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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29. 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, 

                          Polgárné Nagy Elvira települési képviselő 
  Deákné Demjén Ilona települési képviselő, 

 
Távol maradt: Csuth Imréné települési képviselő,Kosztin Mihály települési képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző; Dr. Danó János aljegyző, Bökönyi 
Zsolt Adó és költségvetési irodavezető  
 
Vendég: Dr. Vincze István Hajdúhadházi Rendőrkapitányság alezredese 
    Dr. Ary Endre Vámospércsi Rendőrőrs őrsparancsnoka 
    Fucskó János Vámospércs Város Körzeti megbízottja 

Dr. Rácz Norbert Vámospércs- Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Központ igazgatója,       
Vámospércsi Humánszolgálató Központ igazgatója, Hidro Vp. Kft. „va” végelszámolója 

    György Miklósné Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezetője 
   Fucskó Zoltánné Támogató Szolgálat Intézményvezetője 
   Pesci Gerardo Vámosvíz Kft. ügyvezetője 

    Szűcsné Ujvári Ildikó könyvvizsgáló 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett 
 

Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 7 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. Javaslok napirendi pont előtti témák felvételét 1 napirendi pontként: 
Polgármesteri beszámoló tárgyában, 2 napirendi pontként: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. Továbbá javaslok új napirendi pont felvételét 11. napirendi pontként: Előterjesztés az 
önkormányzati tulajdonú utak karbantartásának tárgyában. Valamint javaslom, hogy vendégeinkre 
való tekintettel a meghívóban szereplő 10. napirendi pont kerüljön először megtárgyalásra. 
Ismertetem a módosított napirendi pontokat.  
 

Napirendi pont előtti témák: 
 

1. Polgármesteri tájékoztató 
 

2. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
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Tervezett napirendi pontok: 
 

Nyílt ülés 
 

1. Előterjesztés Vámospércs bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről szóló 2012. évi beszámoló 
jóváhagyása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester  
 

2. Előterjesztés a Vámosvíz Kft. 2012. évi beszámolójának jóváhagyása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester  
 

3. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2012. évi beszámolójának 
jóváhagyása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
4. Előterjesztés a Humánszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójának jóváhagyása 

tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

5. Előterjesztés az Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójának 
jóváhagyása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

6. Előterjesztés a Hidro Vp. Kft. „va” 2012. évi beszámolójának jóváhagyása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

7. Előterjesztés a Vámospércs-Nyíradony Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság „va” 2012. évi 
beszámolójának jóváhagyása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea végelszámoló 
 

8. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. május 30. napján tartandó közgyűlésének 
tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

9. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 
rendelet tárgyában  
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

10. Előterjesztés Bocskai mellszobor állítása tárgyában  
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

11. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú utak karbantartásának 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. 
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Napirendi pont előtti témák: 
 
1.  Polgármesteri tájékoztató  
(Írásos tájékoztató mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A polgármesteri tájékoztatómban az utolsó soros testületi ülés óta eltelt időszak legfontosabb 
eseményeiről kívánok beszámolni: 
 

 Május 1-jén több mint százan vettek részt a hagyományosan megrendezett kerékpártúránkon, 
melynek úti célja a Nyírábrányi Határátkelőhely, ahol Magyarország EU-hoz való 
csatlakozására emlékeztünk. 

 Május 7-én Szabóné Miavecz Ildikó kolléganővel Budapesten az NFÜ-nél jártunk, ahol a 
szennyvízberuházással kapcsolatos legfontosabb teendőket, s azok időbeni ütemezését 
beszéltük át. 

 Május 9-én hivatalomban járt az IPOSZ alelnöke, Majoros János úr, aki arról tájékoztatott, 
hogy néhány vidéki kis városban ügyfélszolgálatot szeretnének nyitni, ahol jogsegély 
működne. 

 Május 10-én a Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskolánk rendezte a 
tankerületünk, s az Érmellék iskolái számára a komplex tanulmányi versenyt. Gratulálunk a 
győzteseknek, s a helyi pedagógusoknak és gyerekeknek a remek szervezéshez! 

 Május 15-én hivatalom vendége volt dr. Csáky Imre honvéd alezredes, címertörténész, aki az 
ősi hajdúvárosok adományleveleit, s címereit feldolgozó reprezentatív kiadványáról számolt 
be. 

 Május 16-án megalakult a Megyei Értéktár Bizottság, melynek alelnöke lehetek. A Bizottság 
szervezi a megye területén azonosított települési és tájegységi értéktárak adatainak 
összesítését, létrehozza a megyei értéktárat és megküldi azt a Hungaricum Bizottságnak. 

 Szintén május 16-án délután a Vámosgép Kft. taggyűlést tartott, ahol a képviselő-testület 
véleményét Huszti János alpolgármester úr tolmácsolta. 

 Május 17-én megtartotta tulajdonosi közgyűlését a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan sikeres évet zártak, stabil a cég helyzete. 

 Május 23-án a KEOP szennyvízberuházás projekt helyszíni ellenőrzése történt meg. A 
jegyzőkönyv megállapításai szerint a beruházás előkészítése jó ütemben halad, semmilyen 
hiányosságot nem fedett fel az ellenőrzés. 

 Május 25-én a NAV megrendezésében került sor az immár hagyományos 
gyermekvetélkedőre. Fodor László felkészítő tanár és 3 gyermek társaságában vettünk részt 
az eseményen, ahol csapatunk a 4. helyezést érte el 16 résztvevő közül. Köszönjük a 
munkájukat! 

 Ugyanezen a napon, a Vámospércsi Népdalkör részt vett a XVII. alkalommal megrendezésre 
került Országos Népzenei Minősítésen, Hajdúdorogon. Pávakörünk aranyminősítést kapott, 
melyhez szívből gratulálunk! 

 Május 26-án városunk színes programokkal köszöntötte a gyermekeinket. A rossz idő ellenére 
óriási érdeklődés mellett folytak az események. Köszönet a rendezőknek. 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Közbeszerzési Bizottság jelen ülés időpontjáig 
2013. évben – a Képviselő-testület felhatalmazása, illetve a Közbeszerzési Szabályzat alapján - az 
alábbi döntéseket hozta: 
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I. 2013. január 15. 10.00 órai kezdettel tartott ülés: 
 

- Döntött a Kerékpárút kivitelezésre vonatkozó (első) ajánlattételi felhívás visszavonásáról 
(Magyar Közút, mint konzorciumi partner észrevételei miatt) 

 
II. 2013. február 11. 16.00 órai kezdettel tartott ülés: 
 

- Döntött arról, hogy az 5/2012. (III.01.) BM rendeletben szereplő pályázat megvalósítására az 
alábbi cégeket kéri fel árajánlattételre: 

o Nagy és Szabó Kft. (4287 Vámospércs, Kiss utca 10.) 
o Kelet-Épszer Kft. (4032 Debrecen, Bencsik Sándor utca 5.) 
o Utas-Épker Kft. (4032 Debrecen, Károli Gáspár utca 62.) 

 
III. 2013. február 26. 15.00 órai kezdettel tartott ülés: 
 

- Döntött a Kerékpárút kivitelezésre vonatkozó (új) ajánlattételi felhívás elfogadásáról 
 
- Döntött az Élelmiszer beszerzésére vonatkozó ajánlattételi felhívás elfogadásáról 

 
IV. 2013. március 27. 9.30 órai kezdettel tartott ülés: 
 

- Döntött a Kerékpárút projekttel kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatok ellátására 
vonatkozó versenyeztetési eljárás megindításáról, valamint, hogy az árajánlatkérő leveleket az 
alábbi cégeknek küldi meg: 

o Solino Bt. (4400 Nyíregyháza, Harmat utca 4.) 
o Tempusz Class Kft. (4025 Debrecen, Piac utca 77.) 
o Egberstone Kft. (4025 Debrecen, Piac utca 53.) 
 

- Döntött az Élelmezési Intézmény Sütőipari termékek beszerzésére vonatkozó versenyeztetési 
eljárás megindításáról, valamint arról, hogy az árajánlatkérő levelet az alábbi cégeknek küldi 
meg: 

o Metaguru Kft. (4287 Vámospércs, Malom utca 9.) 
o 94 Nagy Pékség Kft. (4124 Esztár, Felszabadulás utca 6.) 
o Hajdúsági Sütödék Kft. (4027 Debrecen, Hősök útja 1-3.) 

