
HATÁROZATOK TÁRA 2017 
 
 
 

1/2017. (I.05.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy nem támogatja dr. Kun József képviselő, testületi ülés 
későbbi időpontban történő megtartására vonatkozó kérelmét. A Képviselő-testület javasolja 
a polgármesternek, hogy az ülés az előre kiküldött meghívóban szereplő időpontban kerüljön 
megtartásra. 
 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: Tímár Zoltán polgármester 

 
 
 

2/2017. (I.05.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mike Sándor képviselő lemondását 
tudomásul veszi, eddigi munkáját megköszönve sok sikert kíván jövőbeli tevékenységeihez.      
 

 Határidő: - 
 Felelős: - 

 
 
 

3/2017. (I.05.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy – a DHK Kft-ben 
történő 40.000.-Ft értékű tulajdonszerzés mellett - szerződést kíván kötni a DHK. Kft-vel a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás törvényi előírásoknak megfelelő ellátása érdekében. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazást ad Tímár Zoltán polgármesternek, hogy kezdjen 
tárgyalásokat, illetve tegyen meg minden szükséges intézkedést a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés DHK Kft-vel történő megkötése érdekében.  
  

 Határidő: azonnal 
 Felelős: Tímár Zoltán polgármester 

 
 
 

4/2017. (I.05.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Tímár Zoltán 
polgármester illetményét – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés d) pontjára – 2017. január 01. napi hatállyal az 
alábbiak szerint állapítja meg: 
 

 Tímár Zoltán polgármester illetménye: bruttó 548.460.- forint/hó. 
 

 Határidő: azonnal és folyamatosan 
 Felelős: Nagy Levente gazdasági vezető 

 
 
 



 
 

5/2017. (I.05.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, pályázatot nyújt  be a 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú kiírás I. és II. célterületére „Mikepércsi 040 és 050 hrsz-ú 
külterületi út burkolat  építése és önkormányzati utak karbantartását biztosító erőgép 
beszerzése” címmel. 
 
1. célterület: A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztése: A fejlesztés során a 040/3, 052 hrsz-ú külterületi út 
burkolatfejlesztése történik. A tervezett felújított út hossza 1424 m. 
 
A tervezett fejlesztés megvalósításához Mikepércs Községi Önkormányzat 5.210.350 Ft 
önerőt biztosít, mely forrás rendelkezésre áll.  
 
2. célterület: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése: A fejlesztés 
során Mikepércs Községi Önkormányzat egy db MTZ 892.2 típusú traktort szerez be, dakota 
munkahengerrel. 
 
A munkagép beszerzéshez Mikepércs Községi Önkormányzat 1.441.430  Ft önerőt biztosít, 
mely forrás rendelkezésre áll.  
 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: Tímár Zoltán polgármester 

 
 
 

6/2017. (II.24.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mikepércs Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal kötött nemzetiségi önkormányzati feladatok ellátásáról szóló 

együttműködési megállapodást felülvizsgálta, amelyet módosítási javaslat nélkül jóváhagy. 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Tímár Zoltán polgármester 

 
 
 

7/2017. (II.24.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT  
 
Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem fogadja el a 
Mikepércs Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletét az előterjesztett 
tartalommal. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendelettervezet átdolgozását követően 
terjessze a rendelettervezetet ismételten a Képviselő-testület elé. 
 

 Határidő: azonnal  

 Felelős: Tímár Zoltán polgármester 

 
 
 
 
 



8/2017. (II.24.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT  

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Képviselő-testület 

2017. évi munkatervét az alábbiak szerint elfogadja: 

 

„MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2017. ÉVI MUNKATERVE 

 

 

A Képviselő-testület 2017. évben tartandó rendes képviselő-testületi üléseinek időpontjai 

és tervezett napirendi pontjai: 

 

 

2017. március 14.  

 

1) 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Tímár Zoltán polgármester 

2) Egyebek 

 

 

2017. május 30. 

 

1.) A 2016. évi zárszámadási rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Tímár Zoltán 

2.) Egyebek 

 

2017. szeptember 29. 

 

1) Döntés ÖNHIKI pályázat benyújtásáról 

Előterjesztő: Tímár Zoltán polgármester 

2) Egyebek 

 

2016. október 20. 

