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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25. 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) 

                          Polgárné Nagy Elvira települési képviselő 
  Csuth Imréné települési képviselő,  

    Deákné Demjén Ilona települési képviselő, 
 
 
Távol maradt:  Rácz Ildikó települési képviselő, Kosztin Mihály települési képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző; Dr. Danó János aljegyző  
 
 
Vendég: Bányainé Barna Éva pályázó, Jónás Imre pályázó, Pozsgai Zsuzsanna pályázó 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett 
 

Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 7 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. Ismertetem a napirendi pontokat. 
 

Tervezett napirendi pontok: 
Nyílt ülés 

 
1. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állás pályázatának tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester  
 

2. Előterjesztés a Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola intézmény 
névváltozásának tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
3. Beszámoló a Debreceni Hivatásos Tűzoltóság 2012. évi munkájáról 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

4. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
5. Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. évi II. féléves ülés- és munkatervére 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

6. Előterjesztés Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában (2013. július 01.) 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
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7. Előterjesztés a Vidékfejlesztési Miniszter 11/2013. (III.05.) VM rendelete alapján benyújtandó 

pályázathoz történő csatlakozás 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, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatokat. 
 
1. napirendi pont: Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állás 
pályázatának tárgyában  
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 64/2013. (IV.30) számú határozatával 
döntött a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének 
betöltésére pályázat kiírásáról. A pályázat a 2013. május 14. napján a KSZK Személyügyi Szolgáltató 
Igazgatóság hivatalos honlapján (http://kozigallas.gov.hu), a Szociális Közlöny 2013. május 28. 
napján megjelent számában publikálásra került, valamint Vámospércs Város hivatalos honlapján 
(www.vamospercs.hu) is megjelent, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre került 
2013. május 10. napján. 
A pályázat benyújtására előírt határidő 2013. június 20. napján lejárt, a Képviselő-testületi döntés 
értelmében a pályázat elbírálásnak határideje 2013. június 30. 
 
Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtására az előírt határidőre 7 
darab pályázat érkezett: 
 

Jónás Imre (4029 Debrecen, Dobozi u. 10.) 
Kelemen Szabolcs Alpár (4287 Vámospércs, Zrínyi u. 19.) 
Bányainé Barna Éva (4287 Vámospércs, Munkácsi u. 2.) 
Koroknainé Székelyhidi Margit (4225 Debrecen, Homokhát u. 19/B.) 
Sörös Lászlóné (7020 Dunaföldvár, Búzavirág u. 47.) 
Deák Sándor Ottó (4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 20. IX/75.) 
Pozsgai Zsuzsánna (4024 Debrecen, Piac u. 56. II/1.)  

 
 A pályázatok bontását követően sor került azok tartami, formai, jogi ellenőrzésére. Ezt követően 
megállapítást nyert, hogy a pályázatban előírt feltételeknek 4 pályázó felet meg, 3 pályázó 
érvénytelen pályázatot nyújtott be. 
 
Érvénytelenen a következő pályázatok: 

- Kelemen Szabolcs Alpár: nincs felsőfokú végzettsége, 
- Sörös Lászlóné: nem nyújtott be erkölcsi bizonyítványt, a megkéréséről szóló igazolást 

határidőn túl, 2013. június 21. napján adta postára, 
- Deák Sándor Ottó: nem nyújtotta be az iskolai végzettségét igazoló dokumentumot, az 

erkölcsi bizonyítványt (annak megkérését sem) és a nyilatkozatot. 
 
A Képviselő-testületi döntés előtt a Humánpolitikai Bizottság meghallgatta a 4 érvényes pályázatot 
benyújtott pályázót, és javasolta meghallgatásra a Képviselő-testület felé.  
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Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy hallgassák meg a pályázókat, tegyék fel a kérdéseiket 
számukra. 
 
