
Adventi programok
December 8, szombat 
8.00: Adventi vásár a Főtéren.
8.00: Egyet hozol, egyet viszel karácsonyi cserebere. 

A Pircsike Közművelődési Egyesület 
szervezésében.

14.00: Adventi koszorúkészítés felnőtteknek 
a Mű velődési Ház és Könyvtárban. 

December 12, szerda 
11.00: Megemlékezés a Korponai kiváltságlevél 

407. évfordulójáról a Főtéren.

December 15, szombat
10.00: Karácsonyi történetek a Művelődési Ház 

és Könyvtárban.
Karácsonyi „Mézes csodák” kiállítása.

December 21 péntek 
17.00: Karácsonyi műsor Óvodások és Iskolások 

közreműködésével a Művelődési Ház 
és Könyvtár nagytermében

18.00: Mindenki karácsonya a Főtéren.
„Karácsonyi mézes csodák” 
eredményhirdetése.
„Legkedvesebb karácsonyi történet” 
pályázat eredményhirdetése.

Január 5 szombat 
17.00: Pitti Katalin Újévi hangversenye 

a Református templomban.

A városlakókat állófogadással várták a művelődési 
házba az intézmény megnyitója után

December 1-jén a kistérség lakói előtt is megnyílt 
a Járóbeteg Szakellátó Központ. Az intézmény
megnyitóján Ménes Andrea mint a beruházás

gesztortelepülésének polgármestere mondott beszédet

Már a megnyitó napján megkezdődött a gyógyítás.
Lapunk hátoldalán értesülhetnek a fontosabb közérdekű

információkról

Sikeres pályázati szerep-
lés és példa értékű összefo-
gás eredményeként a kistér-
ség hat településének erőfe-
szítésével felépült, és im -
már a működését is meg-
kezdte a térségi Járóbeteg
Szakellátó Központ, amely-
nek közönség előtti meg-

nyitója 2012. december
1-jén volt. Ménes Andrea,
Vámospércs polgármeste-
re nyitotta meg a rendelő
ajtaját az első betegek előtt.
A gyógyulni vágyóknak
nem kell immár Deb -
recenbe menniük, hanem
itt, Vámospércsen is várják

szeretettel és a legkorsze-
rűbb európai uniós szolgál-
tatásokkal az embereket.
A beruházás városunk
eddigi történetének legna-
gyobb beruházása, amely
amellett, hogy munkahe-
lyeket te remt, közvetett
módon egész Vámospércs,

sőt az egész kistérség fejlő-
dését is kiemelkedően szol-
gálja. A következő képek
az ünnepélyes megnyitó
néhány eseményét elevení-
tik fel, hátra lapozva pedig
az egészségügyi szolgálta-
tásokról tájékozódhatnak
kedves olvasóink.

Megnyílt az egészségcentrum

Köszöntsük együtt 
az Új Évet 

Vámospércsen

PITTI KATALIN
Új Évi hangversenyével

2013. január 5-én,
szombaton 17 órakor

A Református Templomban

Belépődíj: 1000Ft

Közmeghallgatást tartott a polgármester 
Ménes Andrea Vámospércs

város képviselő-testülete, va -
lamint az önkormányzati hi -
vatal dolgozói nevében kö -
szöntötte a városlakókat az
idei, november 30-án tartott
közmeghallgatáson. Beszá mo -
 lójában Vámospércs Városi
Önkormányzat 2012. évben
végzett munkájáról adott rész-
letes tájékoztatást. Az alábbi-
akban a közérdekű beszámoló
legfontosabb részleteit adjuk
közre, amelyben elsőként az
önkormányzati rendszer vál-
tozásait mutatta be a város
első embere.

A politikusok általában hosszú
évek óta egyetértenek abban,
hogy a magyar önkormányzati
rendszer elavult, nem költségha-
tékony, s szinte finanszírozhatat-
lanná vált az elmúlt 22 év alatt.
Mindenki beszélt róla, de senki
sem mert az átalakításhoz hozzá-
látni, hisz egy rendszer átalakítás
óhatatlanul sérelmekkel jár. Az
ügy azonban azért nem tűrt to-
vább halasztást, mert az elmúlt
évek gazdasági világválsága ha -

zánkban is éreztette hatását, s aho-
gyan sajnos sok magyar család,
úgy az önkormányzatok többsége
is adósságspirálba keveredett.
Amikor érzékelhetővé vált a prob-
léma, első lépésként kényszerhely-
zetében az önkormányzat felélte
a vagyonát, azaz eladta az ingatla-
nokat, szolgálati lakásokat, pati-
kát, orvosi rendelőt, termőföldet,
s mindent, ami csak értékesíthető
volt, felélve ezzel, ha tetszik a jövő-
jét. A kiürítést követően, nem
maradt más út, mint a forráshi-
ányt banki hitelek igénybevételé-
vel voltunk kénytelenek pótolni,
így kerültünk nem egyedülálló
módon a forráshiányos önkor-
mányzatok közé! A hitelfelvétel
azonban nem a végtelenségig jár-
ható út, ezért volt fontos döntés,
hogy az új Alaptörvény alapján sar-
kalatos jogszabályban rögzítette
az Országgyűlés az új önkormány-
zati rendszer kritériumait. Ezek
közül a legfontosabb, hogy költ-
séghatékony, feladatorientált ön -
kormányzati rendszer kialakítása
a cél, amely szigorúbb kereteket
szab az önkormányzati autonómi-
ának, pontosan meghatározza az

önkormányzat kötelező felada -
tait, és szigorítja az ellenőrzést.
A feladatmegosztás terén fontos
változás, hogy az államigazgatási,
hatósági feladatok a kor mány -
hivatalok, illetve a járási hiva talok-
hoz kerültek, míg az egyéni mérle-
gelést, és helyismeretet igénylő fel-
adatok maradnak az önkormány-
zatoknál. Megjelenik az állami sze-
repvállalás a közoktatás és egész-
ségügy területén, ezzel biztosítva
egy olyan rendszer működését,
mely az önkormányzatok anyagi
helyzetétől függetlenül egyenlő
esélyeket biztosít állampolgárai-
nak. Kialakításra kerültek a járási
hivatalok, illetve a kormányabla-
kok, melyek 2013. január 1-jétől
kezdik meg működésüket.

