hogy a Társulás jogutód nélkül megszűnik 2013. január 1. napjával (1. sz. 
melléklet). A Társulási Tanács 2012. december 20-án megtartott ülésén a 16/2012.(XII.20.) HTKTPT 
sz. határozattal (2. sz. melléklet) a Tanács felhatalmazta Hajdúhadház Város Önkormányzatát a   
jogutód nélküli megszűnéssel kapcsolatos további feladatok ellátásával, az elszámolások 
elkészítésével . E határozat hatályosulásához szükséges a tagtelepülési Önkormányzatok képviselő-
testületeinek a határozata is, hogy egyetértenek a Tanács döntésével. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Társulás a megszűnéssel kapcsolatos feladatellátás, 
elszámolás elfogadásáról szóló határozati javaslatokat szíveskedjenek elfogadni. Kérdése, 
hozzászólása, észrevétele van-e valakinek?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2013. (I.22.)  

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hajdúhadházi Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanács 9/2012.(IX.13.) HTKTPT sz. határozatát jóváhagyja az alábbiak 
szerint: 
 
A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztést megtárgyalta és 
úgy határozott, hogy: 

 
1. felhatalmazza a munkaszervezet vezetőjét, hogy Hajdúhadház Többcélú Kistérségi társulás 

jelenleg hatályban lévő szerződéseit szüntesse meg, 2012. december 31. hatállyal.  
2. A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanács a Társulási Megállapodást, mely 2012. 

december 31. napjáig van hatályban, nem hosszabbítja meg.  
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3. A Társulás 2013. január 1 napjával jogutód nélkül megszűnik, a vagyon felosztásával 
kapcsolatos előterjesztést a munkaszervezet készítse el.  

4. Felkéri a munkaszervezet vezetőjét, hogy a döntésről a MÁK-ot tájékoztassa.  
 
Határidő: 2012. november 15.  
Felelős: Tasó László elnök, Dr. Suba Tamás munkaszervezet vezetője 
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2013. (I.22.)  

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy A Hajdúhadházi Többcélú 
Kistérségi Társulás Társulási Tanács 16/2012.(XII.20.) HTKTPT sz. határozatát jóváhagyja az 
alábbiak szerint: 
 
A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta a Társulás jogutód 
nélküli megszűnésével kapcsolatos elszámolást, a Társulás kötelezettségeit számba véve az alábbiak 
szerint határozott:  
 

1. Munkajogi-kötelezettsége nincs a társulásnak, mivel nem áll alkalmazásában munkavállaló.  
2. Pályázat nincs folyamatban  
3. Iratkezelés: A megszűnt Társulás iratait Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesteri 

Hivatala irattára őrzi az iratkezelésre vonatkozó szabályok betartásával.  
4. Vagyoni elszámolás: Az ÁROP-1.1.5-08/C/B-2008-0007 jelű, 2009. január 1. és 2010. június 

30. között megvalósított „Területfejlesztési Összefogás a Hajdúhadházi kistérség 
Fejlődéséért” című projekt fenntartási kötelezettségeivel kapcsolatos feladatok ellátását a 
projektfenntartási időszakban Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 
végzi. A projekt megvalósulása során beszerzett eszközöket, notebookokat Nyíradony Város 
Önkormányzatának és Vámospércs Város Önkormányzatának minimum 2015. december 31-
ig meg kell őrizni és működtetni kell. A pályázat során létrehozott honlapot Hajdúhadház 
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala tartja fent és működteti minimum 2015. 
december 31-ig.  

5. Ingatlan vagyonnal nem rendelkezik a Társulás 
6. Ingó vagyon: A kistérség tulajdonában levő leltár szerint tárgyai eszközök ezen határozat 1. 

számú melléklete szerint kerülnek a társulásban részes települési önkormányzatoknak 
átadásra.  

7. Számla feletti rendelkezési jog: Társulás Hajdúsági Takarékszövetkezetnél vezetett 
6060014911025454 számlája 2012. december 31. napján megszűnik, a számla 2013. január 1-
i követelést át kell vezetni Hajdúhadház Város Önkormányzata elkülönített számlájára. 
Kötelezettségvállaló: Hajdúhadház Város polgármestere, Távollétében: Hajdúhadház Város 
alpolgármester lehet. A bankszámla felett rendelkezni Hajdúhadház Város polgármestere és 
jegyzője jogosult.  

8. Állami támogatással való elszámolás, beszámoló készítés:Hajdúhadház Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal feladata. A kistérség települési önkormányzatai Hajdúhadház Város 
Önkormányzata részére inkasszó jogot adnak, amennyiben az elszámolás során fizetési 
kötelezettségük keletkezik, és azt határidőre nem egyenlíti ki.  

Határidő: folyamatos 
Felelős: Csáfordi Dénes Hajdúhadház polgármestere 
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2. napirendi pont: Előterjesztés az európai területi társuláshoz való csatlakozás tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:   
Vámospércs Városi Önkormányzat számára a határon átnyúló kapcsolatok erősítése egyben a város 
fejlesztésének alapját is jelenti, tekintettel határközeli fekvésünkre. Az EGTC-k megalapítását az 
Európai Unió 1082/2006/EK-rendelete, Romániában a 769/13. XI. 2007. sz. kormányrendelet, 
Magyarországon a 2007. évi XCIX. törvény teszi lehetővé.  
 
Az EGTC önálló jogi személyiséggel rendelkezik mindkét érintett tagállamban (Magyarországon és 
Romániában is), ennek köszönhetően: 
 önállóan járhat el mindkét állam hatóságai irányában, 
 saját alkalmazottakat foglalkoztathat, intézményeket és vállalkozásokat alapíthat, működtethet 

a határ mindkét oldalán, 
 megvalósított projektjeinek eredményeit önállóan tarthatja fenn a határ mindkét oldalán, 
 akár állami vagy önkormányzati feladatokat is átvállalhat, egyben a normatív támogatást is 

igénybe veheti. 
 