A pályázók meghallgatása után a Képviselő-testület dönthet úgy, hogy: 

1. amennyiben minősített többségű szavazatot kap valamelyik pályázó, akkor betölthető a 
meghirdetett intézményvezetői álláshely 2013. július 01. napjával,  

2. amennyiben nem kap minősített többségű szavazatot egy pályázó sem, akkor a Képviselő-
testület a pályázati eljárást érvénytelennek nyilvánítja és kiírja az új pályázatot. 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a Képviselő-testület elé. 
 
Tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait, hogy Koroknainé Székelyhidi Margit visszavonta 
pályázatát, mivel tart az ingázástól, nem tartja magát elég mobilisnak. Elmondta, hogy jelenlegi 
munkahelyére 10 perc alatt jut el és kényelem szempontjából ez sokkal megfelelőbb számára. 
Köszöni a lehetőséget, és elnézést kér. Kérdése, hozzászólása, észrevétele van-e valakinek?  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
A Humánpolitikai Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Szociális Szolgáltató Központ 
intézményvezetői állására kiírt pályázattal kapcsolatban a 4 érvényes pályázatot benyújtott pályázót 
hallgassa meg.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
A pályázók meghallgatása előtt, a testületnek, az előterjesztésnek megfelelően dönteni kell a 
beérkezett pályázatok érvényessé valamint érvénytelenné nyilvánításáról. Kérdezem ki ért egyet a 
határozati javaslattal?  

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
105/2013. (VI.25.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ 
intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének betöltésére a 64/2013. (IV.30.) számú 
határozatával kiírt pályázat tárgyában úgy dönt, hogy az előírt határidőben benyújtott pályázatok 
közül a következőket érvényesnek nyilvánítja: 
 

1. Jónás Imre (4029 Debrecen, Dobozi u. 10.) 
2. Bányainé Barna Éva (4287 Vámospércs, Munkácsi u. 2.) 
3. Koroknainé Székelyhidi Margit (4225 Debrecen, Homokhát u. 19/B.) 
4. Pozsgai Zsuzsánna (4024 Debrecen, Piac u. 56. II/1.)  

 
a következő pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja: 

1. Kelemen Szabolcs Alpár (4287 Vámospércs, Zrínyi u. 19.), nem rendelkezik felsőfokú 
végzettséggel, 

2. Sörös Lászlóné (7020 Dunaföldvár, Búzavirág u. 47.), nem nyújtott be erkölcsi bizonyítványt, 
a megigénylését határidőn túl adta postára, 

3. Deák Sándor Ottó (4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 20. IX/75.), nem nyújtott be iskolai 
végzettséget, erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot. 

 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az érvényes pályázatot benyújtott pályázókat – a Humánpolitikai 
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Bizottság javaslatát is figyelembe véve – meghallgatja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Tisztelt megjelent pályázók köszöntöm Önöket a magam, illetve a Képviselő-testület nevében. A 
Humánpolitikai Bizottság javaslatára meg kívánjuk Önöket hallgatni a mai Képviselő-testületi 
ülésen. Kérem, Önöket, hogy a meghallgatáson röviden mutatkozzanak be, továbbá, hogy hol 
dolgoztak, vagy dolgoznak, vagy jelenleg mivel foglalkoznak, és hogy mi motiválta Önöket arra, 
hogy beadják intézményvezetői pályázatukat, illetve milyen vezetői elképzelésük van.  
Javaslom, hogy a meghallgatás „ABC” sorrendben történjen. Így az első pályázó, akit 
meghallgatunk, Bányainé Barna Éva pályázó.   
 
Bányainé Barna Éva pályázó:  
Röviden ismertette a benyújtott pályázati önéletrajzát. Jelenleg is a szociális szférában 
tevékenykedek, de még nem dolgoztam vezetői beosztásban, és szeretném magam kipróbálni ezen a 
területen is. Úgy gondolom, hogy mivel az idősek egészségi állapotuk miatt nehezen, vagy egyáltalán 
nem tudnak mozogni, így a közösségi programokat helyben kellene megoldani.  
 
Ménes Andrea polgármester: 
A Képviselőknek van-e kérdése a pályázóhoz?  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Hány éve élsz Vámospércsen?  
 
Bányainé Barna Éva pályázó:  
20 éve.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
A gyerekeid már nagyok, akkor te hosszú távra tervezel?  
 