 
V. 2013. április 12. 10.30 órai kezdettel tartott ülés: 
 

- Döntött az Élelmiszer beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás során az ajánlatok 
értékeléséről és az eljárást lezáró döntések meghozataláról: 

 
o A tej, tejtermékek tekintetében a Sváb-Gasztro Kft. lett a nyertes ajánlattevő  
o A szárazáru tekintetében is a Sváb-Gasztro Kft. lett a nyertes ajánlattevő 
o A tőke, baromfi tekintetében a Főnix Hús Kft. lett a nyertes ajánlattevő 
o A mirelit termékek tekintetében is a Főnix Hús Kft. lett a nyertes ajánlattevő 
o A húskészítmények tekintetében a HH Kft. lett a nyertes ajánlattevő 

 
A Szállítási szerződés valamennyi nyertes ajánlattevővel 2013. április 23. napján megkötésre került. 
 
VI. 2013. április 29. 14.00 órai kezdettel tartott ülés: 
 

- Döntött az Élelmezési Intézmény Sütőipari termékek beszerzéséről: 
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o A versenyeztetési eljárás nyertese a 94 Nagy Pékség Kft. lett, akivel a Szállítási 
szerződés 2013. május 2. napján megkötésre került. 

 
- Döntött a Kerékpárút projekttel kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatok ellátásáról: 

o A versenyeztetési eljárás nyertese az Egberstone Kft. lett, akivel a Vállalkozási 
szerződés 2013. május 13. napján megkötésre került. (ajánlati ár: 3.937.008 Ft + ÁFA) 

 
VII. 2013. május 9. 14,45 órai kezdettel tartott ülés: 
 

- Döntött a Kerékpárút kivitelezés kapcsán az eljárást lezáró döntés meghozataláról: 
o A közbeszerzési eljárás nyertese a Multimax 99 Kft. lett, akivel az Építési szerződés 

megkötése folyamatban van. (ajánlati ár: 294.277.357 Ft + ÁFA)   
 
Ezekről a főbb eseményekről szerettem volna a Képviselő-testületet tájékoztatni. Van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül elfogadja a polgármesteri tájékoztatót.  
 
 
2. 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, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást.   
 
1. napirendi pont: Előterjesztés Vámospércs bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről szóló 2012. évi 
beszámoló jóváhagyása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetője minden évben tájékoztatót készít a Képviselő-testület 
számára, melyben a város közbiztonsági helyzetéről ad tájékoztatást. 
Fentieknek megfelelően Dr. Vincze István r. alezredes, kapitányságvezető elkészítette a 2012. évről 
szóló bűnügyi és közbiztonsági helyzet bemutatásáról szóló beszámolót Vámospércs tekintetében. 
Ebben külön tájékoztatja a rendőrség a Képviselő-testületet a közbiztonsági helyzet alakulásáról 
(bűnügyi adatok, a közrendvédelmi mutatók és a közlekedés biztonságának alakulása, bűn- és 
baleset- megelőzési tevékenység, külső kapcsolatok, célkitűzéseink). 
A tájékoztatót jelen előterjesztés részeként mellékletben csatolásra került.   
Köszöntöm magam és a testület nevében Vincze István Hajdúhadházi Rendőrkapitányság alezredesét 
és Dr. Ary Endre Vámospércsi Rendőrőrs őrsparancsnokát, valamint Fucskó János körzeti megbízott 
urat. Azt szeretném Önöktől megkérdezni, hogy van-e kiegészíteni valójuk a beszámolóval 
kapcsolatosan?  
 
Vincze István Hajdúhadházi Rendőrkapitányság alezredese:  
Először is köszönöm a Képviselő-testület meghívását magam és munkatársaim nevében. Engedjék 
meg, hogy bemutassam Fucskó János törzsőrmester urat, akit Ózdról igazoltunk át. Jelenleg 
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Vámospércs Város Körzeti megbízottja. Kérem Fucskó törzsőrmester urat néhány mondatban 
mutatkozzon be.  
 
Fucskó János törzsőrmester Vámospércs körzeti megbízottja: 
Legfontosabb tudni való rólam, hogy 25 éves vagyok 4 éve szolgálok a rendőrség állományában. Ezt 
megelőzően Borsod Megyében teljesítettem szolgálatot Ózd városában, ami bűnügyileg igen fertőzött 
terület. Az utolsó másfél évben körzeti megbízottként teljesítettem feladatomat. Körzeti 
megbízottként a területemen a bűncselekmények száma visszaesett számszerűsítve 27%-ban. 
Debrecenben élek, Vámospércsen 2013. január 01. napjától teljesítek szolgálatot. Munkám során 
mindent elkövetek annak érdekében, hogy a városban élő emberek nyugalmát biztosítani tudjam. 
Röviden ennyiről kívántam beszámolni.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Köszönjük szépen bemutatkozását. Köszöntöm a testület és magam nevében, a városunkban. 
Munkájához sok sikert és kitartást kívánunk.  
 
Vincze István Hajdúhadházi Rendőrkapitányság alezredese:  
Röviden Vámospércs Rendőrőrséről kívánok néhány szót megemlíteni. A rendőrkapitányság 
szervezeti egységben működik a Vámospércs Rendőrőrs, mely illetékességi területének nagysága 
közel 300 km2 és több mint 23.000 ember lakik a működési területen.  
(Szóban ismertette a mellékelt tájékoztatót) 
 
Ary Endre Vámospércsi Rendőrőrs őrsparancsnoka: 
Tisztelettel köszöntöm polgármester asszonyt és a képviselő-testület tagjait. Annyit szeretnék 
elmondani, hogy 2012. december 01. napjától látom el az őrsparancsnoki feladatot Vámospércsen. Az 
eltelt idő tekintetében volt rálátásom azokra a folyamatokra és feladatokra, amelyek 
elengedhetetlenül fontosak a közbiztonságok és a bűnügyek érdemi kezelésére. Én emlékszem arra és 
nagyon jól esett körülbelül 1, 5 hónappal ezelőtt ebben a teremben, hogy polgármester asszony azt 
mondta, hogy tapasztalja ő is azt a pozitív elmozdulást, amit tőlünk elvár joggal a lakosság és a város 
vezetése is. Nagyon büszke vagyok arra, hogy rövid időn belül pozitívum dolgokat értem el.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Köszönöm beszámolójukat. Kérdezem képviselő-társaimat, hogy kérdése, hozzászólása van-e 
valakinek?  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
Úgy gondolom, hogy kapitányságvezető úr beszámolójában részletesen kifejtett mindent. Az 
anyagban minden kérdésemre választ kaptam. Javaslom a beszámolót elfogadásra. Köszönjük 
munkájukat, Fucskó úrnak sok sikert és kitartást kívánok jómagam is.  
 
Deákné Demjén Ilona települési képviselő:  
Megerősítésként szeretném megemlíteni, hogy valóban fontos lépések történtek az elmúlt egy évben. 
Egy évvel, ezelőtt amikor ugyan így meghallgattuk a rendőrség beszámolóját, akkor én elmondtam, 
hogy nagyon fontosnak tartom a prevenciót az iskolában. Örömmel tapasztaltam, tapasztalom, hogy 
az iskolával a kapcsolat élénk. Az elmúlt héten is részt vettünk a gyerekekkel előadáson. További sok 
sikert kívánok munkájukhoz.  
 
Vincze István Hajdúhadházi Rendőrkapitányság alezredese:  
A mai napon Nyíradonyban tartunk szakmai egyeztető napot, amelyen részt vett a Mátyás Király 
Általános és AMI igazgatónője is, akivel a nyári teendőkről egyeztetünk, hogy milyen kockázatai 
tényezőknek nézünk elébe a Sport pálya területén. Ezzel kapcsolatosan megbeszéltük a közös 
tennivalókat az igazgató asszonnyal.  
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Lakatos József települési képviselő:  
A rendőrség jelenléte érezhető Vámospércsen. Köszönjük munkájukat.  
 
Ménes Andrea polgármester: 
További kérdése, hozzászólása, észrevétele van-e valakinek? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk a 
beszámoló elfogadásáról.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

83/2013. (V.29.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetőjének Vámospércs 2012. évi bűnügyi 
és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Dr. Vincze 
István r. alezredes kapitányságvezetőt értesítse.  
 
HATÁRIDŐ: 2013. május 31. 
FELELŐS: Ménes Andrea polgármester 

 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Önöknek köszönjük, hogy részt vettek a mai ülésünkön, további sok sikert kívánunk.  
 
