
Államtitkár lett 
Tasó László

A Parlament Vadásztermében vette át államtitkári
kinevezését Tasó László, Nyíradony polgármestere,
választókerületünk országgyűlési képviselője, Áder
János köztársasági elnöktől. A június 12-i ünnepélyes
ceremónián Magyarország miniszterelnöke, az Or -
szággyűlés elnöke és miniszterek jelenlétében 41
államtitkár vehette át megbízólevelét és megbízatását.
Tasó László a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, infra-
struktúráért felelős államtitkárságát vezeti július
1-jétől. A közúti, légi, vasúti, és vízi közlekedéssel kap-
csolatos minisztériumi feladatokat irányítja a jövőben,
hatáskörébe tartozik a közlekedési rendszerek fejlesz-
tési és fenntartási feladatköre is. A polgármesteri tiszt-
ségéről 30 napon belül kell lemondani. Mivel a követ-
kező választásig kevesebb, mint 6 hónap van, ezért
nem kell időközi választást kiírni. Az átmeneti idő-
szakban, augusztus 1-jétől a polgármesteri feladatokat
Kondásné Erdei Mária alpolgármester látja el.

Forrás: www.tasolaszlo.hu

Szívből gratulálunk a kinevezéshez, munkájához sok
sikert kívánunk. 

Ménes Andrea

Ménes Andrea: 
„Az önkormányzat számára kiemelt

terület a közbiztonság”

XXIV. évfolyam, 7. szám
2014. július 

Ingyenes újság

Rövidesen 16 helyen
szerelnek fel Vámos -
pércsen térfigyelő ka -
merát, amelyek egysé-
ges rendszerbe kapcsol-
va egyszerre javítják
majd a városlakók biz-
tonságérzetét, és segítik
a bűnmegelőzést váro-
sunkban. A közel 10 mil-
lió forintos beruházás
forrását az önkormány-
zat sikeres pályázata
biztosítja. A részletekről
Ménes Andrea polgár-
mestert kérdeztük.

Az önkormányzat számá-
ra mindig is kiemelt terület
volt a közbiztonság, és en -
nek érdekében eddig is szá-
mos intézkedést hoztunk –
fogalmazott a polgármes-
ter. Többek között ezért te -
remtettük meg nemrég az
anyagi lehetőségét annak
is, hogy a művelődési ház
mögötti parkoló korszerű
közvilágítással legyen fel-
szerelve. Ezen túlmenően
évek óta folyamatosan szo-
ros szakmai együttműkö-
dést tartunk fenn a helyi
rendőrőrssel, és a polgár-
őrséggel is. Tesszük mind-
ezt annak érdekében, hogy
ez által segítsük ezeknek a
szervezeteknek a
munkáját, és hogy
fórumot teremt-
sünk arra, hogy
elvárásainkat, és
a lakosság közbiz-
tonsággal kapcso-
latos igényeit tol-
mácsolni tudjuk fe -
léjük, a megvaló-
sítás érdekében. A
városban élő em -
berekkel közösen
nagyon sok mun-
kánk van abban,
hogy Vámospércs
folyamatosan évek
óta fejlődik, és ez a
fejlődés az utcáin-
kon, tereinken sé -
tálva is szemmel
látható. Ezeket a
közösségi tereket,
parkokat és egyéb
infrastrukturális
fejlesztéseket sze-
retnénk sokáig él -
vezni, sőt gyerme-
keinkre, unokáink-
ra hagyni azokat.
Ezt pedig csak úgy
tudjuk megtenni,
ha meg is óvjuk
őket a rongáló
ke zektől. Ráadásul
kö zösségi értékein-
ken túl a város ve -