Bányainé Barna Éva pályázó:  
Igen.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
További kérdés? Köszönjük a bemutatkozást. Következőként kérem Jónás Imre pályázó 
bemutatkozását.  
 
Jónás Imre pályázó:  
Röviden ismertette a benyújtott pályázati önéletrajzát.  
Családos ember vagyok, egy fiam és egy lányom van. Eddigi pályafutásom során a szociális szféra 
minden területén dolgoztam, gyermekvédelemben igazgatóhelyettesként, Ökumenikus szolgálat 
vezetője voltam, szociális szolgálat szervezésével, valamint szenvedélybetegek és pszichiátriai 
betegek ellátásával is foglalkoztam. Részt vettem a nevelőszülői hálózat kiépítésében. Úgy 
gondolom, hogy egy intézmény fenntartása nagyon nehéz terheket ró a fenntartóra, így a 
pályázatokra kellene összpontosítani, eddig több sikeres pályázatokat tudhatok magam mögött. 
Véleményem szerint több lábon kellene állnia egy intézménynek, így több forrásból tehetne szert 
bevételre. Felnőttképzési bázis létrehozását javasolnám. Szerintem olyan tevékenységet kell 
megragadni, ami bevételt szülhet. A szociális szolgálat szervezését kellene átgondolni, mivel a 



6 
 

társadalom egyre idősödik, így még a „demográfiai hullám” előtt kellene az átszervezést 
végrehajtani.  

 
Ménes Andrea polgármester:  
Az intézmény meghatározott feladatokat lát el, amibe a felnőttképzés nem fér bele, a fenntartása is 
költségvetés szerint történik. A fejlesztéseket saját erőből nem lehet megvalósítani, a pályázatok 
viszont kiegészíthetik a keretet. A Képviselőknek van-e kérdése a pályázóhoz? Köszönjük a 
bemutatkozást. Következőként kérem Pozsgai Zsuzsánna pályázó bemutatkozását.  
 
Pozsgai Zsuzsánna pályázó:  
Röviden ismertette benyújtott önéletrajzát.  
Mindig is vidéken dolgoztam nagyon szeretem a vidéki embereket. Korábban családsegítő 
szolgáltnál, gyermekvédelemben, és idősgondozásban is dolgoztam vezető beosztásban. Jelenleg házi 
segítségnyújtásban dolgozok, időseket látok el nap, mint nap.  
 
Ménes Andrea polgármester  
A Képviselőknek van-e kérdése a pályázóhoz? Köszönjük a bemutatkozást. 
A megjelent pályázókat arra szeretném kérni, hogy addig, amíg a Képviselő-testület meghozza 
döntését hagyják el a tanácstermet. Köszönöm.  
 
(A pályázók elhagyják a tanácstermet) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki ért egyet Bányainé Barna Éva pályázó kinevezésével?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 0 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett Bányainé Barna Éva pályázó kinevezését nem javasolja.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki ért egyet Jónás Imre pályázó kinevezésével?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 0 igen szavazattal, 7 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett Jónás Imre pályázó kinevezését nem javasolja.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy ki ért egyet Pozsgai Zsuzsánna pályázó kinevezésével?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 0 igen szavazattal, 7 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett Pozsgai Zsuzsánna pályázó kinevezését nem javasolja.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Javaslom a T. Testületnek, hogy a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető (magasabb vezető) 
munkakörének betöltésére a 64/2013. (IV.30.) számú határozatával kiírt pályázatot nyilvánítsuk 
eredménytelenné és új pályázatot hirdessünk a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető 
(magasabb vezető) munkakörének betöltésére. Az előterjesztés tartalmazza azt a határozati javaslatot, 
amely újra meghirdeti az intézményvezetői állást, a kiírás a korábbinak megfelelő tartalommal 
szerepel. Az lenne a javaslatom, hogy mindenképen egészítsük ki a pályázati kiírást azzal, hogy 
előnyt jelent az időskori ellátásában szerzett szakmai gyakorlat, legyen legalább 2 év vezetői 
gyakorlat és igaz nem kötelező, de vezetői elképzeléseket is tartalmazzon a benyújtandó pályázat.  
Kérdezem, hogy ki ért egyet a javaslattal?  