Az EGTC-k rendkívül kedvező feltételekkel indulhatnak a határon átnyúló pályázatokon, mivel  
 nem kell további határon túli partnert biztosítaniuk a pályázathoz, 
 automatikusan megfelelnek számos pályázati követelménynek (pl. a közös pályázatokkal 

vagy a fenntarthatósággal és a határon átnyúló hatással kapcsolatos kritériumoknak), és az 
ezzel járó pontszámot az értékelésnél automatikusan meg is kapják, 

 a lebonyolítás során az egyszemélyes partnerségnek köszönhetően az egyes projektszakaszok 
elszámolásait követően gyorsabban jutnak hozzá az uniós utófinanszírozási összegekhez. 

 
Ez nem véletlen, hiszen az Unió az EGTC-kre vonatkozó szabályokat kimondottan azzal a céllal 
alkotta meg, hogy jöjjenek létre az ETE-forrásokat hatékonyan felhasználni képes szervezetek. 
 
Az ETT képviselőiveltörtént egyeztetések nyomán elkészültek az Európa-kapu EGTC 
csatlakozásához szükség két alap dokumentum, az Egyezmény és az Alapszabály, amelyet minden 
csatlakozó tag önkormányzatnak jóvá kell hagynia. 
 
Meggyőződésem szerint az EGTC-hez való csatlakozás nem pusztán új forrásokat tesz elérhetővé 
településünk számára, hanem a község nagyobb térségi kapcsolatrendszerének kialakításán keresztül 
megteremtheti egy átfogó térségi fejlesztés alapjait is. 
 
A Csoportosulás induló vagyonát a Csoportosulás tevékenységének megkezdése után, az alapító 
tagok által befizetett betétek (hozzájárulás) összértéke adja. A betétek nagysága a magyar tagok 
esetében 100 000 (egyszázezer) HUF, a román tagönkormányzatok esetében ugyanezen összeg 
szerinti, a Román Nemzeti Bank (Banca Naţională a României) által jegyzett, befizetés napján 
hatályos deviza középárfolyam szerint számított, lejben (RON) kifejezett összeg. A csatlakozó tagok 
ugyancsak kötelesek a jelen pont szerinti betét befizetésére.  
 
A betét összegének befizetése a Csoportosulás, illetve az új tag jogerős nyilvántartásba vételének 
napjától számított 30 naptári napon belül esedékes. 
A Csoportosulás éves működési költségeihez a Csoportosulás tagjai tárgyév március 31. napjáig 
(az alapítás évében a jogerős nyilvántartásba vételtől számított 30 naptári napon belül), bankszámlára 
utalás, vagy pénztári befizetés útján, tagdíj formájában járulnak hozzá. A tagdíj összegének 
megállapítása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Az alapításkor jóváhagyott tagdíj mértéke 
magyar tagönkormányzatok esetében - az adott tagállam statisztikai hivatala által, a tárgyévet 
megelőző év első napján, a tagtelepülésen nyilvántartott állandó lakosonként számítva - 50 
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(ötven) HUF/állandó lakos, a román tagönkormányzatok esetében ugyanezen összeg szerinti, a 
Román Nemzeti Bank (Banca Naţională a României) által jegyzett, számlázás napján hatályos deviza 
középárfolyam szerint számított, új lejben (RON) kifejezett összeg. Nem önkormányzati tagok 
tagdíjának mértékét a Közgyűlés állapítja meg. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot 
elfogadásáról szíveskedjenek dönteni. 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 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2013. (I.22.)  

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

1. támogatja az Európa-kapu Európai Területi Társulásban Vámospércs Város tagként történő 
részvételét.  

2. Jóváhagyja a Társulás Egyezményét és Alapszabályát, - az előterjesztés 1. és 2. sz. melléklete 
szerint, különös tekintettel az abban foglalt finanszírozási feltételekre. 

3. kötelezettséget vállal arra, hogy a Társulás betét és tagdíjának fedezetét az Önkormányzat 
2013. évi költségvetésében a dologi előirányzat terhére biztosítja. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társuláshoz való csatlakozás 
érdekében a szükséges dokumentumokat aláírja, és arra, hogy a Társulással kapcsolatos 
döntések tekintetében teljes jogkörrel eljárjon.  

 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
3. napirendi pont: 3. Előterjesztés az ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003 jelű (kerékpárút) pályázathoz 
– EU Önerő Alapból – támogatás igénylése tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
A „Vámospércs kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003 jelű 
pályázat Támogatási szerződése 2012. október 8. napján - halasztott hatályba lépéssel - aláírásra 
került. A támogatási szerződés 2013. január 7. napján hatályba lépett. 
 
A projekt bruttó elszámolható költsége összesen 422.968.805 Ft, melyből a támogatás mértéke a 
projekt elszámolható összköltségének 90,000000 %-a, melynek összege 380.671.924 Ft, az önrész 
mértéke 42.296.881 Ft. Az elszámolható költségeken felül az el nem elszámolható költségek összege 
2.448.290 Ft. 
 
Az önkormányzat a beruházáshoz szükséges felhalmozási célú kiadások önrészét kizárólag a 
kötvényből tudná biztosítani, azonban az 5 000 fő feletti önkormányzatok állami adósságátvállalása 
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keretében a kötvénykibocsátásból származó, óvadéki számlán elhelyezett pénzeszköz jelentős része 
elvonásra kerülhet, mely a projekt megvalósítását is meghiúsíthatja. 
 
Fenti okok, valamint a támogatással elérhető jelentős bevételek elérése miatt javasoljuk a saját forrást 
a 285/2012. (X.9.) Korm. rendeletben biztosított EU Önerő Alapból támogatásként megigényelni. 
 
Az önerő-támogatás odaítélése kérelemre, egyedi döntéssel történik. A támogatás formája lehet 
visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás. A támogatási döntés meghozatala során 
figyelembe kell venni az érintett miniszter véleményét. 
 
Tekintettel arra, hogy a rendeletben a támogatás mértéke nincs leszabályozva, arról a döntéshozó 
dönt, ezért javasoljuk a 42.296.881 Ft önrész – vissza nem térítendő támogatás formájában - teljes 
összegének a megigénylését.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni 
szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot a Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2013. (I.22.)  