Vámospércs abban a szeren-
csés helyzetben van – elismerve
eddigi mikrotérségi szerepét is –,
hogy városunkban kormányablak
és járási kirendeltség nyílhat, így a
hivatalos ügyek intézése továbbra
is itt helyben fog történni, az erre
a célra átadott helyen, a Béke u. 3.
szám alatti régi iskola épületében.
Okmányiroda, Munkaügyi Köz -
pont kirendeltsége, Gyámhivatal,

Szociális igazgatás /ápolási díj, idős-
korúak járadéka, mozgáskorláto-
zottak támogatása ápolási díj meg-
állapítás pl./, Falugazdász, itt hely-
ben állnak majd rendelkezésre. 

Új köznevelési törvény

2013. január 1-jétől struktúrá-
jában változtatja meg a közneve-
lés rendszerét. Ettől az időponttól
az óvodai nevelés kivételével az
állam gondoskodik a köznevelési
alapfeladatok ellátásáról. Azaz
átveszi a fenntartói szerepet.
A 3000 fő feletti településeknek
nyilatkozniuk kellett arról, hogy a
továbbiakban tudják e vállalni
működtetés keretében a saját for-
rásaik terhére a köznevelési fel-
adat ellátásához szükséges tárgyi
feltételeket, továbbá az ingó és
ingatlan vagyon működésével
kapcsolatos személyi feltételeket.
Vámospércs Városi Önkormány -
zat Képviselő-testülete mérlegel-
ve a lehetőségeit, egyhangúlag
úgy határozott, hogy működtetési
kötelezettsége alóli mentesülés 

(Folytatás a 2. oldalon)
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2012. november hó 14. napján rendkívüli ülést tartott,
amelyen egy napirendi pont megtárgyalása után a képviselők
úgy határoztak, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő
Nyírábrányi úti 0279/30 hrsz-ú ingatlan utcafronti részén 521
m2 területet a volt porta épülettel együtt telephely létesítése cél-
jából –szennyvízszippantás tevékenység végzéséhez – határo-
zatlan időre, térítésmentesen – a Vámosvíz Kft. részére bérbe
adja azzal a feltétellel, hogy a telephely kialakításával kapcsola-
tos valamennyi költséget a bérlő viseli.

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2012. november hó 21. napján ismételten rendkívüli
ülést tartott.

Első napirendi pontban megtárgyalásra és elfogadásra került
Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi Belső Ellenőrzési
Terve, valamint döntés született arról, hogy az önkormányzat
2013. évben a Komlex-Revizor Kft-vel kívánja ellátni az önkor-
mányzat belső ellenőrzési feladatait. A feladat ellátásának fede-
zetét – amennyiben a Központi költségvetés a feladat ellátására
normatív támogatást nem biztosít 2013. évre vonatkozóan – az
önkormányzat a 2013. évi költségvetésében biztosítja. 

Második napirendi pontban a képviselők úgy döntöttek,
hogy az önkormányzat az előzetes szakmai előkészítés és az elő-
terjesztés részét képező ajánlatok alapján a Chevrolet Wallis-tól
vásárolja meg a Chervrolet Cruze LT+ 2.0D típusú személygép-
kocsit 4 150 000 Ft vételáron, 20% (830 000 Ft) önerő befizeté-
sével, a fennmaradó vételár 36 hónapos futamidejű, forint ala-
pú, zártvégű pénzügyi lízing keretében kerül kiegyenlítésre. 

Harmadik és negyedik napirendi pontokban pénzügyi
tárgyú előterjesztéseket tárgyalt a Képviselő-testület. Módo -
sította az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rende-
letét, továbbá módosította a 17/2012. (II.13.) számú határozatá-
nak 1. számú mellékletét, amely az önkormányzat saját bevéte-
leinek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek 3 évre várható összegének
megállapítását tartalmazza. 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2012. november hó 28. napján rendes ülést tartott.

A napirendi pontok tárgyalása előtt Ménes Andrea polgár-
mester adott polgármesteri tájékoztatót a legutolsó rendes tes-
tületi ülés óta történt eseményekről, melyet a képviselők elfo-
gadtak. Ezt követően a lejárt határidejű határozatokról szóló
tájékoztatást ismerte meg a testület, melyet jóváhagyott.

Első napirendi pontban a képviselők elfogadták a
Vámospércs – Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft.
társasági szerződésének módosításait és a társasági szerződés
egységes szerkezetbe foglalt szövegét, valamint hozzájárult
ahhoz, hogy a cégnyilvántartásba bejegyzésre kerüljön az önkor-
mányzat adószáma és a cég e-mail címe, és a cég a székhelyét
továbbra is fenntartsa az önkormányzat tulajdonában lévő ingat-
lanon – Béke u. 1. sz. alatti Polgármesteri Hivatalban – térítés-
mentesen.