7 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

106/2013. (VI.25.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ 
intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének betöltésére a 64/2013. (IV.30.) számú 
határozatával kiírt pályázat tárgyában úgy dönt, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, és 
új pályázatot hirdet a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető (magasabb vezető) 
munkakörének betöltésére az alábbiak szerint: 
 
„Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Szociális Szolgáltató 
Központ (4287 Vámospércs, Nagy u. 28.) intézményvezető (magasabb vezető) munkakörének 
betöltésére az alábbiak szerint: 
 
1.) Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti viszony 
 
2.) Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 
3.) Vezetői megbízás időtartama: 
      A vezetői megbízás határozott időre, 2013. szeptember 01. – 2018. augusztus 31. napjáig szól. 
 
4.) A munkavégzés helye:  
      Szociális Szolgáltató Központ 
      4287 Vámospércs, Nagy u. 28. 
 
5.) Az intézmény tevékenységi köre: 
       Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, demens betegek bentlakásos ellátása,  
       idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, támogató szolgáltatás   
 
6.) A munkakörébe tartozó lényeges feladatok: 

Az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenységek ellátása során gyakorolja 
a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában 

     számára biztosított jogköreit   
 
7.) Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezési az irányadók 

 
8.) Pályázati feltételek: 
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
 az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklete – figyelemmel a 113. §-ában  foglaltakra – 

szerinti felsőfokú szakirányú végzettség 
 legalább 5 év felsőfokú végzettséget igénylő, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő 

munkakörben a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a 
közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 

 szociális szakvizsga, vagy az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. § (7) bekezdése alapján a 
kinevezést követő 2 éven belüli letétele 

 büntetlen előélet 
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9.) A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 a pályázó személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató önéletrajz 
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében 

meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn 
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát 

megismerhetik 
 az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát. 

 
10.) A pályázat elbírálása során előnyt jelent:  
 

-  időskori ellátásban szerzett szakmai gyakorlat,  
- 2 év vezetői gyakorlat, 
- vezetői elképzelések benyújtása az intézménnyel kapcsolatban 

 
11.) A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 20. 
 
12.) A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ménes Andrea polgármester nyújt az 
52/591-502-es telefonszámon. 
 
13.) A pályázat benyújtásának módja: 
 

- Postai úton: a pályázatnak Vámospércs Városi Önkormányzat címére történő 
megküldésével (4287 Vámospércs, Béke u. 1.), kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
azonosító számot: 2962/2013, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető 

- Személyesen: Hajdú-Bihar Megye, 4287 Vámospércs, Béke u. 1. 
 
14.) A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 
A pályázatokat a Humánpolitikai Bizottság tagjaiból és a szakmai érdek-képviseleti szövetség 
képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjából álló bizottság 
véleményezi. A kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg, a 
meghallgatásról jegyzőkönyvet készít. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának 
jogát fenntartja. 
 
15.) A pályázat elbírálásának határideje: 2013.augusztus 31.   
 
16.) A pályázati kiírás Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
honlapján való közzétételének időpontja: 2013. július 15. 
A pályázati kiírást a helyben szokásos módon és a Szociális és Munkaügyi Közlönyben meg kell 
jelentetni.” 
 
Határidő: azonnal, illetve kiírás szerint 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
    

(A megjelent pályázók behívásra kerültek, Ménes Andrea polgármester ismertette a képviselő-testület 
döntését.)  
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2. napirendi pont: Előterjesztés a Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézmény névváltozásának tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, Sarudiné Oláh 
Enikő igazgató asszony 2013. június 14. napján levelében a következőkről tájékoztatott (1. sz. 
melléklet): 
 A köznevelési intézmények nevei a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123. § (3) bekezdése alapján 
módosulni fognak. 