zetése és jómagam is úgy
tekintünk polgáraink há-
zaira, portáira, értékeire,
mint olyan egységekre,
amelyek összességéből ala-
kul ki mindaz, amit Vá mos -
pércsnek hívunk, vagy is az
itt élők szorgalmának gyü-
mölcsét is fontos közösen
védelmeznünk. Ezért már
jó ideje kerestük annak a
lehetőségét, hogy 21. száza-
di, korszerű módszerekkel
és eszközökkel tegyünk
ennek érdekében. Részle -
tesen kidolgozott pályázat-
tal kerestük meg az ille-
tékeseket, és sikerült köz-
pon ti támogatást kap-
nunk, amelyből egy 16
kamerából álló térfigyelő-
rendszert tudunk rövi-
desen üzembe helyezni.
A  modern kamerák éjjel-
nappal látnak majd és kör-
nyezetüket 360 fokos szög-
ben képesen figyelni. A
hozzá tartozó megfigyelő-
szoba a Polgármesteri
Hivatalban lesz kialakítva.
A rendszerrel megfigyel-
hetővé válnak a város be- és
kivezető útjai, gyermeke-
ink biztonsága érdekében
az iskolák és az óvoda kör-
nyéke, valamint fontosnak
tartjuk, hogy biztosítani

tudjuk a sport- és játszóte-
reket, a főtereket és a teme-
tők környékét is. Őszintén
remélem, hogy ezt az erő-
feszítésünket is kedvezően
fogadják az emberek és
tovább javul a személyes
biztonságérzetük.

A térfigyelő-rendszer
telepítésének 

helyszínei

● Nyírábrányi út (48.
számú főút) román határ
felől városba vezető szaka-
sza.

● Vámospércs főtere és a
polgármesteri hivatal épü-
lete.

● Általános Iskola (Nagy
u.) épület utcafrontja, bejá-
rata, környező közterület.

● Általános Iskola (Is -
kola u.) épület utcafrontja,
külső sportpálya, környe-
ző közterület.

● Óvoda (Iskola u.) épü-
let utcafrontja, bejárata
környező közterület.

● Művelődési ház mö -
gött 54 db parkoló és szo-
ciális bérlakások épülete.

● Debreceni út (48. szá-
mú főút) városba vezető
szakasza.

● Szőlős utcai játszótér.
● Irinyi utcai játszótér.
● Acsádi úti kijelölt sze-

lektív hulladéklerakó és
környezete.

● Köztemető, ki- és bejá-
rat.

● Vámos települések
tere – Zászló tér.

● Sporttelep.
● Műfüves pálya.
● Bancsi telep játszótere

és a régi temető.
● Vasútállomás és a vas-

úti átjáró környéke .

Endrédi Csaba 

A térkép azt jelzi, hogy a városban hol helyezik majd ki a kamerákat

Az államtitkári kinevezést Áder János köztársasági
elnök adta át Tasó Lászlónak

Ménes Andrea, Vámospércs
polgármestere
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1935-2004

,,Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet
de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél és Bennünket szerettél,
Nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél.
Súgják meg azt a csillagok, hogy szeretünk,
mondják meg azt, hogy sohasem feledünk.
Hisz egy Édesapa olyan drága kincs,
csak az tudja igazán, akinek már nincs.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk Veled."

Felesége és szerettei

Nyári gyermekétkeztetés 
a rászorulóknak

Az önkormányzat által
benyújtott pályázatnak
köszönhetően 327 vá -
mos pércsi iskolás és óvo-
dás gyerek, kap az idén
nyári gyermekétkezte-
tést. Az önkormányzat az
előzetes felmérések alap-
ján igényelt állami támo-
gatást erre a célra. Az
ingyenes meleg ebéd biz-
tosítása néhány napja
már el is kezdődött.

A nyári szociális gyermek-
étkeztetés költségeit az Em -
beri Erőforrás Miniszté -
riuma biztosítja a város szá-
mára az előzetes igényfelmé-
rések alapján. E szerint az
idén nyáron 327 gyerek, 54
munkanapon keresztül kap-
ja ingyen a meleg ebédet,
amelyet az iskolában is el
lehet fogyasztani, ám a több
éves tapasztalat azt mutatja,
hogy inkább hazaviszik a
családok az ebédet. Erre
most is van lehetőség. Vá -
mospércs képviselő-testüle-
te arról is határozott, hogy
amennyiben a központi tá -
mogatás összege csökken-
ne, abban az esetben az ét -
keztetésben résztvevők kivá-
lasztásáról – az általános

iskola, az óvoda, a családse-
gítő- és gyermekjóléti szolgá-
lat vezetője, valamint a Pol -
gármesteri Hivatal szociális
ügyintézője által előkészített
javaslat alapján – a képvise-
lő-testület illetékes bizottsá-
ga dönt, természetesen a csa-
ládi jövedelmi viszonyok és a
rászorultsági szempontok

alapján. Az ingyenes étkezési
lehetőség az óvodai nyári
szünet alatt a legkisebbek-
nek is jár.