(15:40 távozik az ülésről Dr. Vincze István Hajdúhadházi Rendőrkapitányság alezredese, Dr. Ary 
Endre Vámospércsi Rendőrőrs őrsparancsnoka, Fucskó János Vámospércs Város Körzeti 
megbízottja) 
 
2. napirendi pont: Előterjesztés a Vámosvíz Kft. 2012. évi beszámolójának jóváhagyása 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Vámosvíz Kft. ügyvezetője megküldte a Társaság 2011. évi számviteli törvény szerinti 
beszámolóját, valamint 2012. évi üzleti tervét.  
 
Az Ügyvezető által megküldött anyagokat az előterjesztés részeként mellékletben csatolom.  
 
A Társaság adózás előtti eredménye 12.434.003 Ft. Javaslatunk az, hogy osztalékfizetés ebben az 
évben ne történjen, mivel hosszabb távon előnyösebb a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba 
helyezése.  
A cég társasági adó fizetési kötelezettsége: 626.000 Ft, az önkormányzat részére fizetendő iparűzési 
adó: 867.700 Ft.  
A Vámosvíz Kft eredménye nyereség, melynek összege 11.808.000 Ft. Javaslom, hogy a Képviselő-
testület a nyereséget helyezze eredménytartalékba, az eredménytartalék későbbi felhasználásáról 
pedig 2012. év folyamán döntsön. (Szóban ismertette a mellékelt tájékoztatót) Kérdezem az 
ügyvezető igazgató urat, hogy van-e kiegészíteni valója?  
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Pesci Gerardo Vámosvíz Kft. ügyvezető igazgató: 
Köszönöm, nincs. Polgármester asszony részletesen tájékoztatta a testületi tagokat.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérdése, hozzászólása, észrevétele van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja Vámosvíz 
Kft. 2012. évi beszámolójának anyagát, valamint az lenne a bizottság javaslata, hogy a Vámosvíz 
Kft. ügyvezető igazgatóját munkájának elismerése érdekében egyszeri nettó 300 ezer forintos 
jutalomba részesítsük.  
 
Ménes Andrea polgármester: 
Olyan cégeknél, ahol az üzleti tervekben meghatározottakat felülmúlja a teljesítésben a Kft, ott ez elő 
szokott fordulni. Ki szeretném hangsúlyozni, hogy amennyiben úgy határoz a testület, hogy megítéli 
ezt a juttatást, az nem az önkormányzat költségvetését terheli, hanem a cég eredménytartalékából 
kerül kifizetésre. További kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

84/2013. (V.29.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  
 
1. A Vámosvíz Kft. 2012. évi számviteli törvény szerinti – könyvvizsgáló által 

záradékolt – beszámolóját - az előterjesztés melléklete szerint – jóváhagyja.  
2. Elfogadja a 2012. évi mérleg szerinti eredmény (3.289 e Ft) 

eredménytartalékba helyezését. Az eredménytartalék felhasználásáról 2013. 
december 31. napjáig dönt.  

3. A Vámosvíz Kft. 2013. évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.  
4. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Vámosvíz Kft. ügyvezetőjét 

értesítse.  
 
HATÁRIDŐ: 2013. május 31. 
FELELŐS: Ménes Andrea polgármester 
 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

85/2013. (V.29.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Vámosvíz Kft. ügyvezető 
igazgatójának, - Gerardo Pesci úrnak - nettó 300 ezer forint jutalmat állapít 
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meg, tekintettel arra, hogy a 2012. évben a cég vezetetése során kimagaslóan 
eredményes munkát végzett.   
 
A Képviselő-testület a fedezetet a Vámosvíz Kft. 2012. évi eredménytartalék 
terhére biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a 
Vámosvíz Kft. ügyvezető igazgatóját értesítse.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
(15:50 távozik az ülésről Pesci Gerardo Vámosvíz Kft. ügyvezetője) 
 
3. napirendi pont: Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2012. évi 
beszámolójának jóváhagyása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Tájékoztatásképen mondom el a bizottság tagjainak, hogy Kari Irén Igazgató asszony a mai ülésen 
nem tud részt venni egyéb elfoglaltsága miatt. A cég képviseletével Polgárné Nagy Elvira települési 
képviselőt, - aki a temetkezési vállalat dolgozója - bízta meg.  
 
A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat vezérigazgatója megküldte a Vállalat 2012. évi 
tevékenységéről szóló – könyvvizsgáló által záradékolt – beszámolóját, valamint 2013. évre szóló 
üzleti tervét.  
 
Az Igazgató Asszony által megküldött anyagokat az előterjesztés részeként mellékletben csatolásra 
került.  (Szóban ismerteti az Igazgató Asszony által mellékelt beszámolót)   
 
Kiegészítésképen annyit szeretnék elmondani a bizottság tagjainak, hogy a HBM-i Temetkezési 
Vállalat az eredményük terhére Vámospércsen több mint 1 millió forint értékű beruházást hajtott 
végre. Már a munkálatok készen vannak együttműködve velünk. Burkolás, festés, ravatalkellékek 
cseréje történt meg. A ravatalozóba megoldásra került az akadálymentesítés is. Azt is el kell 
mondanom, hogy a ravatalozó tetőszerkezete komplett felújítást igényel, figyelmébe ajánlom a 
Képviselő-testület tagjainak, ha arra járnak, kérem, nézzék meg. A jövő évi költségvetésünkbe be kell 
építenünk az erre vonatkozó kiadást. A ravatalozó eddigi vas ajtója fa ajtóra lett kicserélve. Az 
elvégzett munkálatokat teljes mértékben a HBM-i Temetkezési Vállalat állta. A vállalat választotta ki 
az újítás során a járólapot, a falszínt stb.-t  
 
Köszönjük szépen Igazgató Asszonynak, kérem Polgárné Nagy Elvirától, hogy tolmácsolja igazgató 
asszony részére. Továbbá tervezzük igazgató asszonnyal, hogy a temetőben megfelelő villanyhálózat 
kiépítését szeretnénk megvalósítani. Azt mondta, hogy amennyiben az önkormányzat megterveztetni, 
akkor annak a kiépítésében is jelentősebb részt vállal a cég. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Kérdése, 
hozzászólása, észrevétele van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a beszámoló 
elfogadását a Képviselő-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 

86/2013. (V.29.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  
 
1. A „PLATINUM” Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2012. évi 

tevékenységéről szóló – könyvvizsgáló által záradékolt – egyszerűsített 
éves beszámolóját jóváhagyja.  
 

2. A „PLATINUM” Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2013. évre 
vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.  
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat 
igazgatóját a döntésről értesítse.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
4. napirendi pont: Előterjesztés a Humánszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójának 
jóváhagyása  tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Vámospércsi Humánszolgáltató Nonprofit Kft. (4287 Vámospércs, Béke u. 3.) ügyvezető 
igazgatója Dr. Rácz Norbert elkészítette a cég 2012-es üzleti évéről szóló egyszerűsített éves 
beszámolót. Az anyagban szerepel a cég mérlege, annak részletes elemzése, és a független 
könyvvizsgálói jelentés. 
Az „Egyszerűsített éves beszámoló”-t jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került.  
Kérdezem az ügyvezető igazgató urat, hogy van-e kiegészíteni valója?  
 
Dr. Rácz Norbert ügyvezető igazgató: 
A Nonprofit Kft. a 2012-es évet 588 eFt veszteséggel zárta. 
 
A Nonprofit Kft. 3 fő tevékenységgel foglalkozik, melyek az alábbiak: 
 
1. Körzeti Védőnői Szolgálat és Iskola-egészségügyi ellátás, melynek finanszírozási fedezetét az 

OEP-pel kötött finanszírozási szerződés biztosítja. 2012. évben az OEP-től kapott bevétel 
fedezte a szolgálatok működési költségeit. 

2.  Orvosi ügyelet működtetése szerződés alapján, melynek fedezetét Vámospércs Városi 
Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja támogatási szerződés alapján. 