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Vámospércs 
kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” című ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003 jelű pályázat 
megvalósítása érdekében: 
 

1. A pályázatban szereplő elszámolható költségek önrészére 100 %-os támogatást igényel az EU 
Önerő Alapból. 
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásával kapcsolatos valamennyi 
szükséges intézkedést tegye meg. 

 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
4. napirendi pont: Előterjesztés a szociális étkeztetésre vonatkozó ellátási szerződés tárgyában  
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Nyírmártonfalva Község Önkormányzata azzal a kéréssel fordult a Vámospércsi Önkormányzathoz, 
hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szt) 86. § (1) b) pontja szerinti szociális étkeztetés kötelező önkormányzati feladat ellátására ellátási 
szerződést kíván kötni. Indoklásukban az szerepel, hogy Nyírmártonfalva nem rendelkezik olyan 
intézménnyel, amely keretében ez a feladat jogszerűen biztosítható lenne.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat ezt a feladatot az általa fenntartott Szociális Szolgáltató 
Központban látja el. Az Szt. 91. § (1) bekezdés c.) pontja szerint: „a helyi önkormányzat ellátási 
kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval 
létrejött – a szociális szolgáltatás nyújtásának a helyi önkormányzattól, vagy a társulástól történő 
átvállalásáról szóló – 90. § (4) bekezdése szerinti megállapodás, illetve ellátási szerződés 
megkötésével tehet eleget.” 
 
A fentiek alapján javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy Nyírmártonfalva Község 
Önkormányzatának kérelmét támogassa, és járuljon hozzá a szociális étkeztetés tárgyában az ellátási 
szerződés megkötéséhez. Tekintettel arra, hogy ez az Intézmény Alapító okiratát és szakmai 
programját is érinti, szükséges ezen okiratok, dokumentumok módosítása is. Kérdése, hozzászólása 
van-e valakinek? 
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot a Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2013. (I.22.)  

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 

Szociális Szolgáltató Központ Vámospércs intézményben biztosítja.  
 

3. elfogadja a Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosítását, Szakmai 
Programját és a Szervezeti és Működési Szabályzatát 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 
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5. napirendi pont: Előterjesztés Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
átszervezésének tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
2013. január 1-jén hatályát veszti a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 
1997. évi CXXXV. törvény és helyette hatályba lép a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv). Ezen jogszabályi változás indokolja, hogy a jelenleg 
működő intézményfenntartó társulást átalakítsuk jogi személyiségű társulássá, mert kizárólag ebben 
az esetben tudjuk jogszerűen igénybe venni a társulást formában történő feladatellátásra járó 
kiegészítő állami támogatást.  
  
Ezen feladat első lépéseként szükséges felülvizsgálnunk a jelenleg hatályban lévő társulási 
megállapodásunkat és át kell rajta vezetni a Mötv rendelkezésit. Ezzel a felülvizsgálattal és 
átvezetéssel társulási megállapodásunk meg fog felelni a Mötv. és a normatíva igénylés feltételeinek 
is.  
 
A költségvetési törvény kiegészítő szabályai alapján ugyanis a társulásoknak akkor jár 
magasabb támogatás (a régi nevén kiegészítő normatíva) ha a feladat ellátásáról olyan, az 
Mötv. szerinti önkormányzati társulás gondoskodik, amelyek esetében a feladat ellátásában 
résztvevő települési önkormányzatok önállóan az adott feladat ellátást nem biztosítják, nem 
rendelkeznek az adott feladat ellátásához működési engedéllyel és a társult és ellátott települési 
önkormányzatok lakosságszáma együttesen legalább 3000 fő.   
 
A törvényalkotó ugyan 2013. június 30-ig ad határidőt a jelenlegi társulási megállapodások 
felülvizsgálatára és módosítására, a normatíva igényléshez már 2013. január 1. napjától jogi 
személyiség társulássá szükséges átalakulnunk.  
 
A Társulások új jogi szabályozása 
 
Az önkormányzati rendszer megújításának lényeges eleme a társulási rendszer átalakítása. A 
változtatás célja és lényege a rendszer egyszerűsítése, áttekinthetővé, rugalmasabbá, 
hatékonyabbá tétele.  
 
Jogszabályi háttér:  
 
 2012. január 1-jén hatályba lépett:  

- Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont  
(szabad társulás elve)  

- Alaptörvény 34. cikk (2) bekezdés  
(”kötelező társulás” lehetősége)  

 
 
 2013. január 1-jén hatályát veszti:  

- A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény  

- A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. 
törvény  

 
 2013. január 1-jén hatályba lép:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény  
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(IV. fejezet: A helyi önkormányzatok társulásai)  
 
 
Önmagában azzal, hogy az említett törvények hatályukat vesztik, nem szűnik meg a társulás, 
hanem a szabad társulás alkotmányos alapelve alapján, az Mötv. rendelkezései szerint, a jelenlegi 
társulási megállapodás és szervezeti- és működési szabályzat szerint működhetnek tovább. Az új 
önkormányzati törvény IV. fejezete nem társulási formáról rendelkezik, hanem a bármilyen 
társulási „formára” vonatkozó általános szabályokról. Így nem „átalakulásról”, hanem – 
amennyiben szükséges – a társulási megállapodás olyan módosításáról beszélhetünk, hogy az ne 
legyen ellentétes az új önkormányzati törvény IV. fejezetével. A társulás sorsa tehát továbbra is a 
tagok kezében van. Szabadon dönthetnek a megszüntetésről, kiválásról, módosításról stb., a már 
említett egyetlen törvényi korlát keretei között (2013. július 1. után belső szabályaik nem lehetnek 
ellentétesek az új önkormányzati törvény IV. fejezetével).  
A jelzett törvények hatályon kívül helyezése csak azt jelenti, hogy az abban szereplő kötöttségek 
(egy kistérségen belül egy társulás, a finanszírozási feltételt jelentő feladatvállalás stb.) megszűnnek, 
további alkalmazásukról az érintett önkormányzatok döntenek (maradhatnak a tagok, lehet ugyanaz a 
feladatellátás stb.) 
 