A Tankkerülettől kapott tájékoztatás alapján az intézmény javasolt elnevezése a következő: 

„ Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola”. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (4) és (5) 
bekezdései alapján a fenntartónak az átszervezéssel összefüggő döntése, véleményének kialakítása 
előtt be kell szerezni többek között a működtető önkormányzat véleményét is. Fentiek alapján azt 
javasolom a Tisztelt Képviselő-testület számára, hogy az iskola névváltoztatásával értsen egyet. 
Kérdése, hozzászólása, észrevétele van-e valakinek? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
107/2013. (VI.25.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) 
bekezdésében biztosított véleményalkotási joga alapján egyetért a 
Tankerület által a Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola (4287 Vámospércs, Iskola u. 1.) javasolt elnevezésével: 
„Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola”.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse 
az intézmény vezetőjét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

    

3. napirendi pont: Beszámoló a Debreceni Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2012. évi 
munkájáról 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Debreceni Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság képviseletében Konkoly József tű. fhdgy 
tűzoltóparancsnok-helyettes úr 2013. június hó 4. napján megküldte a parancsnokság 2012. évi 
munkájáról szóló beszámolót. 
 
A beszámolóban részletesen tájékoztatást ad a katasztrófavédelem átalakulásáról, a 
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katasztrófavédelem irányításáról, a mentő tűzvédelemről, a vonulásokról, a polgári védelemi 
feladatokról, a nemzeti védekezés időszakairól, a védelmi igazgatás rendszeréről, a helyi védelmi 
bizottságokról, a közbiztonsági referensről. 
 
A Debreceni Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság éves beszámolóját az előterjesztés részeként 
mellékletben csatolásra került.  Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot 
szíveskedjen elfogadni.  Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs kérem 
szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

108/2013. (VI.25.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Debreceni Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2012. évi munkájáról 
szóló beszámolóját elfogadja.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről Konkoly 
József tű. fhdgy tűzoltóparancsnok – helyettest értesítse.  
 
Határidő: 2013. július 2.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

    

4. napirendi pont: Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, 
Vámospércs Városi Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programban rögzítette az esélyegyenlőség 
érdekében szükséges feladatokat. 
 
A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 
szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésében résztvevők képzését a Türr István Képző és Kutató Intézet végzi. A program 
elkészítése a Polgármesteri Hivatalban részéről Jónizs Bernadett esélyegyenlőségi referens feladata 
volt. A TKKI az érintett részére a program elkészítéséhez szakmai segítséget nyújtott, mentorálást, 
valamint TÁMOP-os pályázat keretében 3 napos képzést biztosított.  
 
A 2003. évi CXXV. törvény értelmében a helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell 
készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben 
élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, 
lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló 
intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése 
érdekében szükséges intézkedéseket. 
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A program elkészítésével a jogszabályi előírásoknak eleget teszünk. 2013. július 1-jétől mind hazai, 
mind pedig uniós forrásra csak elfogadott helyi esélyegyenlőségi program birtokában lehet pályázni. 
Ezen kívül önkormányzatunk egyes feladatait társulás útján látja el, a társulásban résztvevő 
önkormányzatok mindegyikének kötelező a program elkészítése. Önkormányzatunk 50 főt 
meghaladó foglalkoztató, a program elkészítése ebből a szempontból is kötelező. 
 
A táblázatokban szereplő adatok a TEIR adatbázisból, a KSH honlapjáról, valamint az önkormányzat 
és intézményei ügyintézői által szolgáltatott tájékoztatásból származnak.  
 
A program szerves részét képezi az adatok, a különböző célcsoportok helyzetének elemzése, a 
meghatározott célterületek vizsgálata során feltárt problémákra készített intézkedési terv. Az 
intézkedési tervben megpróbáltunk reális, végrehajtható, ellenőrizhető intézkedéseket 
megfogalmazni. Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását a megalakított HEP Fórum tagjai 
fogják nyomon követni.  A HEP fórum tagjai: Ménes Andrea polgármester, Kanyóné Papp Klára 
jegyző, Polgárné Nagy Elvira Humánpolitikai Bizottság elnöke, Vinczéné Gál Anikó Vámospércsi 
Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Diósné Kozma Erzsébet Művelődési 
Ház és Könyvtár intézményvezetője, Szabó Béla RNÖ elnöke.  
 