3.  Egészségügyi Központ üzemeltetése. A központ rezsi költségeit az orvosok által fizetett 
bérleti díjból fedezzük. 2012. évben a bevételek nem fedezték a költségeket.  2012. évben az 5 
orvos, (2 felnőtt házi orvos, 2 fogorvos és 1 gyermekorvos) bruttó 53.975 Ft/hó/orvos bérleti 
díjat fizetett, az ebből származó 

NETTÓ BEVÉTEL 2012-ben  2.507.500 Ft 
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A nettó kiadások (rezsi költségek) a következőképpen alakultak:               
- E-on áramdíj:           748.368 Ft 
- TIGÁZ gázdíj:       1.324.374 Ft 
- Vámosvíz vízdíj:          359.414 Ft 
- AKSD hulladékdíj:          144.900 Ft 
- Telefon költség:             379.324 Ft 
- Septox veszélyes hulladék és Hortobágy Környvéd. Kft.  
  rágcsáló- és rovarirtás             223.110 Ft 
 
NETTÓ KIADÁS 2012-ben  2.956.380 Ft 
 
A kiadások között nem kerültek feltüntetésre az általános karbantartási költségek és egyéb általános 
költségek (pl. hatósági díjak, könyvvizsgálat stb.) 
Az Egészségügyi Központ üzemeltetésének eredménye -448.880 Ft. 
 
A Nonprofit Kft. 2012. évi veszteségéből minimálisan 76 %-ot az épület üzemeltetés vesztesége 
okozott. (588 eFt összes veszteségből 449 eFt az épület üzemeltetés vesztesége.) 
 
A veszteség fennmaradó része abból adódik, hogy a Kft. általános költségeinek fedezésére csak 
részben kap támogatást. Vannak olyan költségek, amelyeket egyéb forrásból kell kigazdálkodni, mint 
pl. a könyvvizsgálat, könyvvezetés költsége, mely 2012-ben 307.480 Ft volt, vagy az értékcsökkenés 
stb. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében az orvosok által fizetendő bérleti 
díjat szíveskedjenek felülvizsgálni. A bérleti díj megállapításánál éves 3.000.000 Ft kiadás 
tervezhető, melyet vagy a 2 felnőtt házi orvosi és 2 fogorvosi, azaz 4 körzet között lehet felosztani, 
vagy az orvosi ügyelettel együtt 5 egyenlő részre javaslom osztani. Az orvosi ügyelet korábban 
bérleti díjat nem fizetett, azonban 2012. december 04-től a gyermekorvosi körzet átköltözött a 
Járóbeteg Rendelőintézetbe, melynek kieső árbevételét pótolni kell, másrészt az ügyelet miatt kell 
hétvégén az egész házat fűteni, ami a fűtésszezonban jelentős többletköltséggel jár. 
 
Az Egészségügyi Központ 2013. évi várható üzemeltetési költségei kb. 300.000 Ft/ hó kiadást 
jelentenek. Ennek a költségnek a felosztására a következő két javaslatot tesszük:  
 

1. javaslat: a havi költséget öt egyenlő részre történő osztása a 2 felnőtt házi orvos, 2 fogorvosi 
körzet és az orvosi ügyelet között. A bérleti díj így bruttó 60. 000 Ft/hó lenne. 
  

2. javaslat: az orvosi ügyelet továbbra sem fizet bérleti díjat, így a havi költség négyfele oszlik, a 
bérleti díj így bruttó 75.000 Ft/ hó lenne.  

 
A jelenlegi 53.975 Ft/ hó bérleti díj 2009. április 15 óta van érvényben, azóta nem emelkedett. A 
mostani emelés az 1. javaslat esetében 11%-os, míg a 2. javaslat esetében 39%-os emelkedést jelent.  
 
Kérem a Tisztelet Képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen elfogni és a szükséges 
intézkedéseket a cég biztonságos működése érdekében megtenni.  
 

Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
beszámolót, valamint javasoljuk, a havi költség öt egyenlő részre történő osztását.  
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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 

87/2013. (V.29.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  
 
1. A Vámospércsi Humánszolgáltató Nonprofit Kft. (4287 Vámospércs, Béke 

u. 3.) 2012. évi számviteli törvény szerinti könyvvizsgáló által záradékolt 
– beszámolóját – az előterjesztés melléklete szerint – jóváhagyja.  
 

2. Elfogadja, hogy a Társaság 2012. évi mérleg szerinti eredményes 
veszteség (-588e Ft), és ezt eredménytartalékba helyezi.  
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a cég ügyvezetőjét értesítse.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

88/2013. (V.29.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  
 

1. A 8/2007. (I.4) számú határozatát akként módosítja, hogy a határozat 1-5. 
pontját hatályon kívül helyezi.  
 

2. 2013. július 1. napjától a Vámospércs Nagy u. 7. sz. alatti Egészségügyi 
Központ épületében – tulajdonosi jogkörében eljárva – az orvosi rendelők 
bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
a) KA-HO Fogászati Kft. I. körzet  bruttó 60.000 Ft /hó 
b) KA-HO Fogászati Kft. II. körzet         bruttó 60.000 Ft/hó 
c) Dr. Suba László háziorvosi rendelő bruttó 60.000 Ft/hó 
d) Dr. Erdei Ágnes háziorvosi rendelő     bruttó 60.000 Ft/hó 
e) Orvosi Ügyelet működése  bruttó 60.000 Ft/hó 

  
A bérleti díj valamennyi közüzemi költséget tartalmazza. 

 
3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Humánszolgáltató Nonprofit 

Kft. ügyvezetőjét értesítse.  
 

Határidő: 2013. június 18. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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5. napirendi pont: Előterjesztés az Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. 2012. évi 
beszámolójának jóváhagyása  tárgyában 
 (Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
A Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. (4287 Vámospércs, Béke u. 3.) 
ügyvezető igazgatója, Dr. Rácz Norbert elkészítette a cég 2012. évi üzleti évéről szóló egyszerűsített 
éves beszámolót. Az anyagban szerepel a cég mérlege, annak részletes elemzése, a független 
könyvvizsgálói jelentés. 
 
Az „Egyszerűsített éves beszámoló”-t jelen előterjesztés részeként mellékletben csatolásra került.   
 
Kérdezem az ügyvezető igazgató urat, hogy van-e kiegészíteni valója?  
 
Dr. Rácz Norbert ügyvezető igazgató: 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, mint a Vámospércs- Kistérségi Egészségügyi Szakellátó 
Nonprofit Kft. tulajdonosát, hogy a Társaság 2012. évről szóló Egyszerűsített éves beszámolóját, 
annak mellékleteit és a Független könyvvizsgálói jelentést elfogadni szíveskedjen. A beszámolót a 
Társaság Felügyelő Bizottsága 2013. május 30.-i ülésén tárgyalja.  
 
Kiegészítés:  
A Nonprofit Kft. a 2012-es évet 12 567 eFt veszteséggel zárta.  
 
A Rendelőintézet TIOP pályázati forrásból valósult meg, mely pályázat zárása 2012. augusztus 31-én 
volt. A Nonprofit Kft. fő tevékenysége a járóbeteg ellátás, melyet 2012. december 4-én kezdett meg 
heti 150 szakorvosi és 120 nem szakorvosi órában.  
 
A Nonprofit Kft. 2012. évi vesztesége egyrészt a projektzárást követően az épülettel kapcsolatban 
felmerült többletköltségekből, másrészt az alkalmazottak munkabéréből és annak járulékából tevődik 
össze. A rendelőintézet megnyitását megelőzően már 2012. október közepén megkezdtük a 
szakszemélyzet kiválasztását, akik részben helyben, részben a szomszédos járóbeteg szakrendelőben 
szereztek olyan jártasságot (informatikai, betegszállítási stb.), amely lehetővé tette a tevékenység 
decemberi megkezdését.  
 
2012. év utolsó 4 havi rezsiköltségét és 2,5 havi munkabér és járulékai költségét a Nonprofit Kft-nek 
kellett finanszíroznia. December hónapban a kezdés és az ünnepek miatt csak 3 millió Ft bevételt 
tudtunk realizálni az OEP-től, amelynek folyósítása csak 2013 februárjában történt meg.  
 
A fentiek miatt a működőképesség fenntartásához folyószámlahitel igénybevétele vált szükségessé. A 
Főnix Takarékszövetkezet által biztosított 10 millió Ft-os kerettel a működést finanszírozni tudjuk, a 
likviditás így biztosított. Megjegyezni kívánom, hogy a másik két megyei járóbeteg szakrendelő 
részint magasabb törzstőkével indult (mindkettő részvénytársaság), másrészt 20-25 millió Ft közötti 
hitelből gazdálkodik.  
 
2013. évben a Rendelőintézet működése szépen beindult és a betegek is elkezdték megismerni 
intézetünket. A betegek igényeinek és a várólista figyelembevételével 2013. március 1-jétől duplájára 
emeltük a reumatológia (heti 6 órától 12 órára) és a bőrgyógyászat (heti 4-ről 8-ra) rendelési idejét. 
Ezzel a heti szakorvosi óraszámunk 160 órára nőtt.  
 