Az egyik jelentős változás a társulások munkaszervezetének státusát, illetőleg a társulások jogi 
személyiségét érinti. Az eddig jogi személyiséggel nem rendelkező társulásokat jogi személyiségűvé 
kell átalakítani, a jövőbeni munkaszervezetek viszont elveszítik önálló jogi személyiségüket. A 
munkaszervezet ezután csak polgármesteri hivatalon (a székhelytelepülésen vagy megállapodás 
szerint más településen) belül működhet és a munkavállalók foglalkoztatási jogviszonya csak 
közszolgálati jogviszony lehet. A polgármesteri hivataloknak a jegyző államigazgatási feladatai 
változása miatt egyébként is szükséges átalakítása során erre a szabályra is figyelmet kell fordítani. 
Az újjáalakítás végső dátuma a 2013. január 1-jét követő hatvan nap eltelte. [Mötv. 146. § (2) 
bekezdés]. A társulásokat nem jogszabály, hanem az alapító önkormányzatok társulási 
megállapodása hozta létre, így a jogutódlás kérdését nem jogszabály, hanem az alapító 
önkormányzatok rendezik a megszüntetésről szóló döntésükben. A társulás megszüntetése esetén a 
társulásban ellátott kötelező önkormányzati feladatok ellátását a településeken a jövőben is 
biztosítani kell. A társulási megállapodások törvény által előírt – főleg a szervezeti kereteket érintő – 
módosulása természetesen azzal is járhat, hogy valamelyik tag ki akar lépni a társulásból.  
 
A fentiek alapján a következőkről szükséges dönteni: 
 

 A Társulási Tanácsnak és valamennyi a Társulásban részt vevő Önkormányzat 
képviselő-testületének ki kell mondani, hogy a Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás 
2013. január 1. napjával átalakul jogi személyiségű társulássá. 

 a társulás által fenntartott intézmény alapító okiratában is át kell vezetni a változásokat, és 
valamennyi képviselő-testületnek jóvá kell hagyni az alapító okiratot, 

 a MÁK-nál a változásokat a törzskönyvi nyilvántartásban is át kell vezetni.   

Az új jogi személyiségű Társulás hatályossá válásához a társulást alkotó önkormányzatok 
Képviselő-testületeinek el kell fogadnia a Társulási Megállapodást és az Alapító Okiratot. El 
kell fogadni továbbá az Intézmény SZMSZ-ét és szakmai programját.  
Az elhangzottakkal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
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Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot a Képviselő-testület részére.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2013. (I.22.)  

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Mikrotérségi 
Intézményfenntartó Társulás 2013. január 1. napjával átalakuljon jogi személyiségű társulássá a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglaltaknak 
megfelelően.  
 
A Képviselő-testület a fentieknek megfelelően jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező 
Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás módosított és egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodását, valamint a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Vámospércs módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, valamint Szakmai Programját.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén a Képviselő-testület 
döntését képviselje.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
6. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati kötvényből történő lehívás tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 392/2007 (XII.10.) számú határozata 
alapján forgalomba hozott „Vámospércs 2027” kötvény – OTP Bank Nyrt-nél óvadéki számlán 
elhelyezett – bevételéből, az alábbi fejlesztési célú kiadások ellenértékének lehívása szükséges a 
költségvetési elszámolási számlánkra: 
 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 208/2012. (X.30.) számú 
határozatával a Vámospércsi Református Egyházközséget – a templomtorony felújítása 
céljából – felhalmozási célú támogatásban részesítette, melynek összege 450 000 Ft. 
 

2. Vámospércs Városi Önkormányzat – a Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
vezeték nélküli internet kapcsolatának kiépítése céljából – hálózati, WI-FI eszközöket 
vásárolt a CTS Informatikai Kft-től, melynek összege 299 339 Ft.  
 

3. Vámospércs Városi Önkormányzat – a Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
informatikai fejlesztése céljából – számítástechnikai eszközöket (3 db számítógép monitorral) 
vásárolt a Salánki Iroda- és Számítástechnikától, melynek összege 448 405 Ft.  
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4. Vámospércs Városi Önkormányzat – a Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskolának – tanügyi szoftvert vásárolt a Commitment Zrt-től, melynek összege 485 625 Ft. 
 

5. Vámospércs Városi Önkormányzat – a Művelődési Ház és Könyvtár eszközfejlesztése 
érdekében – új hangtechnikai berendezéseket vásárolt Abuczki István egyéni vállalkozótól, 
melynek összege 1 028 700 Ft.  
 

6. Vámospércs Városi Önkormányzat – az önkormányzati hivatal informatikai eszközei és 
adatainak védelme és biztonsága érdekében – vírusvédelmi és biztonsági szoftvert vásárolt a 
Sicontact Kft-től, melynek összege 663 635 Ft.  
 

7. Vámospércs Városi Önkormányzat az önkormányzati hivatal összes dolgozója részére – a 
képernyő előtti munkavégzés munkavédelmi szabályainak is megfelelő - irodai székeket 
vásárolt (lecserélve ezzel a több, mint tíz éves, munkavégzésre már alkalmatlan üléseket) az 
OfficePlaza Kft-től, melynek összege 793 750 Ft. 
 

8. Vámospércs Városi Önkormányzat – az önkormányzat és a Művelődési Ház részére – egy-
egy darab digitális (félprofi) fényképezőgépet vásárolt a Media Markt Debrecen Kft-től, 
melynek összege 281 996 Ft. 
 

9. Vámospércs Városi Önkormányzat – az önkormányzati hivatal informatikai fejlesztése és a 
régi már elavult eszközök lecserélése céljából – számítástechnikai eszközöket (szkennerek, 
pendriv-ok, külső HDD) vásárolt a Media Markt Debrecen Kft-től, melynek összege 140 986 
Ft. 
 