 

1) A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: Tímár Zoltán polgármester 

2) Egyebek 

 

2017. november 30. 

 

1.) A szociális tűzifa természetbeni támogatás szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

elfogadása 

      Előterjesztő: Tímár Zoltán polgármester 

2.) Egyebek 

 

2017. december 08. 

 



1.) Döntés meghozatala a 2018. évi közvilágításra vonatkozó villamos energia kereskedő 

kiválasztásáról 

      Előterjesztő: Tímár Zoltán polgármester 

2.) Egyebek 

 

 Határidő: azonnal és folyamatos 

 Felelős: Tímár Zoltán polgármester 

 
 

9/2017. (II.24.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a 
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által a Magyarországon található 
I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témakörben kiírt pályázati felhívás 
keretében „a mikepércsi hősök emlékhelye” címmel Emlékpark kialakítását. 

A Képviselő testület vállalja a projekt megvalósításhoz szükséges 2.969.996.-Ft önerő 
biztosítását. 
 

 Határidő: azonnal  
 Felelős: Tímár Zoltán polgármester 

 
 
 

10/2017. (II. 24.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy szerződést köt a 
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel (4031 Debrecen, István út 136.) a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok Mikepércs településen történő ellátására. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazást ad Tímár Zoltán polgármesternek a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: Tímár Zoltán polgármester 

 
 
 

11/2017. (II. 24.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT  
 
Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy módosítja a 40/2016. 
(VIII. 17.) sz. KT határozatát az alábbiak szerint: 
 
A határozat kiegészül az alábbi III.) ponttal: 
III.) Munkaköre: óvodavezető 

 

Munkavégzési helye: 4271 Mikepércs, Petőfi utca 34. 
                                   4271 Mikepércs, Tisza István utca 14.  
 
Kinevezésének kezdő időpontja: 2016. szeptember 01. 
 



A munkaköre ellátásához szükséges iskolai végzettsége óvodapedagógus, közoktatási 
vezető képesítése, valamint a közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható ideje alapján 
besorolása:  P1  fizetési osztály   7-es   fizetési fokozat. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Tímár Zoltán polgármester 

 
 
 

12/2017. (III.14.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az 
önkormányzat saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 
évre várható összegéről szóló határozatát a következők szerint: 
 
 
I. Az önkormányzat saját bevételének minősül: 
 
1. a helyi adóból származó bevétel: 48.600 eFt 
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog 

értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel: 0 eFt 
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel: 0 eFt 
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 

privatizációjából származó bevétel: 0 eFt 
5. bírság- , pótlék- és díjbevétel: 900 eFt 
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés: 0 eFt 

 
összesen: 49.500 ezer Ft 

 
Az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes 
szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2 § (1) bekezdése szerinti saját 
bevételeinek költségvetési évet követő három évre várható évenkénti összegét 49.500 ezer Ft-
ban állapítja meg. 
 
II.  Az önkormányzat nem tervez a stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséget. 
 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: Tímár Zoltán polgármester 

 
 
 

13/2017. (III.14.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT  
 
Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a 
9/2011 (II.15.) Korm. rendelet alapján, mely a vis maior események támogatásáról szól.  

A Képviselő testület vállalja a projekt megvalósításhoz szükséges önerő biztosítását. 

 
A képviselő testület nyilatkozik a következőkről: 

 Az önkormányzat a polgármesteri hivatali feladatokat más, a tulajdonában álló 

épületben nem tudja ellátni. 



 A Mikepércs, Kossuth u. 1. sz. alatti károsodott épület ad helyet az önkormányzat 

munkaszervezetének a Mikepércsi Polgármesteri Hivatalnak, amely az Mötv. 84.§-ban 

meghatározott feladatokat látja el. 

 Mikepércs Községi önkormányzat vállalja a károsodott ingatlan költséghatékony és a 

megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.  

 Mikepércs Községi Önkormányzat saját erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet 

nem tudja megoldani, nem tudja az épületet helyreállítani, újjáépíteni.  

 Mikepércs Községi önkormányzat a káreseménnyel kapcsolatban nem rendelkezik 

biztosítással.  