Már több éves tapasztalat,
hogy az érintettek nagy
örömmel fogadják az önkor-
mányzat által nyújtott lehe-
tőséget, hiszen ennek hiá-
nyában sok családban bi -

zonytalan lenne, hogy az
iskolás, vagy óvodás korú
gyermeknek jut-e minden
napra meleg ebéd. Éppen
ezért a város vezetése már
évek óta nagy gondot fordít
arra, hogy előteremtse a nyá-
ri tanítási szünet idejére is az
ehhez szükséges forrásokat.
Bálega Jánosné vezetésével
a konyhai dolgozók nagy
tapasztalattal rendelkeznek
már abban, hogy az előírt
költségösszegen belül táplá-
ló és ízletes ételt főzzenek
minden nap. Mindig is elé-
gedettek voltak azok, akik
kóstolták a főztjüket, pedig
a költségkeret aligha engedi
meg, hogy tervezés nélkül
bármilyen alapanyagból dol-
gozzanak. Annak is kialakult
rendje van már, hogy a szo-
ciális nyári étkeztetéshez
szükséges zöldségeket és
más fontos termékeket lehe-
tőség szerint helyi, és kör-
nyékbeli őstermelőktől szer-
zik be. Ezzel részben csök-
kenthetők a beszerzési árak,
másrészt pedig az itt élő gaz-
dák biztosan számíthatnak
arra, hogy terményeiket, ter-
mékeiket biztosan átveszik
és ki is fizetik.          

Endrédi Csaba

A konyhai dolgozók is mindent megtesznek azért, hogy
finom és bőséges étel jusson minden rászoruló 

vámospércsi gyereknek a nyári szünetben

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 50 000 Ft-ot meghaladó adótartozással

rendelkező magánszemélyek
(2003. évi XCII. tv. 55/B §. (1) bek. alapján)

2014. május 31-i állapot szerint

Név Adóazonosító Lakcím Adótartozás
száma összege/Ft

Ásztai József 8378610314 4275 Monostorpályi,  Vasvári Pál. u. 26. 94 427     

Balogh József 8404922950 4287 Vámospércs, Tóth Á. u. 75. 569 093     

Bíró Sándor 8363552526 4287 Vámospércs, Bartók B. u. 41. 85 960     

Fazekas László 8319700590 4287 Vámospércs, Hosszúrét dülő 6. 192 600     

Gacsadi Hajnalka Margit 8437084105 4034 Debrecen, Vámospércsi út 78. 53 300     

Germán Ferencné 8360912939 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 16. 136 200     

Kádár Gyuláné 8317323447 4300 Nyírbátor Honvéd u. 11. 55 200     

Nagy Attila 8408244213 4287 Vámospércs, Bocskai kert 3061/1. 105 352     

Nagy Károly 8410414848 4287 Vámospércs, Malom u. 55. 611 000     

Orbán István 8371382316 4287 Vámospércs, Domb u. 38. 90 380     

Pallai Mihályné 8369694705 4287 Vámospércs, Nagy u. 101. 50 163     

Rosenfeld László 8316745852 4287 Vámospércs, Kiss u. 21. 618 879     

Sándor Ferenc 8390834146 4287 Vámospércs, Nagynyíres dülő 17. 179 840     

Sós János 8332013429 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A. 126 960     