10. Vámospércs Városi Önkormányzat – az önkormányzati hivatal informatikai fejlesztése és a 
régi már elavult eszközök lecserélése céljából – számítástechnikai eszközöket (4 db notebook) 
vásárolt az E-Szalon Informatikai Kft-től, melynek összege 387 800 Ft. 
 

11. Vámospércs Városi Önkormányzat – az önkormányzati hivatal informatikai fejlesztése és a 
régi már elavult eszközök lecserélése céljából – számítástechnikai eszközöket (tablet, 
szkennerek, WI-FI eszközök, billentyűzetek, külső DVD író) vásárolt az Extreme Digital Zrt-
től, melynek összege 180 090 Ft. 
 

12. Vámospércs Városi Önkormányzat – az önkormányzati hivatal informatikai fejlesztése és a 
régi már elavult eszközök lecserélése céljából – indult az Országos Informatikai Programiroda 
(OIP) „Közigazgatási évforduló 12/13.” elnevezésű pályázatán, melynek keretében 16 db új, 
nagyteljesítményű, jogtiszta operációs rendszerrel /Win 7/ és iroda szoftverrel /Office 2007/ 
ellátott számítógép beszerzésére és az ezekhez kapcsolódó vezeték nélküli internet kapcsolat 
kiépítésére pályáztunk rendkívül kedvező feltételekkel. /16 db számítógép billentyűzettel és 
egérrel, 16 db Win 7 operációs rendszer, 16 db Microsoft Office 2007 irodai szoftver, 2 WI-
FI csomag, az eszközök beüzemelése, 2 év teljeskörű garancia és helyszíni tesztüzem 
összesen1 732 000 Ft/. A pályázatot az OIP támogatta, és az alvállalkozói részére az Arminiki 
Kft-nek (számítástechnikai eszközök és szoftverek) 1 566 000 Ft, a Ceudo Kft-nek 
(ellenőrzés, szoftver telepítés, helyszíni teszt-üzem, 2 év garancia) 166 000 Ft kifizetésre 
került. 
 

13. Vámospércs Városi Önkormányzat – az önkormányzati hivatal informatikai fejlesztése, a 
vezeték nélküli internet kapcsolat kiépítése és a hivatali munkához szükséges operációs 
rendszerek és irodai alkalmazás szoftverek legalizálása céljából- számítástechnikai 
eszközöket (Wi-Fi eszközök, nyomtatók, monitorok) és szoftvereket (Win 7 operációs 
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rendszerek, Microsoft Office 2007 irodai alkalmazás szoftverek stb.) vásárolt a CTS 
Informatikai Kft-től, melynek összege 1 654 266 Ft. 
 

14. Vámospércs Városi Önkormányzat megrendelésére a Prizma Kft elkészítette a kerékpárút 
nyomvonalát érintő 474/2. és 496. hrsz-ú telkek telekalakításának, megosztásának geodéziai 
munkáját, melynek összege 87 630 Ft. 
 

15. Vámospércs Városi Önkormányzat megrendelésére a Vilenta Kft. elkészítette a Pacsirta utcán 
megépült parkolók közvilágítás kiépítéséhez szükséges tervdokumentációt, melynek összege 
228 600 Ft. 
 

16. Vámospércs Városi Önkormányzat a kerékpárút kivitelezésének hirdetményét a 
Közbeszerzési Értesítőben közzétette, melynek összege 150 000 Ft. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti fejlesztési kiadások összegének lehívását, mely 
összesen 9 012 822 Ft elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottal kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot a Képviselő-testület részére.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Annyival kívánok hozzászólni, hogy jelenleg nem látjuk tisztán azt, hogy az állam az 
adósságátvállalás tekintetében mit gondol konkrétan. Most annyit tudunk, hogy az 
adósságállományunknak a 60%-át vállalja át. Tudjuk-e azt, hogy a rövid és a hosszú lejáratú hiteleket 
mennyire érinti? Valamint a kötvénynél milyen besorolásra felvett pénzek azok, amelyeket az állam 
átvállal, mert ugyebár voltak olyan önkormányzatok az elmúlt évben, - nyilván az 5000 fő alattiaknak 
az állam átvállalta a hitelállományát – hogy fejlesztési célú hiteleket, azt nem minden esetben, illetve 
a kötvényeket nem mindenhol vállalta át, és ezek most is folynak. Nem tudom, hogy nem-e esünk 
abba a hibába, hogy most elköltjük a pénzt és azt követően pedig ki fog derülni, hogy a fejlesztési 
kötvényünkből az állam nem vállal át semmit.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Annyit azért el szeretnék ezzel kapcsolatosan mondani, hogy ezeket a kiadásokat mi nem felelőtlenül 
szedtük össze. A BM-hez írtunk állásfoglalást kérő levelet, amelyben rákérdeztünk ezekre a 
kiadásokra. Ezek leegyeztetett adatokon alapszanak. Törvény nem tesz különbséget abban, hogy 
milyen fejlesztési célú kötvényről, hitelről vagy egyéb másról van szó. A jelenlegi 60%-os mértékű 
átvállalás nem azt jelenti, hogy ez az átvállalási százalék csökkenthet, hanem mi ezzel kapcsolatosan 
felvetettünk néhány problémát a BM-nél és azt mondták, hogy ez a mérték indokolt esetben 
emelkedhet egyéni elbírálás alapján. Eddig olyan adatszolgáltatás volt a százalék megállapítását 
illetően, hogy volt egy lista és egzaktul számokat kellett beírni, nem volt arra alkalom, hogy szöveges 
megjegyzéseket tüntethessünk fel, annak érdekében, amely javíthat a jelenlegi 60%-os elbíráláson. 
Év végén, a számlákon a likvid hitel visszafizetése kapcsán körülbelül 3 millió forint 
hitelállományunk volt. Tudjátok, mert tájékoztattalak benneteket, hogy december hónap utolsó 
napjaiban átutalásra került a számlánkra az ÖNHIKI III. ütemének elbírált összege is, amely javított a 
pénzügyi helyzetünkön.  
 