További emelést tervezünk – az ÁNTSZ engedély beszerzését követően – várhatóan július közepétől- 
végétől, mely során bővül a fül-orr-gégegyógyászat, szemészet, szülészet, sebészet és neurológia heti 
2-2 órával, a pszichiátria heti 6 órával, valamint a kardiológia heti 8 órával.  



15 
 

 
A tervezett emeléseket követően heti 184 szakorvosi órában tudjuk fogadni a betegeket.  
A fennmaradó heti 16 szakorvosi órát a betegek igényétől függően szeretnénk átcsoportosítani. Ezzel 
a szándékunkkal megkerestük már a hatóságokat, de véleményünk szerint ez még korai, legalább 
féléves, egy éves működés után nyílik erre lehetőség.  
Az OEP-pel megkötött finanszírozási szerződésünk szerint a Rendelőintézet havi 7.516.403 német 
pont finanszírozásában (teljesítmény volumen korlát TVK) részesül. Egy német pont értéke jelenleg 
1,50 Ft, azaz a Rendelőintézet havi OEP finanszírozása 11 274 604 Ft. Amennyiben valamelyik 
hónapban nem érjük el a maximális TVK-t, akkor az minden év október 31-ig összeadódik és ha 
valamely hónapban többet teljesítünk, akkor ebből le tudjuk hívni.  
 
Mellékelem az OEP kimutatását, melyből látszik, hogy 2013. március hónapban már 6.730. 66 német 
pontot finanszírozott az OEP (májusi 10.096.500 Ft kifizetés). 
Ez a havi TVK 89,5% úgy, hogy a 200 szakorvosi órából csak 80%-ot rendelünk. (kb. 10% többlet) 
2013. április hónapra ez a mutató további emelkedést mutat. Az OEP felé 8.148.000 német pontot 
jelentettünk le, melynek vizsgálata az OEP részéről még nem zárult, de várhatóan jelentős levonás 
nem lesz. Ez azt jelenti, hogy a nyitást követő 4. teljes hónapban 80%-os szakorvosi óraszámnál 
elértük a maximális TVK-t (finanszírozást). 
Az OEP által finanszírozott ellátásainkat a hozzánk tartozó települések lakossága mellett igénybe 
veszik a kistérség többi településének lakosai is, így pl. Hajdúsámsonból, Nyíradonyból vannak 
betegeink, sőt a Debrecen- Haláp körzeti orvosa megkeresett bennünket az ottani lakosok ellátása 
miatt.  
 
2013. május 27-én a szülész-nőgyógyász és gyermekgyógyász szakorvosunk bevonásával tárgyaltunk 
Álmosd település körzeti védőnőjével a terhes anyák és a kisgyermekek szakorvosi ellátásáról. Annak 
ellenére, hogy Létavérteshez tartoznak és lehet, hogy az közelebb is van, ami szolgáltatásainkat 
akarják igénybe venni. 2013. május 31-én, pénteken a hozzánk tartozó települések körzeti 
védőnőinek szerveztünk találkozót és továbbképzést a gyermekgyógyászatban.  
A települések körzeti orvosait is tervezzük meghívni, melyre a végleges szakorvosi óraszámok 
ismeretében szeretnénk sort keríteni.  
 
Az OEP finanszírozott tevékenység mellett megindult a foglakozás- egészségügyi szakrendelésünk 
is. Ennek keretében szerződést kötöttünk a Munkaügyi Központtal, melynek keretében a 
közmunkaprogramba bevont személyek orvosi vizsgálatát végezzük. Emellett szerződtünk hasonló 
feladatok ellátására a tulajdonos önkormányzatok többségével és gazdasági társaságokkal is, így pl. a 
Vámosgép Kft., a Kiss-Família Kft. alkalmazottaik vizsgálatát is elvégezzük.  
 
Működésünk során nagy figyelmet fordítunk az eredményes gazdálkodásra. A korábban felsorolt 
bevételek mellett havonta jelenleg 9 millió Ft kiadásunk van, mely a végleges szakorvosi óraszámok 
mellett kb. 10,5 millió Ft-ra fog emelkedni. Ezen költségek 70%-át a munkabérek teszik ki. Igen 
jelentős az E-ON részére fizetendő áramdíj, havi 1 millió Ft körül, azaz a költségek 10%-a annak 
ellenére, hogy az E-ON-tól tőzsdei áron vesszük az áramot, melyért köszönet illeti Oláh Sándor urat.  
Minden területen megpróbálunk takarékosan gazdálkodni, folyamatosan felülvizsgáljuk a 
megállapodásainkat. Reméljük, hogy ennek eredményeként havi kb. 0,5-1 millió Ft tartalékot tudunk 
majd képezni, ami rendkívüli kiadásokat fedezni tudja (orvosi műszer beszerzése, javítás stb.)  
 
Köszönetemet szeretném kifejezni Vámospércs Városi Önkormányzat (mint gesztor) Képviselő-
testületének a Rendelőintézet megvalósításához nyújtott segítségéért.  
Külön köszönet illeti Ménes Andrea Polgármester Asszony a projekt megvalósítása során végzett 
áldozatos munkájáért, valamint a Rendelő beindításában és a stratégiai döntések meghozatalában 
végzett tevékenységéért.  Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen 
elfogadni.  
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Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 
beszámolót a Képviselő-testület részére.  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
Köszönettel tartozunk ügyvezető úr áldozatos munkájáért. Tapasztalatból mondom, mit visszajáró 
beteg, hogy „öröm” az intézetbe járni, az orvosok az asszisztensek, de említhetnék bárkit mindenki 
nagyon kedves és készséges. Tudom, hogy nem csak velem, mint képviselővel, hanem bárkivel, aki 
betegként jelenik meg az intézetben. Más településről is jeleztek felém pozitív tapasztalatot és ez 
nagyon sokat számít pláne egy beteg embernek, hogy hogyan szólnak hozzá.  További sok sikert 
kívánok. A gyógyszertár nyitásának a körülményeit tudjuk, de többen jelezték már felém, hogy jó 
volna, hogyha az intézetben büfé is lenne. Nem minden beteg Vámospércsről érkezik.  

Dr. Rácz Norbert ügyvezető:  
A büfé nyitása folyamatban van, az intézetbe elhelyezésre került egy italautomata. 
 
Ménes Andrea polgármester:  
További kérdés, hozzászólás? 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 

89/2013. (V.29.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Vámospércs- Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. (4287 
Vámospércs, Béke u. 3.) 2012. évi üzleti évéről szóló – számviteli törvény 
szerinti Egyszerűsített éves beszámolóját – a határozat melléklete szerint – 
elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a cég ügyvezetőjét 
értesítse.  
 
Határidő: 2013. május 31.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
6. napirendi pont: Előterjesztés a Hidro Vp. Kft. „va” 2012. évi beszámolójának jóváhagyása 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Hidro Vp Kft. „va” végelszámolója Dr. Rácz Norbert összehívta a Kft. taggyűlését a Kft. a 
2012.01.01. - 2012.12.31. időszakra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására. A 
beszámoló és annak mellékletei az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezik. 
(Szóban ismerteti a mellékelt beszámolót)   
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
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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, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

90/2013. (V.29.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  
 

1. a Hidro Vp. Kft „va” 2012. január 1. – 2012. december 31. időszakra 
vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját és annak mellékleteit a 
határozat melléklete szerint elfogadja.  
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Hidro 
Vp. Kft. „va” végelszámolóját értesítse, és a döntésnek megfelelően az 
önkormányzatot a Kft. taggyűlésén képviselje.  

 
Határidő: 2013. május 30.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
7. napirendi pont:  Előterjesztés a Vámospércs- Nyíradony Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság 
„va” 2012. évi beszámolójának jóváhagyása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A tűzoltóságok működését és állami finanszírozását meghatározó jogszabályok 2012. évi változása 
következtében a Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 118/2012. (VI.25.) számú 
határozatával úgy döntött, hogy 2012. december 31. napjával megszünteti a Vámospércs-Nyíradony 
Köztestületi Önkéntes Tűzoltóságot.  
 
A Vámospércs-Nyíradony Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság 2012. november 19. napján megtartott 
közgyűlésén a 2/2012. (XI.19.) számú határozatával kimondta, hogy 2012. december 31. napjával 
tevékenységét megszűnteti, és jogutód nélkül megszűnik. A 4/2012. (XI. 19.) számú határozatával a 
közgyűlés kijelölte a Vámospércs-Nyíradony Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság elnökét, hogy az 
egyesület végelszámolója legyen és végezze el a végelszámolással kapcsolatos feladatokat. 
 