Sós János ifj. 8420813427 4287 Vámospércs, Temető u. 7/A. 111 860     

Takács József 8414032680 4002 Debrecen, Sárga dűlő 20. 83 951

Összesen:            3 165 165     

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál
90 napon túl fennálló, 

100 000 Ft-ot meghaladó adótartozással rendelkező 
gazdasági társaságok

2014. május 31-i állapot szerint

Cég neve Adószáma Székhelye Adótartozás
összege/Ft

Baltemar Bt. 21140156-2-09 4211 Ebes, Vadas u. 66. 450 200     

Csősz -System 2001. Kft. "FA" 12760213-2-09 4287 Vámospércs, Debreceni u. 11. 394 325     

Dopomorte Kft. "FA" 14197015-2-09 4287 Vámospércs, Nagy u. 23. 153 419     

Magyar Gyapjú 

és Termény Kft. "FA" 12992065-2-09 4287 Vámospércs, Nyírábrányi u. 1. 252 340     

Margaréta Szakszöv. 11159555-2-09 4287 Vámospércs, Béke u. 4. 308 400     

Polifab Elektro Kft. 23314782-2-09 4287 Vámospércs, Dózsa Gy. u. 62. 177 220     

Törő-Team Kft. 11746005-2-09 4287 Vámospércs, Vágóhíd u. 14. 178 062     

TRT-Hungária Kft. "FA" 14171073-2-09 4031 Debrecen, Balmazújvárosi u. 10. 230 000     

Vámos Kontír Kft. 23104844-1-09 4287  Vámospércs, Víz u. 5. 120 100     

Zsofám Kft. 14503678-2-09 4287 Vámospércs, Szabadság u. 4. 579 910

Összesen:                     2 843 976

Vámospércsi Hírek, Vámospércs havonként megjelenõ hírlapja. Felelõs szerkesztõ: Endrédi Csaba (e-mail: endredi@vipmail.hu). A szerkesztõség címe: Mûvelõdési Ház, 4287 Vámospércs, Debreceni u. 2. Telefon: 591-039. 
Kiadja: Vámospércs Város Polgármesteri Hivatala 4287 Vámospércs, Béke u. 1. sz. Telefon: 591-500. Lapalapító: Vámospércs Város Önkormányzat – Nyilvántartásba vétel száma: B/PHF/671/HA/91

Tördelõszerkesztõ: Tirol László. Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt. – Felelõs vezetõ: Fábián Imre ügyvezetõ

A Vámospércs Városi Önkormányzat pályázatot hir-
det a Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola (4287 Vámospércs, Iskola u.
1.) iskolai büféjének üzemeltetésére a 2014/2015. tan-
évre.

A pályázat benyújtásának feltételei:
– A tevékenység végzésére feljogosító vállalkozói iga-

zolvány, illetve jogi személy esetén társasági szerződés
megléte,

– az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak
megfelelő árukínálat kialakítására vonatkozó kötele-
zettségvállalás.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– A pályázó adatait (név, székhely, adószám, jogi sze-

mély esetén a képviselő neve, valamint cégjegyzék-
szám),

– a tevékenység végzésére jogosító vállalkozói igazol-
vány, illetve jogi személy esetén a társasági szerződés
másolatát,

– az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak
megfelelő árukínálat kialakítására vonatkozó elképzelé-
seit, árlistát,

– a büfé berendezésének kialakítására vonatkozó
kötelezettségvállalást,

– az üzlethelyiség bérleti díjára tett ajánlatot.

Az üzemeltetéshez szükséges engedélyek, szakható-
sági hozzájárulások beszerzésére a pályázó feladata és az
ezzel járó költség a pályázót terheli.

A büfé alapterülete 24 négyzetméter, a helyiség meg-
tekinthető az iskola titkárságával a 06 20/559-2996 tele-
fonszámon előre egyeztetett időpontban, ahol további
felvilágosítás is kérhető az intézmény vezetőjétől.

A pályázatokat 2014. augusztus 10. napjáig lehet
benyújtani Vámospércs Városi Önkor mányzat Polgár -
mesteréhez, Ménes Andreá hoz írásban vagy személye-
sen (4287 Vámos pércs, Béke u. 1.).

Az iskolabüfé üzemeltetésére az önkormányzat az
összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó pályá-
zóval köt megállapodást.