Második napirendi pontban a városi temető üzemelteté-
sével kapcsolatban hozott döntéseket a testület: A Hajdú-Bihar
Megyei Temetkezési Vállalattal 2006. október 4. napján kötött,
és 2011. október 28. napján meghosszabbított Kegyeleti
Közszolgáltatási Szerződést határozott időtartamra – a kegyele-
ti közszolgáltatás tárgyában lefolytatandó – szolgáltatási kon-
cesszióra irányuló – közbeszerzési lejárás eredményeként meg-
kötött szerződés aláírásának napjáig meghosszabbítja. A  temető
üzemeltetését és a kegyeleti közszolgáltatások ellátását végző
gazdasági társaság kiválasztására vonatkozóan – szolgáltatási
koncesszióra irányuló – közbeszerzési eljárást folytat le. A testü-
let felkérte a polgármestert, hogy a temető üzemeltetését és a
kegyeleti közszolgáltatások ellátását végző gazdasági társaság
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról a
Kbt. és az önkormányzat Közbeszerzési szabályzata alapján gon-
doskodjon. A Közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításához
hivatalos közbeszerzési tanácsadót vesz igénybe, a tanácsadó
díjazásának fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetésé-
ben biztosítja.

A képviselő-testület ugyanezen napirend keretében módosí-
totta a temetőkről és a temetkezésről szóló 10/2005. (XII.16.)
számú önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletét, amely a szol-
gáltatások díját tartalmazza. 

Harmadik napirendi pontban a települési szilárd hulla-
dék kezelésével kapcsolatban hoztak döntéseket a képviselők:
Az AKSD Kft.-vel 2005. június 14. napján megkötött települési
közszolgáltatási szerződést – határozott időtartamra, a szilárd
hulladék kegyeleti közszolgáltatás tárgyában lefolytatandó köz-
beszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés aláírásá-
nak napjáig – meghosszabbítja. A települési szilárd hulladék köz-
szolgáltatás ellátását végző gazdasági társaság kiválasztására
vonatkozóan közbeszerzési eljárást folytat le, felkérte a polgár-
mestert, hogy a települési szilárd hulladék közszolgáltatás ellá-
tását végző gazdasági társaság kiválasztására irányuló közbe-
szerzési eljárás megindításáról a Kbt. és az önkormányzat
Közbeszerzési szabályzata alapján gondoskodjon. 

Negyedik és ötödik napirendi pontokban pénzügyi kér-
désekben döntött a képviselő-testület: először az államháztar-
tásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése alapján –
az önkormányzat 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló
beszámolót fogadta el, majd az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján Vámospércs Városi
Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját az előter-
jesztésben foglaltak figyelembe vételével elfogadta.

Hatodik napirendi pontban a testület a Szociális
Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítását, az egysé-
ges szerkezetű Alapító Okiratát, Szakmai Programját és
Szervezeti és Működési Szabályzatát fogadta el.

Hetedik napirendi pontban a képviselő-testület az önkor-
mányzat 2013. évi költségvetési egyensúlyának javítása érdeké-
ben intézkedési tervet fogadott el, amelyben meghatározásra
kerültek a feladatok, és a határidők is.

Több napirendi pont a nyílt ülésen nem volt, ezt követően a
Képviselő-testület zárt ülésen folytatta a munkáját. 

Ménes Andrea 
polgármester

ÖÖ NN KK OO RR MM ÁÁ NN YY ZZ AA TT II HH ÍÍ RR EE KK Közmeghallgatást tartott a polgármester 
(Folytatás az 1. oldalról)

iránti kérelmet nyújt be az Intéz -
ményfenntartó Központ számára.
Ezzel a lépéssel évente 80 millió
forintos tehertételtől mentesítjük
a városi költségvetést, ami az
ország jelenlegi gazdasági helyze-
tében nagyon nagy könnyebbsé-
get jelent.

A költségvetés szerkezetének
átalakítása 

Mostanáig úgy sikerült a refor-
mokat végrehajtani, hogy min-
denkinek megóvtuk a munkahe-
lyét, senkit nem ért sem anyagi,
sem erkölcsi sérelem. Ez pedig
manapság nagy szó. Az átvállalt
feladatok finanszírozásához az
államnak is elő kell teremteni a
szükséges fedezetet. Ezért a saját
bevételek egy részét is magához
rendeli. Ellenben az állam az
önkormányzatok adósságát az
5000 fő alatti településeken teljes
egészében, az 5000 fő feletti tele-
püléseken 40-70% -ban átvállalja.
Ezzel teremtve tiszta lapot a továb-
bi gazdálkodáshoz, amelynek leg-
fontosabb jellemzői lesznek ezen-
túl a fela-dat alapú finanszírozás, a
hitelképesség maximalizálása, és
hogy működéshez csak likvidhitel
vehető fel, mely költségvetési
éven belül törlesztendő. Ezentúl
kormány engedély szükséges
további fejlesztési hitel felvételé-
hez is. Bebizonyosodott, hogy
nagyon helyesen döntött az
önkormányzat, amikor 2008-ban
fejlesztési célokra kötvényt bocsá-
tott ki. Ha nem teszi meg, nem tud-
tunk volna egyetlen fejlesztést
sem megvalósítani, és a további-
akban a fejlesztési hitel felvétel
nagyon nehézkessé válik. A befek-
tetett pénzeszközökkel tízszeres
értéket teremtettünk, gyarapítot-
tuk az önkormányzati vagyont,
munkahelyeket teremtettünk.
Ennek révén olyan alapinfrastruk-
túra kialakítása kezdődhet meg,
mely alapvető feltétele a gazdaság
további fejlődésének is. Mind -
emellett a konszolidáció követ-
keztében a felvett hitel maximum
70%-át az állam átvállalja. A jövő-
ben a célunk az önfenntartó
önkormányzat felépítése, a saját
bevételek maximalizálása, mely-
hez menedzser típusú szemlélet
szükséges. Elképzeléseink szerint
bevételeinket maximalizálni tud-
juk a vagyontárgyak hasznosításá-
val, bérbeadásával, a helyi adóbe-
vételek hatékony behajtásával, és
100%-os önkormányzati tulajdo-
nú gazdasági társaságok működ-
tetésével /Vámosvíz Kft./, vala-
mint újfajta szolgáltatások megje-
lenésével a piacon / pl. szippan-
tás/.