A végelszámolási eljárás 2013. január 01. napjával megindult a Debreceni Törvényszék előtt, amely 
jelenleg is folyamatban van. 
 
Szűcsné Ujvári Ildikó, a tűzoltóság könyvelője elkészítette a Vámospércs-Nyíradony Köztestületi 
Önkéntes Tűzoltóság „va” 2012. évről szóló közhasznú egyszerűsített éves beszámolót, valamint a 
2012. üzleti évről szóló kiegészítő mellékletet, melynek a beszámolási időszak vége 2012. december 
30. napja. 
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 A közhasznú egyszerűsített éves beszámolót és a 2012. üzleti évről szóló kiegészítő mellékletet az 
előterjesztés részeként mellékletben csatolom.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Kérdése, 
hozzászólása 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, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

91/2013. (V.29.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Vámospércs – Nyíradony Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság „va” (4287 
Vámospércs, Béke u. 3. ) 2012. évről szóló közhasznú egyszerűsített 
beszámolóját és a 2012. üzleti évről szóló kiegészítő mellékletét elfogadja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
8. napirendi pont: Előterjesztés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. május 30. 
napján tartandó közgyűlésének tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. igazgatóságának az elnöke, Tóth Attila Úr 2013. május 
30. napján 10,00 órai kezdettel rendes közgyűlést hívott össze, az alábbi napirendi pontokkal: 
 

1. napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése a 2012. évi gazdálkodásról  
2. napirendi pont: A Felügyelőbizottság jelentése a 2012. évi éves beszámolóról 
3. napirendi pont: A Könyvvizsgáló jelentése a 2012. évi éves beszámolóról 
4. napirendi pont: A számviteli törvény szerinti 2012. évi beszámoló elfogadása 
5. napirendi pont: A 2013. évi üzleti terv előterjesztése, elfogadása  
6. napirendi pont: A tisztségviselők választását előkészítő jelölőbizottság jelentése 
7. napirendi pont:         Az igazgatósági tagok megválasztása, Alapszabály módosítása 

 
Tekintettel arra, hogy a Vámospércs Városi Önkormányzat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű 
Zrt.-ben részvényes, így szavazati joga van a közgyűlésben. 
 
1. napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése a 2012. évi gazdálkodásról, javaslat a számviteli 
törvény szerinti beszámoló elfogadására.  
 
A 2012. évi gazdálkodás értékelését a 2. számú (2012. évi beszámoló mellékleteivel) és a 3. számú 
(2012. évi üzleti jelentés) melléklet tartalmazza. Az éves beszámolót a kiegészítő mellékletekkel, 
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valamint a könyvvizsgálói jelentést a Cégbíróságon letétbe kell helyezni. A gazdálkodásról szóló 
üzleti jelentés a tulajdonos önkormányzatok részletes tájékoztatása céljából készült.  
 
A 2012. évi mérleg főösszeg 2.529.215 E Ft, az adózás előtti eredmény 33.347 E Ft. Adófizetési 
kötelezettség 483 E Ft, így az adózott eredmény 32.864 E Ft mérleg szerinti eredmény.  
Miután az eredmény 32.864 E Ft lett, a közgyűlésnek nem csak a beszámoló elfogadásáról, hanem az 
eredmény felhasználásáról is döntenie kell.  
2. napirendi pont: A Felügyelőbizottság jelentése a 2012. évi éves beszámolóról  
 
3. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a 2012. évi éves beszámolóról.  
A könyvvizsgáló megállapításait az 4. számú melléklet tartalmazza.  
 
4. napirendi pont: A 2012. évi éves beszámoló elfogadása  
 
5. napirendi pont: A 2013. évi üzleti terv (A 5. számú melléklet tartalmazza.) 
A terv lényege, hogy a 2013. évre érvényes víz- és szennyvízdíjak, valamint a már érvényben lévő 
vagy ismertté vált jogszabályok figyelembevétele mellett -1.470.000 E Ft veszteséggel számolunk.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján szíveskedjen az alábbi határozati javaslatokat 
elfogadni. Kérdése, hozzászólása 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.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Ezen a napon nekem egyéb helyen is meg kell jelennem, ezért kérem, hogy a testület Huszti János 
alpolgármester urat hatalmazza fel a képviseletre.  
 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

92/2013. (V.29.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, felhatalmazza 
Huszti János alpolgármestert, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű 
Zrt. (4030 Debrecen, Hét vezér u. 21.) május 30. napján tartandó közgyűlésen 
szavazatával támogassa az alábbi határozati javaslatokat:  
 
1. A Felügyelőbizottság által jóváhagyott 2012. évre vonatkozó üzleti jelentést, 

az éves beszámolót 2.529.215 E Ft mérleg főösszeggel és 32.864 E Ft 
mérleg szerinti eredménnyel, a kiegészítő melléklettel, valamint a 
könyvvizsgálói jelentést elfogadja.  
 

2. A saját tőke értéke kisebb, mint a jegyzett tőke értéke, ezért osztalék 
kifizetésére nem kerülhet sor. Erre tekintettel a közgyűlés elfogadja, hogy a 
tárgyévi mérleg szerintit eredményt a saját tőke értékének növelésére 
használja fel az egyensúly helyreállítása érdekében.  



20 
 

 
3. A cég 2013. évre előterjesztett üzleti tervét jóváhagyja.  

 
4. Felkéri Huszti János alpolgármestert, hogy a közgyűlésen a Képviselő-

testület döntését képviselje.  
HATÁRIDŐ: 2013. május 30. 
FELELŐS: Huszti János alpolgármester 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2013. (V.29.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, felhatalmazza 
Huszti János alpolgármestert, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű 
Zrt. (4030 Debrecen, Hét vezér u. 21.) május 30. napján tartandó közgyűlésen 
szavazatával támogassa az alábbi határozati javaslatokat:  
 
1. A részvénytársaság közgyűlése 2013. június 1. napjától 2015. május 30-ig 

szóló időtartalomra megválasztja az Igazgatóság tagjává:  
 
1………………………………………….. (név, lakcím, anyja neve) 
 

2. A részvénytársaság közgyűlése 2013. június 1. napjától 2015. május 30-ig 
szóló időtartamra megválasztja az Igazgatóság tagjává:  
 
1…………………………………………….(név, lakcím, anyja neve) 

 
3. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (Cg. 09-10-000135) 

Közgyűlése a részvénytársaság Alapszabályát 2013. május 30. napi 
hatállyal a következő szerint módosítja:  
Az Alapszabály 15.1. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 
 
15.1. Az Igazgatóság tagjai:  
 
Tóth Attila (az igazgatóság elnöke) 4031 Debrecen, Szeges u. 11.  
Nagy Miklós 3580 Tiszaújváros, Tompa M. u. 72.  
Kóthay László 4032 Debrecen, Kodály Z. u. 14. I/8.  
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 

HATÁRIDŐ: 2013. május 30. 
FELELŐS: Huszti János alpolgármester 
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9. napirendi pont: Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
díjáról szóló rendelet tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdés a.) pontja, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) 
sz. Kormány rendelet (továbbiakban: Kormány rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján rendeletben 
állapítja meg a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díját.  
 
Legutóbb a Képviselő-testület a 7/2011. (III.1.) számú rendeletével, valamint a 8/2013. (IV.30.) 
számú rendeletével kerültek megállapításra a térítési díjak, a Szociális Szolgáltató Központ 
vezetője, György Miklósné intézményvezető asszony és Fucskó Zoltánné, a Támogató Szolgálat 
vezetője által elkészített szakmai anyag alapján.  
 
Sajnos a két vezető által előterjesztett térítési díjak összege nem volt kellőképpen szakmailag 
alátámasztva, amelynek következtében a szociálisan nem rászoruló ellátottak esetében a Támogató 
Szolgálat személyszállítási díja jelentős mértékben megemelkedett (30 Ft/km-ről, 165 Ft/km-re), és 
emiatt a szolgáltatást nem kívánják igénybe venni.  
 
Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testületnek nem az volt a szándéka, hogy a lakosságot 
ellehetetlenítse, kellemetlen a lakossággal szemben az ilyen jellegű szakmai tévedés 
következményeként meghozott döntés. 
 
Amint értesültem a problémáról, felkértem a két vezetőt, hogy haladéktalanul készítsenek a 
Képviselő-testület részére egy szakmailag megalapozott – a lakosság igényeit és szociális 
helyzetét maximálisan figyelembe vevő – több alternatívát bemutató anyagot, amelynek 
megtárgyalását követően a testület egy elfogadható mértékű térítési díj rendeletet tud 
megalkotni.  
 