A pályázatokról Vámospércs Városi Önkor mányzat
Képviselő-testülete 2014. szeptember 1. napjáig dönt.

Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.

Városnappal kapcsolatban 
árusok tájékoztatása

Tisztelt Árusok! Tájékoztatom a tisztelt érdeklődőket,
hogy a Vámospércsi Városnap 2014. július 5. napján kerül
megrendezésre a Városi Sportpályán. Kereskedelmi tevé-
kenység végzésére a közterület-használat iránti engedély
benyújtása alapján van lehetőség, amely letölthető a város
honlapjáról (www.vamospercs.hu) is. A kérelmet a
Polgármesteri Hivatal címére (4287 Vámospércs, Béke
u. 1.) vagy elektronikus címére (info@vamospercs.hu) kell
eljuttatni legkésőbb 2014. július hó 3. napjáig. A helyi ren-
delet alapján a közterület-használat díja 615 Ft/négyzet-
méter/nap, áram és víz igénybevételére is van lehetőség.

Ménes Andrea, polgármester

Pályázati felhívás 
iskolai büfé üzemeltetésére



1.a
Forgács Dávid
Jernyei Nikolett
Juhász Réka
Koszczelnik

Klaudia
Lengyel Ábel
Medve Evelin
Oláh Bence
Petruska Kristóf 

János
Sós Csaba Sándor
Szalai Eszter
Tóth József 

Richárd
Varga Fruzsina

1.b
Balogh Márkó 

Olivér
Balogh Nóra
Gaál Ákos
Jakab Manassé
Kovács Lajos
Nagy Ágota
Nagy Gréta
Saliga Julianna
Sándor Levente
Tömöri Gábor
Vasvári Gabriella

1.c
Bulátkó Petra
Erdei György
Gyarmati Sára
Kálucz Panni
Karacs Zsófia
Lakatos Fruzsina
Ökrös Hanna
Sándor Ákos
Sándor Patrik

Szabó Csaba
Szabó Tamás 

Barnabás
Tóth Fruzsina
Zilahi Nándor

2.a
Demjén Kinga
Hunyadi Tamás
Kacsándi Anna

Éva
Kacsándi Csenge

Anna 
Ménes Gréta
Nótin Mónika

Nikolett

2.b
Ács Panna
Fekete Orsolya
Ladányi Róbert
Nagy Virág Laura

2.c
Dobos Dániel
Kiss Anett
Sándor Panna
Tóth Virág

Kamilla
Zahonyai Nikolett

3.a
Gellén Attila
Holló Fanni
Kocsis Máté

Bence
Vágner Károly

3.b
Ádám Tamás
Lakatos Krisztina
Szabó Bence

Szalai Sándor
Szilasi Gréta
Varga Dóra

4.a
Erdei Petra
Kacsándi Lili

Fruzsina
Lakatos Bence

János
Zahonyai

Bernadett

4.b
Grega Zsuzsa
Gyarmati Bianka

Kata
Lakatos Panna
Rácz Roland

László

4.c
Karacs Anna

Erzsébet
Lengyel Fruzsina
Rácz Zsófia Sára
Szabó Gergő
Veres Patrícia

Réka

Felső tagozat
Ádám Bence 5.a 
Pólyik Ágota 5.a 
Sándor Ákos 5.c 
Szabó Tamás 6.a 
Kiss Balázs 6.b 
Szabó Blanka 6.b 
Tömöri Ádám 6.b 
Demjén Nóra 6.c 
Nagy László 7.a 
Nagy Tibor 8.b 

Eredményes volt a „Feeling” Táncstúdió
,,Kilenc vámospércsi

lány – Nagy Gréta, Zilahy
Vanda, Szoboszlai Zita,
Rácz Renáta, Kungler An -
na, Oláh Boglárka, Karacs
Anna, Szűcs Eszter és Ha -
lász Réka – is erősítette a
városunkban is népszerű
táncegyüttes olaszországi
vendégszereplését május
27. és június 4. között.
A harmincöt főből álló
csoport a Rimini közelé-
ben fekvő tengerparti
város, Giulianova nem-
zetközi versenyén vett
részt, ahonnan nagy si -
kert aratva az egyik kü -
löndíjat hozták el.