Kiadások csökkentése

Ez is nagyon fontos annak érde-
kében, hogy kézben tartható
legyen a gazdálkodásunk a jövő-
ben is. Ennek megvalósítása során
az egyik első lépés a kötelező fel-
adatellátás módjainak felülvizsgá-
lata, központosított beszerzések.
Nagy jelentőségű a hatékony
humánerőforrás gazdálkodás is.
Az elmúlt 5 évben 25%-kal csök-
kent az engedélyezett létszámke-
ret, miközben senkit nem hagy-
tunk állás nélkül, senkit nem tet-
tünk ki az utcára. Folyamatosan
felülvizsgáltuk a megörökölt ked-
vezőtlen, hosszú kihatású szerző-
déseinket, s kezdeményeztük azok
felbontását, vagy módosítását
lehetőség szerint. Ilyen volt pl. az
E-Star ügy, melynek költségét év
közben sikerült ki is gazdálkod-
nunk! Ez 50 milliós, hosszú távon
170 milliós megtakarítást jelent
Vámospércsnek. A mögöttünk
hagyott év a törvényi változások
ismeretében, az átalakításokra
való felkészüléssel telt, mely köz-
ben a pénzügyi, gazdasági válság
ellenére sikerült stabilitásunkat
megőrizni, adósságszolgálataink-
nak és szállítói kifizetéseinknek
naprakészen megfelelni.

Folyamatban lévő 
beruházásaink

I. Kerékpárút építés

Az új kerékpárút a 48-as számú
főút mentén – a város Debrecen
felőli részénél lévő járdaszigettől
Nyírábrány irányába a meglévő

kerékpárútig terjedő szakaszon –,
fog megépülni. (Debrecenből
beérkezve a városba az út jobbol-
dalán lévő Lekvárüzemtől kezdő-
dően. ) Ezen a szakaszon a legkri-
tikusabb pont a 48. sz. főút–Béke
utca–Kossuth utca–Nagy utcai
csomópont. A pályázat keretén
belül itt jelzőlámpás forgalomirá-
nyítással működő csomópontot
alakítunk ki. A kerékpárút-építés-
sel együtt csapadékvíz-elvezető
rendszer is kiépítésre kerül,
melyek az egyéb közműkiváltá-
sokkal együtt biztosítják majd a
korszerű, kisvárosias kerékpáros
közlekedési feltételeket. Nyertes
pályázatunkban a támogató brut-
tó 416 528 154 Ft elszámolható
összköltséget fogadott el és ehhez
90%, azaz bruttó 374 875 338 Ft
összegű támogatást ítélt meg, így
a saját forrás összege bruttó
41 652 816 Ft. A támogatási szer-
ződést 2012. október 8. napján
megkötöttük, jelenleg a tervező a
kiviteli terveket készíti, ez alapján

közbeszerzési eljárás keretében
kerül kiválasztásra a kivitelező
A projekt várhatóan 2013. októ-
ber 15. napjáig befejeződik.

II. Belvízpályázat

A pályázathoz elkészíttettük a
város egészére vonatkozó belvíz-
koncepciót, amely alapján a legin-
kább veszélyeztetett területeken,
10 db utcában vízelvezető csator-
nát kívánunk megépíteni és ezzel
egyidejűleg a Létai-ér 4/10 sz. mel-
lékágának és a Zsíros kertben lévő
csatorna felújítása is megtörténik.
A tervezett nyílt, burkolt csapa-
dékcsatornák által összegyűjtött
vizek a Marinkán kialakításra
kerülő tározóba fogják elvezetni a
csapadék- és belvizet. A tervezett
fejlesztés az alábbi utcákat fogja
érinteni: Táncsics utca, Rákóczi u.
Vörösmarty Mihály u. csomópont,
Kendereskert u., Alsó vasútsor és
Létai út, Szabadság u., Zrínyi u.,
Kiss u., Kossuth Lajos u., V-10 jelű.
gerinccsatorna és a Létai ér 4/10
sz. mellékágának felújítása, (Gör -
gey utcától nyugatra lévő terüle-
ten és a Zsíroskertben lévő csator-
na) Marinkán záportározó kiala-
kítása. Nyertes pályázatunkban a
támogató bruttó 250 192 563 Ft
elszámolható összköltséget foga-
dott el és ehhez 95%, azaz bruttó
237 682 934 Ft összegű támoga-
tást ítélt meg, így a saját forrás
összege bruttó 12 509 629 Ft.
Jelenleg a Támogatási szerződés
megkötéséhez szükséges doku-
mentumokat készítjük elő, és a
következő év elején a Támogatási
szerződés megkötésre kerül.