 Az önkormányzat vállalja a károsodott, kötelező feladatot ellátó épületrészre, épületre 

az értékkövető biztosítás megkötését. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Tímár Zoltán polgármester 

 
 
 
 

14/2017. (III.30.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja Mikepércs 
Községi Önkormányzat 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervét a határozat 1. számú 
melléklete szerint. 
 
Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tímár Zoltán 
polgármestert, hogy határidőn belül intézkedjen a 2017. évre vonatkozó közbeszerzési terv 
Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételéről. 
 

 Határidő: 2017. március 31. 
 Felelős: Tímár Zoltán polgármester 

 
 

 

1. számú melléklet 

 

Mikepércs Községi Önkormányzat 

2017. évi közbeszerzési terve 

 

A közbeszerzés tárgya Tervezett eljárástípus Eljárás tervezett megindítása 

   

 
 
 
 

15/2017. (III.30.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
I. Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a határozat 1. 
sz. mellékletében szereplő eszközöket ingyenesen átadja a Hangyafarm Szociális Szövetkezet 
(4271 Mikepércs, Kossuth u. 1.) részére haszonkölcsön szerződés formájában. 
A szerződés időtartama 2 év (2017. március 30. – 2019. március 30.). 



 
II. A Képviselő-testület felhatalmazza Tímár Zoltán polgármestert az előterjesztés melléklete 
szerinti haszonkölcsön szerződés aláírására. 
 

 Határidő: 2017. március 31 
 Felelős: Tímár Zoltán polgármester 

 
 

1. sz. melléklet 
 
A Mikepércs Községi Önkormányzat (4271 Mikepércs, Kossuth u. 1.) által a Hangyafarm 
Szociális Szövetkezet (4271 Mikepércs, Kossuth u. 1.) részére haszonkölcsön szerződés 
keretében átadásra kerülő eszközök: 
 
Sorszám Hatósági szerződés száma Eszköz megnevezése Mennyiség 

1. HB-04/FOGL/01/2806-2/2016. gereblye 3 db 
2. HB-04/FOGL/01/2806-2/2016. kapa 5 db 
3. HB-04/FOGL/01/2815-2/2016. billenthető platójú 

kisteherautó (Hyundai 
H350, NWN-628 frsz.)   

1 db 

4. HB-04/FOGL/01/2850-2/2016. ecset 5 db 
5. HB-04/FOGL/01/2822-2/2016. lapát nyelezett 5 db 
6. HB-04/FOGL/01/2822-2/2016. ásó nyelezett 2 db 
7. HB-04/FOGL/01/2822-2/2016. talicska 1 db 
8. HB-04/FOGL/01/2846-2/2016. lapát 1 db 

 
 
Sorszám Eszköz megnevezése Mennyiség 

9. betonelem gyártó gép 
(gyári szám: 389/5417) 

1 db 

10. gyeprács sablon (leltári 
szám: 

KÖZFOGTÁM0105) 

1 db 

11. szegélykő sablon (leltári 
szám: 

KÖZFOGTÁM0112)  

1 db 

12. zsalukő sablon (leltári 
szám: 

KÖZFOGTÁM0121) 

1 db 

13. térkő sablon (leltári 
szám: KÖZFOGTÁM037) 

1 db 

14. árokelem sablon (leltári 
szám: START150014) 

1 db 

 
 
 

16/2017. (III.30.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Mikepércs Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem támogatja a 
Berettyóújfalui Tankerületi Központ Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola átszervezésre vonatkozó azon javaslatát, amely az önkormányzat 
tulajdonában álló Óvoda u. 4. sz. alatti épületet az általános iskolai intézmény telephelyévé  
 

 Határidő: 2017. március 31 
 Felelős: Tímár Zoltán polgármester 



 
 

17/2017. (V.24.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a 2017. évi 
központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 6. pont szerinti 
önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására című kiíráson az önkormányzat 
részvételét. 

 
Érintett ingatlan adatai: 
cím: 4271 Mikepércs Óvoda utca 3.szám 
hrsz: 400 
 
A képviselő-testület vállalja a projekt megvalósításához szükséges 2.007.331 Ft önerő 
biztosítását. 
 