A táncegyüttes vezetője
Takács-Pántya Barbara büsz-
kén mesélte, hogy a nagysza-
bású verseny szervezői két
évvel ezelőtt egy Duna Te -
levíziós szereplés kapcsán
figyeltek fel a „Feeling”-re, és
kinyomozva az elérhetősé-
güket, meghívták őket a ver-
senyre. Azóta a mezőny
állandó résztvevőiként szá-
mítanak rájuk, ami komoly
elismerés, mivel az idén is
húsz csapat versenyzett,

akik Mexikótól Japánig kép-
viselték saját országukat. Az
ötnapos verseny egyébként
okosan volt megszervezve,
mert napközben lehetőség
volt fürdőzésre, városlátoga-
tásra, igazából esténként kel-
lett teljesíteni, bemutatni a
produkciókat, amelyet egy
tengerparti felvonulás zárt.
Ez utóbbit mindig óriási
figye lem kísérte, rengetegen
voltak kíváncsiak a nem
mindennapi látványosságra,
és a sok néző mellett hatal-
mas sajtófigyelem is kísérte
a rendezvénysorozatot. Szin -
te folyamatosan újságírók
és kamerák kereszttüzében
voltak a résztvevők, amit

mellesleg nagyon élveztek,
hiszen jól tudták, hogy ezzel
jár a „sztárok” élete. Egyéb -
ként, ha valaki utánanéz a
neten a versenynek, akkor
mindezt maga is ellenőriz-
heti, hiszen a weboldalak
tucatjai számolnak be az
immár 15. alkalommal meg-
rendezett idei fesztiválról.
Barbara azt is elmondta,
hogy a vendéglátók igazán
kitettek magukért, hiszen a
csapat egy három csillagos,
klímás szobákkal felszerelt
szállodában volt elhelyezve,
ahol minden nap teljes ellá-
tást kaptak. Ráadásul a kinn
tartózkodás költségeinek
egy részét maguk a szerve-

zők állták. A magyar tánco-
sok programjában a magyar
és spanyol táncok mellett a
riói szamba is szerepelt, ahol
bemutatták a lassan védje-
gyükké váló tollas produk-
ciójukat is, emellett világító
és tüzes mazsorett botokkal
ejtették ámulatba a közönsé-
get. A gyerekek nagyon él-
vezték az egész turnét, és
annak is nagyon örültek,
hogy volt idejük és lehetősé-
gük Velencét és Rómát is
megnézni. Gratulálunk a
csapatnak, és már alig vár-
juk, hogy újra láthassuk őket
Vámospércsen is!

Endrédi Csaba

Ilyen gyönyörűek voltak a Feeling Tánccsoport tagjai az olaszországi versenyen
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Kitűnő bizonyítványt 

szerzett tanulók

2014. június 1-jén a gye-
 rekek elbúcsúztak óvo-
dánktól.

Elköszönt az óvodától 48
gyerek, akik szeptemberben
az iskolában próbálnak el iga-
zodni majd a betűk, számok
világában. Az óvodai búcsú ez
évben is a városi művelődési
házban került megrendezés-
re. Az óvodások verses, táncos
műsorral kedveskedtek a kö -
zönségnek. A Nyuszi  és a Pil -
langó csoport népi jellegű

gyermektánccal és fergeteges
hangulatú cigánytánccal, a
Micimackó csoport  hula tánc-
cal kápráztatta el a vendége-
ket. A műsor zárásaként a gye-
rekek vállukra vették ballagó
tarisznyájukat, átléptek az
óvodai életet lezáró kis kapun,
majd kívánva valamit, léggöm-
böt repítettek a levegőbe.

Kívánunk nekik sikeres
iskolás éveket!

Németh Jánosné, 
óvodavezető

Elballagtak a legnagyobb óvodások

Gratulálumk kitűnő tanulóinknak!