Az intézményvezető által – a fentiek alapján - megküldött javaslat az alábbi:  
  
A támogató szolgálat feladata a súlyosan fogyatékos személyek lakókörnyezetbe történő ellátása, 
elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának 
megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.  
A támogató szolgálat által vállalt feladategység alapján kapja az intézmény a támogatási összeget (a 
súlyosan fogyatékos személyek szállításával megtett km és személyi segítésével töltött munkaóra 
után), mely teljes egészében fedezi a támogató szolgálat működését.   
Egy feladategység támogató szolgáltatás esetén a halmozott fogyatékossága vagy autizmusa miatt 
szociálisan rászorult személyek segítésével töltött 40 perc, más szociálisan rászorult személyek 
segítésével töltött 1 óra, illetve a szociálisan rászorult személyek szállítása közben megtett 5 
kilométer. 
 
Az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a központi 
költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének, támogató 
szolgáltatás esetében a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti 
költségvetési támogatásnak különbözete.   
A támogató szolgálat túlnyomó részben szociálisan rászorult, súlyosan fogyatékos személyeket szállít 
naponta Debrecenbe, illetve a szabad kapacitás függvényében azokat a szociálisan nem rászorult 
személyeket is szállítja, akik fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában nem 
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részesülnek, de egészségi állapotukból, vagy idős korukból kifolyólag más módon nem tudnak 
egészségügyi intézménybe, vagy közszolgáltatás helyszínére eljutni. 
A Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő testületének 8/2013. (IV.30.) sz. önkormányzati 
rendeletben megállapított 165 Ft/km térítési díjat az igénybevevő szociálisan nem rászorult ellátottak 
nem tudják kifizetni, az előjegyzett szállításokat visszamondják. Az eddigi 30 Ft/km térítési díj 
megfizetése után éves szinten 600.000-700.000 Ft plusz bevétel jelentkezett, 2012.-ben 610.275 Ft.  
A 2011. évben megállapított térítési díj alapján a következőképpen alakult az ellátási területünkön a 
térítési díj: 
 

Szociálisan rászorultak 
Személyi segítés 0 Ft/óra 
Szállítás 0 Ft/km 

Szociálisan nem rászorultak 
Személyi segítés 350 Ft/óra 
Szállítás 30 Ft/km 
 
 

Szociálisan nem rászorultak által fizetett szállítási díj 
Vámospércs 1.500 Ft 
Újléta 2.100 Ft 
Nyírmártonfalva 2.100 Ft 
Nyírábrány 2.400 Ft 
 
A Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő testületének 8/2013. (IV. 29.) sz. önkormányzati 
rendelete alapján (165 Ft/km): 
 

Szociálisan nem rászorultak által fizetett szállítási díj 
Vámospércs   8.250 Ft 
Újléta 11.550 Ft 
Nyírmártonfalva 11.550 Ft 
Nyírábrány 13.200 Ft 
 

A térítési díjra vonatkozó javaslat 
I. 

 
Szociálisan rászorultak 

Személyi segítés 0 Ft/óra 
Szállítás 0 Ft/km 

Szociálisan nem rászorultak 
Személyi segítés 235 FT/óra 
Szállítás 30 Ft/km 
 

Szociálisan nem rászorultak által fizetett szállítási díj 
Vámospércs 1.500 Ft 
Újléta 2.100 Ft 
Nyírmártonfalva 2.100 Ft 
Nyírábrány 2.400 Ft 
 

II. 
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Szociálisan rászorultak 
Személyi segítés 0 Ft/óra 
Szállítás 0 Ft/km 

Szociálisan nem rászorultak 
Személyi segítés 235 Ft/óra 
Szállítás 35 Ft/km 
 

Szociálisan nem rászorultak által fizetett szállítási díj 
Vámospércs 1.750 Ft 
Újléta 2.450 Ft 
Nyírmártonfalva 2.450 Ft 
Nyírábrány 2.800 Ft 
 
35 Ft/km térítési díj éves szinten körülbelül 710. 000 Ft többletbevételt jelent. 

 
III. 

 
Szociálisan rászorultak 

Személyi segítés 0 Ft/óra 
Szállítás 0 Ft/km 

Szociálisan nem rászorultak 
Személyi segítés 235 Ft/óra 
Szállítás 40 Ft/km 
 

Szociálisan nem rászorultak által fizetett szállítási díj 
Vámospércs 2.000 Ft 
Újléta 2.800 Ft 
Nyírmártonfalva 2.800 Ft 
Nyírábrány 3.200 Ft 
 
40 Ft/km térítési díj éves szinten körülbelül 812. 000 Ft többletbevételt jelent. 
 
A jövedelem alapján történő többsávos bontás nem javasolt, mivel a szociálisan nem rászorult 
ellátottak csak eseti jelleggel (havonta, kéthavonta 1-2 alkalommal) veszik igénybe a szállítást.  
Az Szt. 116. § (2) a szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó 
szabadon állapítja meg. 
 
Az ellátási területen élő négy településen, az igénybevevő ellátottak jövedelmi helyzete alapján a II. 
sz. táblázatban feltüntetett térítési díj elfogadása javasolt, mivel a nagymértékű térítési díj emelés a 
szállítási igények visszamondását és a bevétel csökkenését eredményezi. 
 
A térítési díjak az Áfát tartalmazzák.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megtárgyalni és az intézményvezető 
által kidolgozott I – II- III. táblázatban szereplő, szakmai javaslatok alapján a rendeletet megalkotni. 
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a rendelet 
tervezetet a Képviselő-testület részére a II. sz. táblázatban feltüntetett térítési díj elfogadásával.  
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Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület szándéka természetes az, hogy ezt a szakmai hibát korrigálja, kérem 
intézményvezetőket, hogy aki igénybe vette a szolgáltatást ezen megemelkedett díjmegfizetés 
ellenében, kérem, haladéktalanul intézkedjenek a díjvisszafizetésről.  
 
Bökönyi Zsolt Adó- és költségvetési irodavezető:  
A 2011. évben megállapított térítési díjtáblázatnál, ha megnézzük, akkor a személyi segítés 350 Ft/óra 
díjban volt megállapítva. A jelenleg javasolt II. sz. táblázatban feltüntetetve pedig 235 Ft/ óra díj 
került megállapításra. Elírás történt, mivel erre vonatkozóan nem kaptunk tájékoztatást.  
 
Fucskó Zoltánné Támogató Szolgálat Intézményvezetője:  
Károlyi Ernőné a Belső ellenőr asszony számítása szerint - a törvényben meghatározottak alapján - 
csökken a személyi segítés térítési díja. Ez a díjfizetés a nem fogyatékos személyekre vonatkozik, 
mivel részükre ingyenes a szolgáltatás.  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
Teljes mértékben fel vagyok háborodva, hogy ilyen hibát követtetek el. Amikor a Képviselő-testület 
tárgyalta a rendelet módosítását akkor teljes mértékben megbízott a szakmai munkátokban. Amikor 
kiszámolásra került a díj, mert tudomásunkra jutott, hogy volt egy eset, akkor nem tűnt fel, hogy 
1.500 forint helyett 8.500 forintot kell fizetni?  Nem gondoltátok, hogy ebben az esetben jelezni 
kellett volna polgármester asszony felé vagy a jegyző asszony felé? Nektek nem szúrt szemet ekkora 
díjtétel növekedés? A szakmai hibátokat én nem tudom elfogadni.  
 
György Miklósné Intézményvezető:  
Valóban nem jeleztük Polgármester és Jegyző asszony felé. Mi Bökönyi Zsoltnak szóltunk ezzel 
kapcsolatban és ő azt mondta, hogy korrigálásra kerül.  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
Az az egy eset most történt?   
 
György Miklósné Intézményvezető:  
Egy eset volt, amely kiszámlázásra került a jelzés előtt.  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Annyit szeretnék hozzászólni, hogy a kommunikáció módja jogosan felháborítja az itt jelen lévő 
Képviselő-testületi tagokat. A munka során hibázhat bárki, de tudjátok, mert tegnap a szakmai 
egyeztetésen elmondtuk, hogy az a legnagyobb gond, hogy nem tőletek intézményvezetőktől 
értesültünk a problémáról, hanem a lakosságtól. Többen jelezték felénk, hogy ti arról tájékoztattátok 
a lakosságot, hogy a testület hozott ilyen döntést. Felháborító, hogy az eszetekbe se jutott, hogy 
jelezzétek felénk. A képviselő-testület az általatok szolgáltatott szakmai anyag alapján hozta meg a 
döntését. Ebben ti hibáztatok és nem a Képviselő-testület.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
További kérdés, hozzászólás?  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Sajnos ez az eset már megtörtént, nem tudjuk visszafordítani.  
 