III. Szennyvíz pályázat

Az elmúlt évi közmeghallgatá-
son már beszámoltam arról, hogy
a II. fordulóra – a projekt megva-
lósítására – benyújtott pályáza-
tunkban a két településen össze-
sen 45 km vezetékhálózat, vala-
mint a települések határán egy
700 köbméter kapacitású szenny-
víztisztító telep kivitelezéséhez
igényeltünk támogatást. Ezek
megvalósítása esetén Vámos pér -
csen 1763 db, Nyírmártonfalván
781 db ingatlant lehet majd a há-
lózatra rákötni. Nyertes pályá-
zatunkban a támogató nettó
3 103 050 650 Ft elszámolható
összköltséget fogadott el és ehhez
85%, azaz nettó 2 565 109 500 Ft

összegű támogatást ítélt meg, így
a pályázatban nem elszámolható
úthelyreállítások egy részének
költségével együtt a saját forrás
összege nettó 472 288 150 Ft.
Korábban arról tájékoztatattuk a
lakosságot, hogy az önkormányza-
tok saját költségvetésükből a pro-
jekt önrészét nem tudják megfi-
zetni, ezért az a döntés született,
hogy a lakosság közreműködésé-
vel létre hozott Víziközmű Tár -
sulat érdekeltségi hozzájárulásai-
ból kell az önerőt biztosítani. Ez
ingatlanonként az előzetes számí-
tások szerint közel 200 000 Ft
költséget jelentett volna. További
– pályázatban nem támogatott –
költségként merült fel az állami
utak teljes szélességben történő
helyreállítása, amely a lakossági
hozzájáruláson felül a két önkor-
mányzat számára további 65 mil-
lió Ft többletköltséget jelentett.
Szeptember közepén kaptuk meg
a Közreműködő Szervezettől azt a
tájékoztatást, amely szerint a kor-

mány a KEOP pályázatok támoga-
tásának mértékét 95%-ra meg-
emelte, és ez vonatkozik a szenny-
víz pályázatunkra is. A feladatunk
most az, hogy a 85% - os támogatá-
si intenzitásra napokban megkö-
tött Támogatási szerződést be -
nyújtsuk módosításra, melynek
eredményeként a támogatás mér-
téke 95%-ra fog módosulni. To -
vábbi jó hír az, hogy az állami utak
teljes szélességben történő út -
helyreállítására való kötelezés
miatt keletkezett és a pályázatban
nem elszámolható költségként
szereplő nettó 65 000 0000 Ft
elszámolható költség lesz. Így a
szerződés módosítása után az
önrész 300 millió Ft-tal kevesebb
összegre – várhatóan 172 000 000
Ft-ra módosul.

Jelenleg azon dolgozunk, hogy
a jelentős mértékben lecsökken-
tett önrészt ne az egyébként is
nehéz helyzetben lévő lakosság-
gal fizettessük meg, hanem az EU
önerőalaphoz benyújtott további
pályázattal teremtsük meg a szük-
séges önerőt, és annak megfizeté-
sére vonatkozóan egyeztetéseket
folytatunk a későbbi üzemeltető
Hajdú-Bihar Megyei Vízmű Zrt.-
vel arra vonatkozóan, hogy
milyen feltételekkel vállalnák át az
önerő finanszírozását.

IV. Ivóvízminőség-javító 
program 

Hat települési önkormányzat
2009 novemberében hozta létre a
Kelet-Hajdúsági Ivóvíz minőség-
javító Önkormányzati Társulást.
Céljuk az uniós előírásoknak meg-
felelő, egészséges ivóvíz biztosítá-
sa a településeken. Vámospércsen
az elmúlt 20 évben semmilyen
lépés nem történt annak érdeké-
ben, hogy a meglévő ivóvíz kutak
hozama a lakosság igényével
együtt nőjön és a kitermelt ivóvíz
minősége minél jobb legyen.
A 2009-ben benyújtott és támoga-
tást is elnyert pályázatban Vá -
mospércsen a nyers vizet kiterme-
lő 3 db kút közül 2 db felújítása fog
megtörténni, ezzel nő a kapacitá-
suk, a csúcsidőkben is mindenki
egészséges ivóvízhez jut. Nyers
víz tisztításához új szűrő techno-
lógia kerül kialakításra, melyhez
4 db technológiai szivattyú kerül
beépítésre (a víz, vas, mangán, stb.
tartalmát szűri meg). Az új tech-
nológiához 65 m3 vasiszap ülepí-

tő medence is épül, a vízmű tele-
pen lévő gépház 36 m2 épületrész-
szel kibővül, itt lesz majd a vegy-
szeradagolás, fertőtlenítés. A meg-
tisztított, fertőtlenített ivóvíz –a
4 db új szivattyú segítségével – jut
el a 3 db 8000 literes hidroforba,
majd innen a települési elosztó
hálózatba. A nyertes pályázatban
a teljes projekthez a támogató net-
tó 1,54 milliárd forint elszámolha-
tó összköltséget fogadott el és
ehhez 83,71%, azaz nettó 1,28 mil-
liárd forint összegű támogatást
ítélt meg. Ezekből az összegekből
a Vámospércsre eső összes beru-
házási költség bruttó 315 millió
forint. Az elszámolható költség
bruttó 251 millió forint, a támoga-
tás 210,8 millió forint, az önerő
bruttó 52 millió forint, melyet az
EU Önerő Alapból megigényelt
támogatásból finanszíroz a város,
így ehhez a projekthez az önkor-
mányzatnak saját költségvetésé-
ből forrást nem kell biztosítania.
Jelenleg a megvalósításban közre-
működő szervezetek kiválasztása
folyik (projektmenedzser, mér-
nök szervezet, műszaki ellenőr).

V. Okmányiroda felújítása

Az elmúlt évek szakmai ellen-
őrzései is rámutattak arra, hogy a
működési engedély szerinti telep-
helyek nem felelnek meg az elő-
írásoknak, nem akadálymente-
sek, nehezen megközelíthetők.
Tekintettel arra, hogy a kormány-
ablak kialakítására a Béke u. 3. sz.
alatti ingatlanban kerül sor, az
intézményt onnan ki kell költöz-
tetni. Önkormányzatunk ezt a
problémát önerőből nem tudja
megoldani, ezért a Béke utca 2.
szám alatti okmányiroda épület
hátsó részén lévő, volt szolgálati
lakás felújítására, átalakítására
pályázatot nyújtottunk be a Bel -
ügyminisztérium által kiírt pályá-
zatra. A sikeres pályázat eredmé-
nyeként bruttó 12 000. 000 Ft
támogatásból és bruttó 3 000 000
Ft saját forrásból a jövő év köze-
pére a Mikrotérségi Családsegítő-
és Gyermekjóléti Szolgálat a jog-
szabályoknak megfelelő és ügyfél-
központú új helyen fogja ellátni
feladatát. Várhatóan ebben az
épületben kerül elhelyezésre a
Polgármesteri Hivatal Adó-és költ-
ségvetési irodája is. 