A képviselő-testület úgy határoz, hogy az önkormányzat a projektet a  
következő ütemezéssel tervezi megvalósítani: 

  

 A projekt kezdés: 2017. szeptember 1. 

 infrastrukturális fejlesztések: 2017.december 31. 

 eszközbeszerzés: 2018.március 31. 

A képviselő testület a fejlesztéssel egyetért. 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: Tímár Zoltán polgármester 

 
 
 

18/2017. (V.24.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT  
 

1. Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi XCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi 

CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő alábbi ingóság ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adását: 

71/2017 Berettyóújfalu-Puhafa 96 m3 Értéke: nettó 595.200 Ft. 
 

2. Az ingóságot az Önkormányzat a Magyaroroszág helyi önkormányhatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott szociális 

feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és  szociális célú tűzifaként 

történő kiosztásával a legrászorultabb felnőtt és gyermek lakosok  szociális helyzete 

javításának céljára kívánja felhasználni.  

 
3. Mikepércs Községi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerő 

költségek megtérítését. 

 
4. Az igényelt ingóság nem áll örökségvédelmi védettség alatt. 

 



5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a Magyar Nemzeti 

Vagykezelő Zrt. felé tejes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóság ingyenes 

önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.   

 
 Határidő: 2017. május 25. 
 Felelős: Tímár Zoltán polgármester 

 
 
 
 

19/2017. (V.24) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mikepércs Községi 

Önkormányzat 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervét a határozat 1. számú melléklete 

szerint módosítja. 

 

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tímár Zoltán 

polgármestert, hogy intézkedjen a módosított közbeszerzési terv Közbeszerzési Adatbázisban 

történő közzétételéről. 

 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: Tímár Zoltán polgármester 

 
 

1. számú melléklet 
 

Mikepércs Községi Önkormányzat 
2017. évi közbeszerzési terve 

- módosításokkal egységes szerkezetben - 
 

A közbeszerzés tárgya Tervezett eljárástípus Eljárás tervezett megindítása 
Mikepércs Község önkormányzati 

épületek energetikai fejlesztése 
megújuló energiafelhasználás 

kialakításával  

építési beruházás Kbt. 115.§ 2017/2018 

Mikepércs csapadékvíz-elvezető 
rendszerének fejlesztése I. ütem 

építési beruházás Kbt. 115.§ 2017/2018 

A Csodavár Óvoda fejlesztése 
Mikepércsen 

építési beruházás Kbt. 115.§ 2017/2018 

A Csodavár Óvoda fejlesztése 
Mikepércsen 

árubeszerzés  Kbt. 113.§ 2017/2018 

Kerékpárút fejlesztése 
Mikepércsen 

építési beruházás Kbt. 113.§ 2017/2018 

 
 
 
 

20/2017. (V.24.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tímár Zoltán 
polgármestert megillető költségtérítés mértékét – figyelemmel a Magyarország helyi 



önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdésére – az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 

 Tímár Zoltán polgármestert havonta megillető költségtérítés mértéke: bruttó 82.267,- 
Ft. 

 
 Határidő: azonnal és folyamatosan 
 Felelős: Nagy Levente gazdasági vezető 

 
 
 

 
21/2017. (V.24.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

 
Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal jegyzőkönyv felterjesztési késedelemmel összefüggő törvényességi 
felhívásának elfogadása mellett felszólítja a jegyzőt, hogy a jövőben fokozott figyelemmel 
járjon el a testületi jegyzőkönyvek törvényi határidőben történő felterjesztése érdekében. 
 

 Határidő: azonnal  
 Felelős: dr. Vántus Tamás jegyző 

 
 
 
 

22/2017. (V.24.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felhatalmazza Tímár 
Zoltán polgármestert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 2017. 
évben elnyert pályázatok vonatkozásában a támogatási szerződések aláírására. 
 

 Határidő: azonnal  
 Felelős: dr. Vántus Tamás jegyző 

 
 
 
 

23/2017. (V.30.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT  
 

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok 2016. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést – az e határozat mellékletét képező 

tartalommal – elfogadja.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az átfogó értékelést a Hajdú-Bihar 

Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére küldje meg. 

 

 Felelős: Tímár Zoltán polgármester 

 Határidő: 2017. május 31. 