Az intézkedési tervben szereplő indikátorokat a hep.tkki.hu oldalon elérhető szoftverben kell 
feltölteni, ahol az intézkedési terv végrehajtását rögzíteni szükséges. 
 
A program készítése folyamán a TKKI mentoraival folyamatosan kapcsolatban álltunk, a programot 
végleges állapotában megtekintették, az a jogszabályi előírásoknak megfelel.  
 
Az Esélyegyenlőségi Program elkészítése megtörtént, azt a Képviselő-testületi jóváhagyás előtt 
szakmai társadalmi vitára bocsátottuk. Az egyeztető tárgyalás 2013. június 10 napján megtörtént. 
 
Dicséret illeti a HEP-et készítő köztisztviselőt Jónizs Bernadettet, aki áldozatos munkájával készítette 
az anyagot, és akit a pályázatban résztvevő mentorok is nagyon elismertek.   
 
Fentiek értelmében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a helyi esélyegyenlőségi programot 
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
A Humánpolitikai Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 
részére.  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

109/2013. (VI.25.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját megtárgyalta. 
 
1. Helyi Esélyegyenlőségi Programot mellékleteivel együtt ezen előterjesztés 

melléklete szerinti jóváhagyja. 
2. Megbízza a jegyzőt, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program TKKI és 
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Vámospércs Város honlapján, valamint az SZMSZ-ben szabályozott módon 
történő közzétételéről gondoskodjon. 

3. Megbízza a polgármestert és az érintetteket, hogy az intézkedési tervben 
foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon. 

 
Határidő: folyamatos, az intézkedési tervben foglaltak szerint 
Felelős: Ménes Andrea polgármester, Kanyóné Papp Klára jegyző 

 

5. napirendi pont: Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. évi II. féléves ülés- és munkatervére 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a alapján a 
képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. A 2013. évi munkaterv 
összeállításához javaslatot kértünk az intézmények vezetőitől, irodavezetőktől. A munkaterv 
összeállításánál figyelembe vettük az önkormányzati törvény, egyéb jogszabályok alapján kötelezően 
tárgyalandó témákat, azok határidőit. 
 
A munkatervnek tartalmaznia kell:  

- az ülések tervezett időpontját, 
- az adott ülésen tárgyalandó témákat, 
- az előterjesztő megnevezését, 
- az előterjesztést véleményező bizottság(ok) megjelölését, 
- az előkészítésért felelős személy megnevezését, 
- a testületi ülések állandó témáit, 
- a közmeghallgatás időpontját. 

 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a 2013. év II. féléves ülés- és munkatervre vonatkozó 
határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 
részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
110/2013. (VI.25.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a alapján – a 2013. 
év II. féléves ülés- és munkaterv tervezetét a határozat melléklete szerint 
elfogadja. 
 
 A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkatervben meghatározott 
feladatok végrehajtására tegyen intézkedést, a munkatervbe folyamatosan vegye 
fel azokat a napirendeket, amelyek tárgyalása időközben válik aktuálissá. 
HATÁRIDŐ: 2013. július 1-jétől folyamatos 
FELELŐS: Ménes Andrea polgármester 
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6. napirendi pont: Előterjesztés Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában (2013. július 1.) 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs és Nyírmártonfalva települések Önkormányzatai 2008. október 27-én Szennyvíz 
Beruházási Önkormányzati Társulás létrehozására irányuló megállapodást kötöttek abból a célból, 
hogy a két településen megépíteni tervezett szennyvízhálózat és a hozzátartozó tisztítótelep 
megvalósítása érdekében pályázatot nyújtanak be a KEOP-1.2.0 kódszámú pályázatra.  
 
A Társulási Tanács 2011. augusztus 1-jén tartotta alakuló ülését. A Társulást alkotó Önkormányzatok 
Képviselő-testületei által elfogadott társulási megállapodást a Társulási Tanács 2011. december 20. 
napján, és 2012. július 11. napján tartott ülésén módosította. 
 