2012. évi 
Startmunka program 

Önkormányzatunk és a képvi-
selő-testület kiemelkedően fon-
tosnak tartja, hogy a gazdasági
nehézségek közepette erőn felül
is segítse a városlakókat abban,
hogy elveszített munkájuk ne
jelentsen megélehetési problémá-
kat családjukban. Ezért lettünk a
város legnagyobb foglalkoztatója,
a közmunkaprogramnak köszön-
hetően. A Startmunka programra
vonatkozó pályázatunkat a Közre -
működő Szervezet 93 423 860 Ft
(100%-os mértékű) vissza nem
térítendő támogatásban részesí-
tette az alábbiak szerint. Téli és
egyéb értékteremtő közfoglalkoz-
tatás: 20 000 421 Ft, belvízelve-
zetés: 52 189 246 Ft illegális
hul-ladéklerakók felszámolása:
21 234 193 Ft. A programban
összesen 117 főt foglalkoztatunk,
napi 8 órában, 2012. március 1.–
2012. december 31. között. Be -
nyújtottuk pályázatunkat a 2013.
évi Startmunka programra. Nyer -
tes pályázat estén 2013. március
1-jétől napi 8 órában – program-
tól függően – 8 és 9 hónapig össze-
sen 106 főt szeretnénk foglalkoz-
tatni. Az igényelt támogatás (100
%) összesen 107 428 881 Ft, mely-
ből a bér- és járulékai 75 641 394
Ft. A 2012. évi pályázati tevékeny-
séget értékelve 5 pályázat benyúj-
tásával mindösszesen 3664 ezer
Ft összegű támogatást sikerült a
városnak megnyernünk, amely a
településen egy jelentős értéknö-
velést eredményez. Mindezek mel-
lett valamennyi kötelező önkor-
mányzati feladatot megfelelő szín-
vonalon teljesítve olyan takaré-
kossági intézkedéseket tettünk, és
eredményeket értünk el, amelyek
az önkormányzat gazdasági hely-
zetét hosszú távon stabillá, műkö-
dését biztonságossá teszi. 

Ménes Andrea 
polgármester

A közmeghallgatáson Ménes Andrea polgármester,
Kanyóné Papp Klára jegyző,

és Huszti János alpolgármester



Az idősek előtt tisztelgett
Vámospércs

November 7-én délután
köszöntöttük városunk
szépkorú lakosait a Műve -
lődési Ház és Könyvtár
színháztermében. 

Ménes Andrea polgármes-
ter ünnepi köszöntő szavait
igazán gazdag kulturális mű -
sor követte. Az óvodások
„Nyuszi Csoportjának” mű -
sora után Polgárné Nagy
Elvira vidám és kedves vers-
mondása varázsolt mosolyt
a közönség arcára, majd
pedig somogyi táncokat rop-
tak a Mátyás Király Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola
3. osztályos néptáncosai. 

Ezt követte egy humoros
jelenet Zilahi Viktória és
Diós Rita közreműködésé-
vel. Az időskorúak nagyon él -
vezték, hogy a műsorban is -
merős dallamok is felcsen-
dültek, ugyan- is a Vámos -
pércsi Népdalkör helyi gyűj-
tésű népdalokat énekelt. Ün -
nepi köszöntőt mutatott be
a Mátyás Király Általános és

Alapfokú Művé szeti Iskola 3.
évfolyamos tanulóinak sze-
 replő csoportja is. Kányádi
Sándor „Sze merkél az őszi

eső” című versét Erdélyi
Dániel 4. b. osztályos tanuló
mondta el. Ezt követte a
Mátyás Király Ált a lános és
Alapfokú Művészeti Iskola 4.
osztályos néptán-cosainak
szatmári táncok-ból összeál-
lított bemutatója. A Pircsike
Közművelődési Egye sület
előadásában a „Betti néni”
című bohózatot láthatta a
közönség, a Bí bor kadarka
Néptánc Együttes tagjai
pedig moldvai magyarost
táncoltak. 

Ahogyan az előző évek-
ben, az idén is virággal kö -
szöntötte Ménes Andrea a
kerek évfordulójukat betöl-
tő idős korúakat, vagyis a 60,
70, és 80 éveseket. Az ünnep-
ség végén a többi meghívott,
nem kerek évforduló ünnep-
lő valamennyi ünnepeltet
virággal köszöntötték a kép-
viselő-testület tagjai.

Diósné Kozma Erzsébet,
intézményvezető

Városunk is megünnepelte 
a Megye Napját

November 25-én, vasár-
nap délután került sor a
„Megye Napja” alkalmából
az „Én városom, Vá -
mospércs” rajzpályázatra
beérkezett pályaművekből
rendezett kiállítás megnyi-
tójára a Művelő dési Ház és
Könyvtárban. 

Az ünnepélyes keretek kö -
zött előadott műsor Nagy
Nóra 7.b osztályos tanuló,
Wass Albert: Szeretném, ha
szeretnének, című versével
kezdődött. A verses bevezetést
követően Ménes Andrea pol-
gármester ünnepi beszédet
mondott. Elismerését fe jezte
ki a Búzavirág Gyer mek kar -
nak és vezetőjének Ráczné
Stummer Ibolyának. Gratulált
abból az alkalomból, hogy kie-
melkedő munkájuk eredmé-
nyeként a Me gye Napján, októ-

ber 22-én a tanárnő vezette
énekkar megkapta a Hajdú-
Bihar Me gyei Önkormányzat
Kölcsey Ferenc díját. A továb-
bi programban a Mátyás Ki -
rály Ál talános és Alapfokú
Művé szeti Iskola zongora tan-
szakos tanulóinak előadása
kö vetkezett, melyben közre-
működött Nagy István, Jónás
Vivien, és Lakatos Zoltán.  