 
 
 
 
 
 



 
24/2017. (V. 30.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT  

 
Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja 
Mikepércsi Településüzemeltetési és Településfejlesztési Kft. 2016. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját és mérlegét a határozat 1. számú melléklete szerint. 
  

 Határidő: azonnal 
 Felelős: Tímár Zoltán polgármester 

 
 
 
 

25/2017. (V. 30.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT  
 
Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja 
Mikepércsi Településüzemeltetési és Településfejlesztési Kft. Üzleti Tervét a határozat 2. 
számú melléklete szerint. 
  

 Határidő: azonnal 
 Felelős: Tímár Zoltán polgármester 

 
 
 
 

26/2017. (VII.13.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 

I. Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – tekintettel arra, hogy a 

korábbi ügyvezető lemondott - úgy határoz, hogy a Mikepércsi Településüzemeltetési 

és Településfejlesztési Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával – a mai naptól ingyenes 

megbízási jogviszony keretében – Mező Lászlót (anyja neve: Berki Aranka, születési 

hely, idő: Debrecen, 1976. 01. 19.) 4031 Debrecen, József utca 8. A/2.  sz. alatti lakost 

bízza meg, akinek megbízási jogviszonya határozatlan időtartamra szól. Az ügyvezető 

cégjegyzési és képviseleti joga önálló azzal, hogy a bankszámla feletti rendelkezéshez 

az ügyvezetőnek, valamint Tímár Zoltán polgármesternek az együttes rendelkezési 

joga szükséges. 

II. Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Mikepércsi 

Településüzemeltetési és Településfejlesztési Kft. alapítója úgy határoz, hogy a 

társaság a továbbiakban nonprofit gazdasági társaságként működik tovább azzal, hogy 

a társaság neve Mikepércsi Településüzemeltetési és Településfejlesztési Nonprofit 

Kft-re, rövidített neve Mikepércsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft-re változik. 

A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az a 

gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 

III. A Képviselő-testület felhatalmazza Tímár Zoltán polgármestert az új ügyvezető 

megbízásával, és a társaság nonprofit átalakulásával összefüggő valamennyi egyéb 

döntés önálló meghozatalára, amelyről az átalakulást követő testületi ülésen beszámol 

a testületnek. 



IV. Az alapító Képviselő-testület a  változásra  tekintettel   felhatalmazza a Dr. Kiss Miklós 

Ügyvédi Irodát a létesítő okirat testület döntésének megfelelő módosítására, valamint 

felhatalmazza Tímár Zoltán polgármestert a módosított létesítő okirat aláírására. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Tímár Zoltán polgármester és Mező László ügyvezető 

 
 
 
 

 
27/2017. (VII.13.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

 
Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Mikepércsi 
Településüzemeltetési és Településfejlesztési Kft. nonprofit gazdasági társasággá történő 
átalakulása előtt keletkezett eredményét nem kívánja nonprofit célra felhasználni, az 
önkormányzat a keletkezett eredményt a jövőben osztalékként kívánja felhasználni, igénybe 
venni. 
 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: Tímár Zoltán polgármester és Mező László ügyvezető 

 
 
 
 

 
28/2017. (VII.13.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 

 
Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 1.500.000,-Ft 
vételár ellenében eladja a Hajdú-Coop Zrt-nek a kizárólagos tulajdonában álló 6/2 hrsz-ú 
ingatlan 892 m2 területű részét azzal, hogy a Hajdú-Coop Zrt. köteles ingyenesen lemondani 
a 6/2 hrsz-ú ingatlanon fennálló valamennyi bérleti, földhasználati jogosultságáról. A vevő a 
vételárat 3 év alatt 3 egyenlő részletben köteles megfizetni. Az adásvétellel érintett terület 
helyszínrajza a határozat mellékletét képezi. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Dr. Kiss Miklós Ügyvédi Irodát az adásvételi szerződés 
elkészítésére és Tímár Zoltán polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Tímár Zoltán polgármester 

 
 
 
 

 
29/2017. (VII.13.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT  

 
Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mikepércs Önkormányzat Étkező-

Konyha vonatkozásában úgy határoz, hogy elfogadja a költségvetési szerv alapító okiratának 

módosító okiratát jelen határozat 1. számú melléklete szerint, valamint a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. számú melléklete szerint.  