2013. január 1. napjától hatályát veszette a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről 
szóló 1997. évi CXXXV. törvény, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulásairól szóló 2004. évi CVII. törvény. Szintén fenti időponttal lépett hatályba Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.), amelynek IV. fejezete 
rendelkezik a helyi önkormányzatok társulásairól.  
 
A jogszabályváltozások miatt a jogalkotó 2013. június 30. napjáig ad határidőt arra, hogy a Társulás 
Társulási megállapodását felülvizsgáljuk, és azt úgy módosítsuk, hogy mindenben megfeleljen az új 
Mötv. rendelkezéseinek.   
 
A Mötv. tételesen meghatározza, hogy melyek a társulási megállapodás kötelező tartalmi, jogszabályi 
elemei.  
 
A KEOP szennyvízberuházás megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokat is beépítettük a 
megállapodásba. A jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében a megállapodás szerkezeti 
felépítése is változott. 
 
A társulási megállapodás tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.   
 
A Társulási Megállapodást mindkét Képviselő-testületnek minősített többséggel hozott határozattal 
kell elfogadnia.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. 
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Gálfi József települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselőt-testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
111/2013. (VI.25.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
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törvény 88.§ (2) bekezdése alapján Vámospércs és Nyírmártonfalva 
Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodását – az előterjesztés melléklete szerint - elfogadja. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a döntést a Társulási Tanács ülésén 
képviselje.  
 
Határidő: 2013. július 1. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
7. napirendi pont: Előterjesztés a Vidékfejlesztési Miniszter 11/2013. (III.5.) VM rendelete 
alapján benyújtandó pályázathoz történő csatlakozás tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete azzal kereste meg Önkormányzatunkat, hogy a Vidékfejlesztési 
Miniszter 11/2013. (III.5.) VM rendeletében kiírt pályázaton részt kíván venni, amelyhez csatlakozási 
lehetőséget kínált fel. 
 
Az Egyesület tagjai: Hajdúnánás, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, és Hajdúdorog, Nagyhegyes, 
Ebes, Hajdúszovát települések.  
 
A mellékletben szereplő pályázati kiírás értelmében támogatás igényelhető különböző 
rendezvényekhez, és ezek lebonyolításához szükséges eszközökre, kiadványokra, képzésekre. Az 
Egyesület Hajdúböszörmény, Hajdúnánás és Vámospércs Városokban kíván rendezvényt szervezni a 
térségi együttműködés keretében, melyhez közel 50 millió Ft összeget kíván megpályázni. A 
pályázathoz önerő biztosítása nem szükséges.  
 
Az Egyesület megküldte a költségtervet, az alábbiak szerint: 
 

- rendezvények 2013-2014 évben 1-1 rendezvény 3 településen:  16.000.000 Ft 
- színpad beszerzése:        29.000.000 Ft 
- menedzsment költségek:           5.000.000 Ft 

 
A pályázat kétfordulós, az első körben Tanulmányt kell benyújtani a tervezett programról, és 
amennyiben az IH által létrehozott szakmai bizottság ezt elfogadja, akkor lehet beadni a részletes 
pályázatot.  
 
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. 
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Gálfi József települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
Képviselőt-testület részére.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

112/2013. (VI.25.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. A Vidékfejlesztési Miniszter 11/2013. (III.5.) VM rendeletében kiírt LEADER Térségek 
közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás iránti pályázat tárgyában 
csatlakozni kíván a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesületéhez. 

2. A pályázat költségtervét és céljait jóváhagyja, továbbá a pályázat megvalósítása során a kiírás 
feltételeinek eleget tesz.  

3. Felhatalmazza az Egyesületet, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon. 
4. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával és megvalósításával kapcsolatos 

valamennyi intézkedést tegye meg.  
Határidő: folyamatos 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 15,10 perckor Ménes Andrea polgármester az 
ülést bezárta. 
   
 

Kmf. 
 
 
 

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