Úszásoktatás Vámospércsen!

A tanuszoda nyári nyitvatartása:

2014. június 25-től augusztus 1-jéig, hétfőtől-péntekig
8.00-12.00 óráig.

Az úszásoktatás kis csoportokban történik (8-10 fő), 10
alkalommal (hétfőtől–péntekig) 8.00–9.00-ig.

A medence hőfoka: 28-30 0C.
A víz mélysége: 125 cm.

Oktatásra jelentkezhet mindenki, aki minimum 140 cm
ma gas, korosztálytól függetlenül.

1. turnus :      június 30.–július 11-ig
2. turnus:       július 21.–augusztus 1-jéig
3. turnus:       augusztus 4–15-ig

Úszásoktatás (10 alkalom):   5000 Ft
Lakossági úszás (1 alkalom): 300 Ft
Helyszín: Vámospércs, Nagy utca 4.sz.
Elérhetőség: Móricz Sándor úszásoktató 06/70 374-3394.

,,Vámospércs Városi Ön -
kor mányzat Képviselő-tes-
tülete pályázatot hirdetett
az Óvoda Vámospércs óvo-
davezetői feladatainak el -
látására:

A munkavégzés helye: 4287
Vámospércs, Iskola u. 4.

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határozat-
lan idejű közalkalmazotti jog-
viszony.

Foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidő.

A magasabb vezetői meg-
bízás időtartama: 5 év.

Kezdő napja: 2014. augusz-
tus 16.

Megszűnésének időpontja:
2019. augusztus 15. 

Pályázati feltételek:
• Az adott nevelési-, oktatá-

si intézményben pedagógus
munkakör betöltéséhez szük-
séges – a köznevelési törvény
3. sz. mellékletében felsorolt –
felsőfokú iskolai végzettség és
szakképzettség,

• pedagógus szakvizsga ke -
retében szerzett intézményve-
zetői szakképzettség, 

• legalább öt év pedagógus
munkakörben szerzett szak-
mai gyakorlat,

• a nevelési-, oktatási intéz-
ményben pedagógus munka-
körben fennálló, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szó-
ló alkalmazás, vagy a megbí-
zással egyidejűleg pedagógiai
munkakörben történő határo-
zatlan időre teljes munkaidő-
re szóló alkalmazás, 

• a vezetői megbízásnál
előnyt jelent a vezetői gyakor-
lat, pedagógia szakirányú vég-
zettség, vagy közoktatás veze-
tő szakképzettség.

Illetmény és egyéb jutta-
tások:

A közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvényben és a közoktatási

intézményekben a végrehajtá-
sáról szóló 138/1992. (X. 8.)
Kormányrendeletben megha-
tározottak az irányadók.

A pályázatnak tartal-
maznia kell:

• a pályázó szakmai életraj-
zát,

• az intézmény vezetésére
vonatkozó programot, a szak-
mai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléseket. 

A pályázathoz csatolni
kell:

• iskolai végzettséget, szak-
mai képesítést igazoló bizo-
nyítványok egyszerű másola-
tát,

• 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítványt,

• a pályázó nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy a pá -
lyázati anyagában foglalt sze-
mélyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szük-
 séges kezeléséhez hozzájárul,
továbbá nyilatkozat arra vo -
natkozóan, hogy beleegyezik
abba, hogy pályázatának tar-
talma közölhető harmadik
személlyel.

A pályázat benyújtásának
határideje: 2014. július 19.

A pályázat elbírálásának
módja: a képviselő-testület a
véleményezési határidő lejár-
tát követő ülésén bírálja el a
pályázatokat.

A pályázat elbírálásának
határideje: 2014. augusztus
15.

A pályázat elkészítéséhez
tájékoztatást ad: Ménes And -
rea polgármester, a 06 52/
591-503 telefonszámon

A pályázat benyújtásának
módja: zárt borítékban, a bo -
rítékra kérjük ráírni „Óvoda
Vámospércs Óvodavezetői pá -
 lyázat”, és a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosítá-
si számot: 3825/2014. Postai
cím: Vámospércs Városi Ön -
kor mányzat 4287 Vámospércs
Béke u. 1.