Bökönyi Zsolt Adó és költségvetési irodavezető:  
A 2013. évi költségvetési törvény 72-74 §-ig foglalkozik az 5000 fő feletti lakosságszámot 
meghaladó települések adósságállományának az átvállalásával. A településeket besorolják különböző 
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kategóriába, valamint központilag megnézték az előző évi beszámoló adatok alapján, hogy egy-egy 
településnek mennyi volt az egy főre jutó iparűzési adó képessége. Az, hogy mi alapján kerültek ezek 
a sávok meghatározásra azok a mai napig nem kerültek közzétételre. Viszont közzétételre került az 
összes 5000 fő feletti települések névsora, amelyben szerepel az, hogy az állam milyen mértékben 
vállalja át az adósságállományt. A közzétett %-tól alacsonyabb szintű átvállalás nem lesz, ahogy 
polgármester asszony is elmondta, indokolt esetben egyéni elbírálást követően emelkedhet a 
megállapított %. Az, hogy az önkormányzatnak milyen adósság elemei kerülnek átvállalásra azt a 
2013. évi költségvetési törvény 74§. 4 bekezdése taglalja. Január első heteiben a kormány megkereste 
a pénzintézeteket, mivel a kincstár és nemzetgazdasági minisztérium pontos adatokkal rendelkezik 
arról, hogy Vámospércs Városi Önkormányzat melyik pénzintézetekkel áll kapcsolatban, ki a 
számlavezetője, valamint van-e kibocsátott kötvénye, vagy egyéb más kibocsátott értékpapírja és 
amennyiben van, akkor azt ki bocsátotta ki és ki jegyeztette le. Elsőként a pénzintézeteket keresték 
meg, hogy szolgáltassanak adatokat, hogy mennyi volt az önkormányzat 2012. december 31. napján 
fennálló adósságállománya. Ezeket az adatokat a pénzintézetek külön erre a célra létrehozott webes 
felületre a minisztérium által rendelkezésükre bocsátott adatszolgáltatás formájában feltöltötte. Ezt 
követően az önkormányzatoknak ezt az adatlapot ki kellett nyomtatni és le kellett ellenőrizni, hogy 
amely adatokat a pénzintézet megadott, azok helyt állóak-e, valamint a könyveinkben mi ezeket az 
adósság állományokat tartjuk-e nyilván. Nekünk is le kellett ezt igazolni, és azt követően beküldeni a 
Magyar Államkincstárhoz. Számszerűsíteni is tudom, mivel nálam van a lista, hogy 2012. december 
31. napjával a Vámospércs Városi Önkormányzatnak mennyi volt a fennmaradó adósságállománya. 
Működési, folyószámla, likvid hitelek összege 2 977 278 forint volt, ennek az volt az oka, hogy a 
költségvetési számlánkon 20-22 millió forint értékben voltak olyan tételek, amely például az 
okmányiroda felújítására még el nem költött 12 millió forint, vagy az IPR pályázat összege, amely 
december hónap utolsó napjaiban kerül átutalásra, a számlánkra. Ezek az adatok torzították a 2012. 
december 31. –i állapotot. Ezért ezzel kapcsolatosan kérelemmel fordultunk az elbíráló szervezethez. 
Kérelmünkben 63-65%-os módosítást kezdeményeztünk. Ezzel kapcsolatosan február 1. napján kerül 
sor személyes találkozóra a minisztérium szakembereivel és akkor ők majd tájékoztatnak arról, hogy 
van-e lehetőségünk - a jogos indokok alapján - a 60%-os eltéréstől. A hosszú lejáratú hitelek fennálló 
állománya 2012. december 31-i állapot szerint 67 537 185 forint. A kötvénynek a fennálló állománya 
1 701 522 svájci frank, amit forintra át kell számolni a Magyar Nemzeti Bank 2012. december 28.-i 
árfolyam alapján, - az volt az utolsó banki nap- 410 144 864 forint. Mindösszesen a fennálló adósság 
állomány 480 659 327 forint, amennyiben ennek az összegnek a 60%-át átvállalja az állam akkor ez 
288 395 596, ami pedig itt marad az 192 263 731 forint. Ezek az adatok valamennyit változni fognak, 
mivel 2013. január hónapjától kötvényt, hiteleket törlesztett az önkormányzat.  
  
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Olvastam erről cikkeket, amelyek által kételyek alakultak ki bennem és ezért vetettem fel a 
kérdéseimet. Köszönöm.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Köszönjük a tájékoztatást, további kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

  Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2013. (I.22.)  

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Vámospércs 2027” 
kötvény – OTP Bank Nyrt-nél óvadéki számlán elhelyezett – bevételéből a költségvetési elszámolási 
számlájára lehívja az alábbi fejlesztési célú kiadásokat 9 012 822 Ft összértékben: 



15 
 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 208/2012. (X.30.) számú 
határozatával a Vámospércsi Református Egyházközséget – a templomtorony felújítása 
céljából – felhalmozási célú támogatásban részesítette, melynek összege 450 000 Ft. 

2. Vámospércs Városi Önkormányzat – a Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
vezeték nélküli internet kapcsolatának kiépítése céljából – hálózati, WI-FI eszközöket 
vásárolt a CTS Informatikai Kft-től, melynek összege 299 339 Ft.  
 

3. Vámospércs Városi Önkormányzat – a Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
informatikai fejlesztése céljából – számítástechnikai eszközöket (3 db számítógép monitorral) 
vásárolt a Salánki Iroda- és Számítástechnikától, melynek összege 448 405 Ft.  
 

4. Vámospércs Városi Önkormányzat – a Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskolának – tanügyi szoftvert vásárolt a Commitment Zrt-től, melynek összege 485 625 Ft. 
 

5. Vámospércs Városi Önkormányzat – a Művelődési Ház és Könyvtár eszközfejlesztése 
érdekében – új hangtechnikai berendezéseket vásárolt Abuczki István egyéni vállalkozótól, 
melynek összege 1 028 700 Ft.  
 