Ez után „Az én városom, Vá -
mos pércs” rajzpályázat ered-
ményhirdetése következett.
Sok szép rajz érkezett be.
Közülük több kategóriában is
osztottak ki díjakat. A díjakat

Ménes Andrea polgármester
adta át a helyezést elérőknek.

Az eredményhirdetést köve-
tően a Má tyás Király Általános
és Alap fokú Művészeti Iskola
most kitüntetett Búzavirág
Gyer mek karának műsorát
hall gathatta a közönség. A leg-
jobb rajzokból kiállítás nyílt,
amelynek megtekintésére
mindenkit szeretettel várnak
a mű velődési ház dolgozói. A
kiállítás megnyitásának alkal-
mából Somo gyi László Gábor,
Veres Péter egyik versét mond-
 ta el. A kiállítást Elekné Laczkó
Judit tanárnő mutatta be.

Diósné Kozma Erzsébet,
intézményvezető 

Novemberben születtek: 
SZABÓ ÁDÁM – SzabóZsolt és Simon Zsuzsa

POLGÁR GERGŐ – Polgár István és Kiss Mónika
HAJDÚ LAURA – Hajdú Róbert és Vass Irén

BUDAI KETRIN – Balogh Róbert és Budai Katalin
BUDAI KEVIN – Balogh Róbert és Budai Katalin

Házasságkötés:
MEDVE ANITA és KISS JÓZSEF

Akik már nincsenek közöttünk:
JÓNIZS JÁNOS

Pityeri kertben 6 sor
szőlő szántóval eladó. Ér -
dek lődni Kovács Sándor,
Vá mos pércs, Orgona u. 26.
Telefon: 0630/204-86 77
számon.

Udvarban lévő üzlethe-
lyiség kiadó, a fodrász üzlet
mögött (Nagy utca). Érdek -
lődni lehet: 06-52/210-579-
es telefonszámon

AKÁC- ÉS NEMESNYÁR-
CSEMETE 

VÁSÁROLHATÓ ERDŐSÍTÉSHEZ.

Érdeklődni lehet 
a 30/3926348-as telefonszámon.

Idősek Napja rendezvény meghívott vendége volt minden
60 év fölötti vámospércsi. Íme madártávlatból, milyen

sokan elfogadták Ménes Andrea polgármester meghívást

Ménes Andrea polgármester Molnár Imrénét köszönti 
60. születésnapja alkalmából

A díjazottak a Kölcsey Díjjal. A képen Ráczné Stummer
Ibolya karvezető, Nagy Tibor, Zilahi Viktória 

és Kelemenné Hajdó Mária tanárnő

AAPPRRÓÓHHIIRRDDEETTÉÉSSEEKK

Köszönet-
nyilvánítás

Vámospércs Város Ön -
kor mányzata köszönetét fe -
jezi ki Franciskovich Béla
helyi vállalkozónak, aki
autóbuszával térítésmente-
sen szállította településünk
lakóit a vámospércsi közte-
metőben tartott halottak
napi megemlékezésre.
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Ménes Andrea polgármester és a rajzpályázat 
díjazottjai a színpadon

A kiállítás megnyitóján Somogyi László Gábor is
mondott verset
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A Vámospércs – Kistérségi
Egészségügyi Szakellátó Non -
profit Kft. a Vámospércsi Kis -
térségi járóbeteg-szakellátó
központ felépítésével egy
1500 négyzetméter alapterü-
letű, teljesen akadálymente-
sített, európai színvonalú
egészségügyi centrumot ho -
zott létre, amelyet 2012. de -
cember 1-seje óta ve hetnek
igénybe a kistérség gyógyul-
ni vágyó lakói. Az egészség-
ügyi intézetben orvosi rende-
lők, kezelőhelyiségek, tornate-
rem, gyerekváró, öltözők, és
nyolcágyas nappali kórház ke -
rült kialakításra. A beruházás-
hoz kapcsolódóan 500 mil-
lió forint értékben a járóbe-
teg-ellátáshoz szükséges or -
vostechnológiai eszközök
(röntgenberendezés, ultrahang
vizsgáló készülékek, EKG-készü-
lékek, kézi mű szerek, betegfi-

gyelő monitorok, röntgenlelete-
ző, mágnes-terápiás-, vákuumte-
rápiás-, kombinált elektroterá-
piás készülékek, elektromos
masszázságy, motoros térd- és
könyökmozgató, vizsgálószékek,
vizsgálóasztalok, binokuláris
mikroszkóp, fül-orr-gégé szeti
kezelőegység, rectoscop, gipsze-
lőkocsi és -asztal, defibrillátor …
stb.) és kórházi bútorzat is
beszerzésre került. A beruhá-
zásnak köszönhetően Fülöp,
Nyírábrány, Nyír acsád, Nyír -
mártonfalva, Új léta és Vá -
mospércs lakói számos olyan
európai színvonalú szakor-
vosi ellátást, or vosi vizsgála-
tot vehetnek igénybe, melye-
kért eddig Debrecenbe kellett
utazni. Az alábbiakban az új
intézménnyel, és az ott igénybe
vehető szolgáltatásokkal kapcso-
latos legfontosabb információ-
kat tesszük közé.