Óvodavezetői pályázat

A Nemzetgazdasági Miniszté -
rium a fővárosi/megyei kormány-
hivatalok munkaügyi központjai
és a járási hivatalok járási munka-
ügyi kirendeltségei megvalósítá-
sával „A nyári diákmunka előse-
gítése 2014” elnevezéssel munka-
erő-piaci programot indít. 

A program célja a korai mun-
katapasztalat és munkajövedelem
szerzés elősegítése. 

A program célcsoportjába
azok a 16-25 év közötti, nappali
tagozaton, tanulói, vagy hallgatói
jogviszonnyal rendelkező diákok
tartoznak, akik nem rendelkez-
nek sem vállalkozói, sem egyéb,
foglalkoztatásra irányuló jogvi-
szonnyal. 

A program keretein belül a fog-
lalkoztatás történhet a települési
önkormányzatoknál, illetve az
önkormányzat fenntartásában
álló, önkormányzati alapfeladat
ellátását végző intézménynél.
Legfeljebb napi 6 órás foglalkoz-
tatáshoz nyújtható támogatás,
ami azonban nem lehet több
mint a minimálbér – szakképzett-

séget igénylő munkakörökben a
garantált bérminimum – időará-
nyos hányada.

A programhoz csatlakozás elő-
feltétele, hogy a nappali tagozatos
diák a lakó-, vagy tartózkodási
helye szerint illetékes járási hivatal
járási munkaügyi kirendeltségen
közvetítést kérőként nyilvántartás-
ba vetesse magát. Ehhez személyes
okmányaival, valamint érvényes
diákigazolványával, vagy annak az
iskolai tanulmányok befejezése
miatti visszavonásakor kiadott
iskolalátogatási igazolásával kell a
munkaviszony kezdete előtt a
kirendeltségre befáradnia annak
érdekében, hogy a programba
vonásának előfeltételét jelentő
regisztrációja megtörténhessen.

A támogatás kizárólag a kiren-
deltség által a munkaerőigényre
közvetített diák foglalkoztatásá-
hoz nyújtható.

További információért kérjük,
forduljon kirendeltségi kollégá-
inkhoz!

Babály Tibor, 
kirendeltség vezető

Tájékoztató a „Nyári diákmunka 
elősegítése 2014.” program indításáról
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8.a. Osztályfőnök: Tóth Éva

Csuth Noémi
Dobi Gergő

Dobi Zsanett
Furó Roland
Kiss Bálint

Kocsis Andrea
Maczó Róbert
Mányi József

Meszesán Henrietta
Mézes Márk
Oláh Imre

Pál Adrián Patrik
Papp Vivien Regina

Postár Beatrix
Sarkadi Szilvia

Sopronyi Dominik
Szabó Zsolt

Tagyi Gabriella
Tordai Adrienn

Tóth Bettina Brigitta
Tóth Enikő

Török Alexandra

8.c. 
Osztályfőnök: Tankáné Antal Irén

Borsó Zsolt Márk
Bőde Róbert

Fábián Hajnalka
Fodor Anett

Grega Gergő Tamás
Jenei Alexandra Mária

Jónás Márk Gellért
Kiss Veronika Emese

Kungler Anna
Kuprák Máté

Mitruska Máté Mihály
Nagy Anna

Nagy József
Nagy Kornél Csaba
Orosz László Attila

Rézmüves Nikoletta Angéla
Szabó Petra

Téglási Veronika

8.b. 
Osztályfőnök: Tóthné Nagy Beatrix

Bilák Sándor
Bőde Richárd
Cseh Milán

Dorogi János Róbert
Gellén Gréta
Halász Réka

Hunyadi Lajos
Kelemen Nóra
Kiss Fruzsina
Kovács Petra

Köteles Zoltán
Lévai Márk

Mátyus Vivien 
Nagy Nóra

Nagy Rebeka
Nagy Tibor
Papp Dávid

Rácz József
Szabó Dániel
Szabó Réka
Velődi Cintia
Virág Rebeka