6. Vámospércs Városi Önkormányzat – az önkormányzati hivatal informatikai eszközei és 
adatainak védelme és biztonsága érdekében – vírusvédelmi és biztonsági szoftvert vásárolt a 
Sicontact Kft-től, melynek összege 663 635 Ft.  
 

7. Vámospércs Városi Önkormányzat az önkormányzati hivatal összes dolgozója részére – a 
képernyő előtti munkavégzés munkavédelmi szabályainak is megfelelő - irodai székeket 
vásárolt (lecserélve ezzel a több, mint tíz éves, munkavégzésre már alkalmatlan üléseket) az 
OfficePlaza Kft-től, melynek összege 793 750 Ft. 
 

8. Vámospércs Városi Önkormányzat – az önkormányzat és a Művelődési Ház részére – egy-
egy darab digitális (félprofi) fényképezőgépet vásárolt a Media Markt Debrecen Kft-től, 
melynek összege 281 996 Ft. 
 

9. Vámospércs Városi Önkormányzat – az önkormányzati hivatal informatikai fejlesztése és a 
régi már elavult eszközök lecserélése céljából – számítástechnikai eszközöket (szkennerek, 
pendriv-ok, külső HDD) vásárolt a Media Markt Debrecen Kft-től, melynek összege 140 986 
Ft. 
 

10. Vámospércs Városi Önkormányzat – az önkormányzati hivatal informatikai fejlesztése és a 
régi már elavult eszközök lecserélése céljából – számítástechnikai eszközöket (4 db notebook) 
vásárolt az E-Szalon Informatikai Kft-től, melynek összege 387 800 Ft. 
 

11. Vámospércs Városi Önkormányzat – az önkormányzati hivatal informatikai fejlesztése és a 
régi már elavult eszközök lecserélése céljából – számítástechnikai eszközöket (tablet, 
szkennerek, WI-FI eszközök, billentyűzetek, külső DVD író) vásárolt az Extreme Digital Zrt-
től, melynek összege 180 090 Ft. 
 

12. Vámospércs Városi Önkormányzat – az önkormányzati hivatal informatikai fejlesztése és a 
régi már elavult eszközök lecserélése céljából – indult az Országos Informatikai Programiroda 
(OIP) „Közigazgatási évforduló 12/13.” elnevezésű pályázatán, melynek keretében 16 db új, 
nagyteljesítményű, jogtiszta operációs rendszerrel /Win 7/ és iroda szoftverrel /Office 2007/ 
ellátott számítógép beszerzésére és az ezekhez kapcsolódó vezeték nélküli internet kapcsolat 
kiépítésére pályáztunk rendkívül kedvező feltételekkel. /16 db számítógép billentyűzettel és 
egérrel, 16 db Win 7 operációs rendszer, 16 db Microsoft Office 2007 irodai szoftver, 2 WI-
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FI csomag, az eszközök beüzemelése, 2 év teljeskörű garancia és helyszíni tesztüzem 
összesen1 732 000 Ft/. A pályázatot az OIP támogatta, és az alvállalkozói részére az Arminiki 
Kft-nek (számítástechnikai eszközök és szoftverek) 1 566 000 Ft, a Ceudo Kft-nek 
(ellenőrzés, szoftver telepítés, helyszíni teszt-üzem, 2 év garancia) 166 000 Ft kifizetésre 
került. 
 

13. Vámospércs Városi Önkormányzat – az önkormányzati hivatal informatikai fejlesztése, a 
vezeték nélküli internet kapcsolat kiépítése és a hivatali munkához szükséges operációs 
rendszerek és irodai alkalmazás szoftverek legalizálása céljából- számítástechnikai 
eszközöket (Wi-Fi eszközök, nyomtatók, monitorok) és szoftvereket (Win 7 operációs 
rendszerek, Microsoft Office 2007 irodai alkalmazás szoftverek stb.) vásárolt a CTS 
Informatikai Kft-től, melynek összege 1 654 266 Ft. 
 

14. Vámospércs Városi Önkormányzat megrendelésére a Prizma Kft elkészítette a kerékpárút 
nyomvonalát érintő 474/2. és 496. hrsz-ú telkek telekalakításának, megosztásának geodéziai 
munkáját, melynek összege 87 630 Ft. 
 

15. Vámospércs Városi Önkormányzat megrendelésére a Vilenta Kft. elkészítette a Pacsirta utcán 
megépült parkolók közvilágítás kiépítéséhez szükséges tervdokumentációt, melynek összege 
228 600 Ft. 
 

16. Vámospércs Városi Önkormányzat a kerékpárút kivitelezésének hirdetményét a 
Közbeszerzési Értesítőben közzétette, melynek összege 150 000 Ft. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
7. napirendi pont: Előterjesztés az állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba 
vétele tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
A Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára – Farkasné Dr. Gasparics Emese – a 
2013. január 8. napján írt levelében tájékoztatott arról, hogy a Kormány döntése értelmében a város 
közigazgatási területén lévő, használaton kívüli, állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes 
önkormányzati tulajdonba adásának lehetőségét vizsgálják. Levelében kérte, hogy az igények 
felméréséhez az önkormányzat jelölje meg az átvenni kívánt ingatlanokat. Ehhez az ebrd42 
elektronikus rendszerbe feltöltötték a közigazgatási területen lévő állami tulajdonú ingatlanok listáját 
(1. sz. melléklet) 
 
A hatályos szabályozási tervben előirányzott fejlesztéseket, valamint az elnyert pályázatainkat is 
figyelembe véve megállapítottuk, hogy - a táblázat első sorában lévő belterületi ingatlanon kívül - 
valamennyi ingatlan külterületen lévő, saját használatú út művelési ágú ingatlan, melynek 
önkormányzati tulajdonba vétele nem közérdeket szolgál. (3-5. sz. melléklet) 
 
A 2. számú mellékletben szereplő 331/2 hrsz-ú, 263 m2 nagyságú ingatlan a Létai út északi részén 
van, ½-ed részben magán és ½-ed részben állami tulajdonú. Tekintettel arra, hogy a szennyvíz 
projektben érintett ez az ingatlan – ezen a területen bekötő vezeték fog épülni a 331/1 hrszú- 
lakóingatlanhoz -, ezért javasoljuk az állami tulajdonrészt térítés nélkül önkormányzati tulajdonba 
venni. 
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Az említettek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni 
és elfogadni szíveskedjen. 
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot a Képviselő-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2013. (I.22.)  