Deákné Demjén Ilona települési képviselő:  
Az a legnagyobb gond, hogy lakossági jelzések alapján nagyon rossz visszhangja volt ennek a 
szakmai hibának. 
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Ménes Andrea polgármester:  
Sajnos hozzám érkezett olyan lakossági jelzés is, hogy én, mint polgármester hoztam meg ezt a 
rendeletet. Rendeletet nem a polgármester alkot, hanem a Képviselő-testület! Ez nem a Képviselő-
testület felelőssége, hanem a ti szakmai nem tudásotok! Ami engem teljes mértékben felháborít az, 
hogy a felelősséget rám és a testületre akartátok hárítani. Teljes mértékben visszautasítom a magam 
és a testületi tagok nevében azt, hogy ezt a felelősséget ránk hárítsátok! 
 
Fucskó Zoltánné Intézményvezető:  
Mi ilyenről nem tájékoztattuk a lakosságot, hogy Polgármester Asszony hozott ilyen döntését.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Zárógondolatként annyit szeretnék elmondani, hogy ez mindenki számára nagyon jó tanulság volt. 
Kérem a vezetőséget, valamint a Képviselő-testület tagjait, a bizottsági elnököket, hogy a jövőben 
nagyobb figyelmet fordítsunk az ilyen jelegű hibák elkerülése érdekében. Kérdezem, hogy van-e még 
további kérdés? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő testületének  
9/2013. (V.29.) sz. önkormányzati rendelete  

 
az önkormányzat szociális intézményeiben alkalmazandó étkezési, és ellátási térítési díjak 

megállapításáról szóló 8/2013. (IV.30.) számú rendeletének módosításáról  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a.) pontjában és a 92. § (2) bekezdés f.) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében az önkormányzat 
szociális intézményeiben alkalmazandó térítési, és ellátási díjak megállapításáról szóló 5/2011. 
(II.15.) számú rendeletét módosító 8/2013. (IV.30.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:  
 

1. §  

A rendelet 4. §-ában szereplő, támogató szolgáltatás a.) pontjában szereplő térítési díj összege a 
következőképp változik, valamint kiegészül a következőkkel: 

 
„4. § 

 
Támogató szolgáltatás intézményi térítési díja szociálisan nem rászorultak számára:  
a.) személyszállítás 35 Ft/km, „ 

     Támogató szolgáltatás intézményi térítési díja szociálisan rászorultak számára: 
a.) személyszállítás: 0 Ft/km 

b.) személyi segítés: 0 Ft/munkaóra.” 

2. § 
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Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, rendelkezéseit 2013. április 01. napjától kell 
alkalmazni.  
 
 
Vámospércs, 2013. május 29. 
 
 
     Ménes Andrea           Kanyóné Papp Klára  
      polgármester         jegyző  
 
 
E rendeletet a mai napon kihirdettem:  
Vámospércs, 2013. május 29.  
 
 
Kanyóné Papp Klára  
          jegyző 
 
 
10. napirendi pont:  Előterjesztés a Bocskai mellszobor állítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Dr. Berek Lajos szobrászművész azzal az ajánlattal kereste meg önkormányzatunkat, hogy 
megvásárlásra ajánlja fel a Bocskai István fejedelmet ábrázoló mellszobrot, amely a szabadságharc 
kitörésének 400. évfordulójára készült.  
 
Ez a szobor látható Kolozsvárott a Bocskai szülőházban, valamint az Erdélyi Nemzeti Történeti 
Múzeum állandó középkori kiállításán, Bihardiószegen, Szentjobbon, Tiszalökön és Debrecenben a 
Bocskai dandár laktanyájában. A felajánlott szobor a saját magának készített példány. 
 
A szobor anyaga bronz (kb. 50 kg), méretei 65x50x25 cm, méretaránya 5/4-es. A szobrot most 
kedvezőbb áron lehetne megvásárolni, mert a művész a szerzői díjra nem tart igényt, csupán az öntési 
költséget kéri, amelynek összege bruttó 600.000 forint.  
 
Tekintettel arra, hogy városunk hajdúváros és Bocskai emlékmű, vagy egyéb emlékhely 
Vámospércsen nem található, javaslom, hogy a Móricz Zsigmond utcai buszfordulónál lévő parkban 
állítsuk fel a Bocskai mellszobrot.  
 
A szobor mérete egy 150 cm magas 55x30 cm-es posztamenset kíván. Javaslom a posztamenset helyi 
szakemberrel kiviteleztetni.  
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot 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.  
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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 

94/2013. (V.29.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  
 
1. Dr. Berek Lajos szobrászművésztől bruttó 600.000 Ft összegért 

megvásárolja az általa készített Bocski István fejedelmet ábrázoló 
mellszobrot, amely a szabadságharc kitörésének 400. évfordulójára 
készült. 
 

2. A mellszobrot Vámospércs Móricz Zsigmond utcai buszfordulónál lévő 
parkban helyezi el a városnap alkalmával.  

 
3. A szobor árának fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a 

fejlesztési kiadások előirányzat terhére biztosítja.  
 

4. Felkéri a Polgármestert, hogy a szobor megvásárlásával és elhelyezésével 
kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést egye meg.  

Határidő: azonnal  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
11. napirendi pont:  Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú utak karbantartásának 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Minden évben problémaként merül fel a város tulajdonában lévő belterületi földutak és szilárd 
szerkezetű utak állapota. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a földutak karbantartására 
bruttó 2.540.000 Ft előirányzat került jóváhagyásra.  
 
Az önkormányzati utak állapotának felmérését elvégeztük, mind a földutak, mind a szilárd 
burkolattal rendelkező utak esetében. Az előterjesztés mellékletében szereplő táblázatok tartalmazzák 
a felmérések eredményét és a becsült karbantartási összegeket. (1. számú és 2. számú mellékletek)  
 
Tekintettel arra, hogy a közeljövőben a városban elindul a szennyvízprogram, - ami azt jelenti, hogy 
a meglévő szilárd szerkezetű utakat a vezetékek fektetése miatt felbontják, majd sávosan javítják -, 
ezért a szilárd szerkezetű utak karbantartási munkálataira azt javasoljuk, hogy helyszíni betonozással 
legyenek a kátyúk kijavítva ott, ahol ez a legszükségesebb.  
 
Ennek becsült anyagigény költsége 40m3 x bruttó 18.000 Ft/m3 = bruttó 720.000 Ft. Abban az 
esetben, ha az önkormányzat alkalmazásában álló munkavállalók bevonásával végeztetjük el a 
helyszíni betonozásokat, akkor munkadíjjal nem kell számolnunk. 
 
A földutak karbantartási munkálatait vállalkozó bevonásával gréderezéssel javasoljuk elvégeztetni. 
Ennek költségét bruttó 600.000Ft-ra becsüljük. 
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Az említettek alapján 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.  
 
Huszti János alpolgármester:  
Teljes mértékben egyetértek az előterjesztéssel és a határozati javaslatot elfogadom. Javaslom, hogy a 
helyi újságunkban a lakosság informálása végett, ezzel kapcsolatosan jelenjek meg egy cikk, hogy 
miért így kerül jelenleg megoldásra az utak karbantartása.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Azt szeretném jelezni, hogy a dűlő utak rendbetételét is meg kell oldani, mivel többen foglalkoznak 
mezőgazdasági munkával és nem tudnak kijutni a földjeikre.  
 

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

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

95/2013. (V.29.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésében utak karbantartására biztosított 
előirányzat terhére:  
 
1. felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés 1. számú mellékeltében 

szereplő földutak esetében a karbantartási munkálatokra vonatkozóan, a 
versenyszabályok figyelembevételével a versenyeztetési eljárást folytassa 
le és a legalacsonyabb ajánlatot tevő vállalkozóval a szerződést kösse meg.  
 

2. az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő aszfaltozott utak 
kátyúzását az önkormányzat alkalmazásában álló munkavállalók 
bevonásával végezteti el, ezért felkéri a polgármestert, hogy a kátyúzási 
munkálatok lebonyolításával kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye 
meg.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

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

Kmf. 
 

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