Megkezdte működését a járóbeteg-szakellátó

Angol KEAR A 1 típusú
nyelvi képzés indul Vá -
mospércsen a Művelő dé -
si Ház és Könyv tár ban.

CÉL: Alapvető angol nyel-
vi kompetenciák megszer-
zése, egyszerű társalkodó
szint elérése.

Belépési feltétel: befeje-
zett 8 általános iskolai vég-
zettség

Várjuk azoknak a 18. élet-
évét betöltött felnőtteknek
a jelentkezését, aki,

– Nem áll középiskolával,
felsőoktatási intézménnyel
tanulói, vagy hallgatói jog-
viszonyban kivéve: a költ-
ségtérítésben résztvevő hall-
gatókat,

– Nem vesz rész e prog-

r a m m a l
p á r h u z a -
mosan, ál -
lami, vagy
UNIÓS for-
r á s b ó l
finanszíro-
zott infor-
matikai vagy idegen nyelvi
képzésben,

– Vállalja a képzési költ-
ség önrészének megfizeté-
sét.

Képzési költség támoga-
tott, így az Önre eső rész
a támogatási összeg 2%-a:
1800 Ft, azaz ezer nyolcszáz
forint.

Szeretne angolt tanul-
ni? Legyen bátor! Jelent -
kezzen a Művelődési Ház
és Könyvtárban

Tanuljon angolul Egyet hozol, egyet viszel

A Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület
szervezésében megrendezésre kerül az „Egyet viszek,
egyet hozok” Csere-bere vásár. Melyre mindenkit szere-
tettel várunk. 

A cserére szánt tárgyakat december 5-től lehet leadni
a Művelődési házban. 

Érdeklődni lehet a Művelődési Házbanszemélyesen
vagy telefonon: a 06-20/576-6555 (Somogyi László
Gábor), 06-52/591-038 (Művelődési Ház)

A vásár helyszíne az Adventi vásár helyszíne.

BELGYÓGYÁSZAT
Dr. Nagy Edit Hétfő 12.00–16.00

Kedd 08.00–13.00
Szerda 09.00–14.00
Csütörtök 08.00–13.00
Péntek 08.00–13.00

BŐRGYÓGYÁSZAT
Dr. Markó Lóránt Csütörtök 16.00–20.00
FÜL-ORR-GÉGÉSZET
Dr. Piros Zsuzsanna Kedd 09.00–14.00

Péntek 08.00–13.00
GYERMEKGYÓGYÁSZAT
Dr. Mechler Andrea Hétfő 14.00–17.00

Csütörtök 11.00–14.00

KARDIOLÓGIA
Dr. Borhy Márta Csütörtök 09.00–15.00
NEUROLÓGIA
Dr. Széll Ibolya Kedd 08.30–14.00

Péntek 08.30–13.00
ORTOPÉDIA
Dr. Jónás Zoltán Csütörtök 08.00–12.00Dr. Kiss László

PSZICHIÁTRIA
Dr. Szabó Edit Hétfő 07.30–13.30

REUMATOLÓGIA
Dr. Rákóczi Éva Szerda 13.00–19.00

RÖNTGEN
Dr. Zsolnai Éva Hétfő 13.00–17.00

Kedd 12.00–17.00
Szerda 13.00–17.00
Csütörtök 12.00–14.00

SEBÉSZET
Prof. Dr. Hajdu Zoltán Szerda 12.00–15.00

Csütörtök 07.00–14.00
SZEMÉSZET
Dr. Peltekián Aram Hétfő 09.00–14.00

Szerda 09.00–14.00

SZÜLÉSZET –NŐGYÓGYÁSZAT
Dr. Osváth Péter Hétfő 12.30–16.30

Csütörtök 15.30–19.30
TÜDŐGYÓGYÁSZAT
Dr. Szigeti Ilona Kedd 16.00–19.00Dr. Gantömör Aurina

ULTRAHANG
Dr. Zsolnai Éva Hétfő 08.00–13.00

Szerda 08.00–13.00
Péntek 08.00–13.00

UROLÓGIA
Dr. Drabik Gyula Kedd 15.00–20.00

LABORATÓRIUM Minden nap 08.00–12.00

FIZIOTERÁPIA
Lakatos Csilla Hétfő 08.00–16.00

GYÓGYMASSZÁZS
Brusznyiczki Csilla Kedd 08.00–16.00

Szerda 08.00–17.00
GYÓGYTORNA
Kathona Brigitta Csütörtök 08.00–18.00

Péntek 08.00–13.00
NAPPALI KÓRHÁZ

Elérhetőségeink:

Cím: 4287 Vámospércs, Piac u. 4.
Központi e-mail cím: info@vamosszakrendelo.hu
Telefonszámok:

Központ, betegfelvétel (52) 591 - 065
Titkárság, fax (52) 591 - 064
Gyermekorvos (52) 210 - 708

Bejelentkezéshez szükséges dokumentumok:

Személyi igazolvány
Lakcím kártya
TAJ kártya
Beutaló köteles rendelés esetén – beutaló

Időpontkérés:

Háziorvosnál a beutalással egyidejűleg.
Személyesen a betegfelvételi pultnál.
Telefonon a 52-591-065 telefonszámon.
Hétfő–csütörtök: 8–17. Péntek: 8-13

Beutalóköteles szakrendeléseink:

Belgyógyászat Laboratórium Reumatológia
Fizioterápia Nappali kórház Röntgen
Gyógymasszázs Neurológia Tüdőgyógyászat
Gyógytorna Ortopédia Ultrahang
Kardiológia Pszichiátria

Orvosi beutaló nélkül is igénybe vehető 
szakrendeléseink:

Bőrgyógyászat
Fül-orr-gégészet
Gyermekgyógyászat
Nőgyógyászat
Sebészet
Szemészet
Urológia