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

1. a város közigazgatási területén lévő, használaton kívüli, állami tulajdonú ingatlanok közül a 
331/2 hrsz-ú, 263 m2 nagyságú, kivett saját használatú útművelési ágú ingatlan ½ -ed részben 
állami tulajdonú részét térítés mentesen a Magyar Államtól átveszi az önkormányzat 
forgalomképtelen vagyontárgyai közé,  
 

2. felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott ingatlan állami tulajdonú eszmei 
részének önkormányzati tulajdonba vételével és az önkormányzat vagyonának 
forgalomképtelen vagyontárgyai közé történő bevezetésével kapcsolatos valamennyi 
szükséges intézkedést tegye meg.  

Határidő: folyamatos 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
Egyebek 
 
Deákné Demjén Ilona települési képviselő:  
Rövid tájékoztatás szeretnék kérni, 2012. december hónapjában tárgyaltunk arról, hogy a 
későbbiekben hogyan működtetjük az iskolát, és az önkormányzat átveszi a technikai dolgozókat. A 
dolgozók erről kaptak is tájékoztatást. Januárban a dolgozók megkapták a bérjegyzéküket és azon azt 
tapasztalták, hogy jelentős összeggel csökkent a fizetésük, mint korábban. 1.500 és 10.000 ezer forint 
összegű eltérést tapasztaltak a tavalyi évhez képest. Nyilván ez rosszul érintette a dolgozókat, ami 
megérthető. Erről szeretnék tájékoztatást kapni, hogy ez miért így történt? Az iskolában dolgozó 
takarítónők jelentősen le vannak terhelve, mivel eddig a feladatot 6-an látták el most pedig hárman.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
A problémáról tudunk, annyit szeretnék mondani, hogy valószínűleg ezeknek a dolgozóknak 
világossá vált az, hogy ki a munkáltatójuk. Azt szeretném kérni, hogy ha már ilyen közvetítő szerepet 
töltesz be, amely nem probléma, mivel települési képviselő vagy, de arra szeretnélek kérni, hogy 
értesd már meg az érintett munkavállalókkal, hogy amennyiben problémát vélnek, akkor a 
munkáltatóhoz forduljanak bizalommal. Tudjátok, hogy szűkös határidőn belül kellett intézkednünk, 
a Magyar Államkincstár 2012. december 15. napjától leállt. El kell, hogy mondjam azt, hogy kettő 
dolgozóról van szó és a következő történt, ez a két érintett dolgozó jogtalanul magasabb összegű 
besorolási osztályban volt, mint a többi, tehát szakmunkás minimálbért kapnak, holott a szakmunkás 
bizonyítvány a foglalkoztatásukhoz nem szükséges. Információ áramlás hiányában az igazgató 
asszony elfelejtette a humánpolitikus ügyintézővel közölni, hogy két dolgozója magasabb fizetési 
fokozatba van sorolva. A hiba már korrigálásra került. Még egyszer arra szeretnélek kérni, hogy 
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jelezd részükre, hogy amennyiben a későbbiekben valamilyen problémájuk van, akkor forduljanak 
bizalommal a munkáltatójuk felé, mert elég kellemetlen hátulról megtudni azt, hogy gondjuk van. 
Köszönöm.  
A 3 fő hiányát illetően pedig azt tudom elmondani, hogy jelenleg egyetlen egy közfoglalkoztatott 
személyt sem kapott az önkormányzat. A pályázatot beadtuk. A konyhán egyedi megbízás alapján 
tudtuk kiegészíteni a szükséges konyhalányok létszámát. Az a helyzet, hogy mivel 
közfoglalkoztatottakat foglalkoztatunk bizonyos szakképzetséget nem igénylő munkakörökben 
spórolás miatt, mivel így döntöttünk, ezért sem udvarosnak, sem takarítónak nem tudunk felvenni 
most senkit.  Akkor tudunk embert biztosítani, amennyiben a benyújtott pályázatunk nyer. A jelenlegi 
információnak alapján február hónapban.  
 
Deákné Demjén Ilona települési képviselő:  
A dolgozók nem kértek meg semmire.  
 
Csuth Imréné települési képviselő:  
Annyit szeretnék mondani, hogy tudom, hogy most nincs emberünk, de amint lesz, én azt szeretném 
javasolni, hogy a város központjában található (vasműszaki bolt előtti) fát többen hirdető oszlopnak 
vélik, ezt a jelenlegi állapotot meg kellene szüntetni. Javaslom, hogy központi kiemelt helyen 
helyezzünk el hirdető táblát.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
A problémáról mi is tudunk és már intézkedtünk is a Start Közmunkaprogram dolgozói készítettek 
hirdetőtáblát, ez a későbbiekben kihelyezésre kerül.   
 
Csuth Imréné települési képviselő:  
Rendben, köszönöm.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Közérdekű információt szeretnék veletek megosztani, addig, amíg valakit meg nem téveszt. Egész 
véletlenül valaki az interneten, Vámospércsen házat keresett és a hirdetések között rátalált a 
kenyérgyárunk eladására, amely 75 millió forintban került meghirdetésre vállalkozással és a nélkül. 
Ezt a hirdetést nem az önkormányzat tette fel. Most jelenleg keressük annak az útját, hogy hogyan 
tudjuk ezt letiltatni. Biztos, hogy nagyon jó szándékú ember kezdeményezte ezt a hirdetést.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
Hihetetlen.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő: 
Javaslom, hogy a bérlő figyelmét is hívjuk fel erre.  
 
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, Ménes Andrea polgármester az ülést bezárta. 
      
 
 

Kmf. 
 

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