 



A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító határozattal kapcsolatos 

valamennyi intézkedés megtételére. 

 

 Határidő: folyamatosan 

 Felelős: Tímár Zoltán polgármester 

 
 

1. számú melléklet a 29/2017. (VII.13.) számú Képviselő-testületi határozathoz 
 
 
Okirat száma:…………/2017. 

Módosító okirat 

A Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha a Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete által 2009. október 5. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a 29/2017. (VII.13.) számú Képviselő-testületi 
határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 

1. Az alapító okirat „a költségvetési szervet alapító neve és címe” rendelkezése – mely a 
módosított okirat 2.2. pontja alatt szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:  

„2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.2.1. megnevezése: Mikepércs Községi Önkormányzat 
2.2.2. székhelye: 4271 Mikepércs, Kossuth utca 1.” 

  

2. Az alapító okirat „a költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata” 
rendelkezése – mely a módosított okirat 4.1. pontja alatt szerepel – helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján intézményi és intézményen kívüli 
gyermekétkeztetési feladatok ellátása, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény szerint a szociális étkeztetési feladatok ellátása.”  

 

3. Az alapító okirat alaptevékenységére, kiegészítő- és kisegítő tevékenységére, valamint 
vállalkozási tevékenységére vonatkozó rendelkezések – melyek a módosított okirat 4.3. 
és 4.4. pontjai alatt szerepelnek – helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: költségvetési szerv a működési területén 
ellátja az általános iskolás, óvodás és bölcsődés gyermekek napközbeni étkeztetését, 
szünidő alatt az intézményi gyermekétkeztetést, a szociális étkeztetést és a nappali 
ellátásban történő étkeztetést, valamint a felsoroltakkal összefüggésben munkahelyi 
étkeztetést. Szabadkapacitása terhére kihordásos étkeztetést végezhet. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 



2 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

3 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

4 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében  

5 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

6 107051 Szociális étkeztetés” 

 

4. Az alapító okirat az étkezők létszámát, a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyont és a 
vagyon feletti rendelkezési jogot, a költségvetési szerv típusát és gazdálkodási jogállását, 
az intézmény törzsszámát tartalmazó rendelkezései elhagyásra kerülnek. 

 

5. Az alapító okiratnak „a költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje” rendelkezése – 
mely a módosított okirat 5.1. pontja alatt szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:  

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetője magasabb 
beosztású vezetőnek minősül. Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
nevezi ki nyilvános pályázat alapján, közalkalmazotti jogviszonyba, 5 év határozott időre. 
Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója Mikepércs Község Polgármestere.” 

 

6. Az alapító okirat „a költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyok megjelölése” rendelkezése – mely a módosított okirat 5.2. pontja alatt 
szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép:  

„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

2 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény” 

  

7. Az alapító okirat a következő 6. ponttal egészül ki: 

„6. Záró rendelkezés 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2009. október 5. napján kelt alapító 
okiratot visszavonom.” 

 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Mikepércs, 2017. július 13. 

P.H. 

Tímár Zoltán  
polgármester  



 
2. számú melléklet a 29/2017. (VII.13.) számú Képviselő-testületi határozathoz 

 
 

Okirat száma: ……………../2017. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Mikepércs 
Önkormányzat Étkező-Konyha alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Mikepércs Önkormányzat Étkező-Konyha 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 4271 Mikepércs, Óvoda utca 3. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2008. augusztus 31. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Mikepércs Községi Önkormányzat 

2.2.2. székhelye: 4271 Mikepércs, Kossuth utca 1. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Hunyadi János Közoktatási-
Közművelődési Intézmény és Községi 
Iskolai Könyvtár 

4271 Mikepércs, Nagyváradi utca 1.  

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 4271 Mikepércs, Kossuth utca 1. 



3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Mikepércs Községi Önkormányzat 

3.2.2. székhelye: 4271 Mikepércs, Kossuth utca 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján intézményi és intézményen kívüli 
gyermekétkeztetési feladatok ellátása, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény szerint a szociális étkeztetési feladatok ellátása.   

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 562900 Egyéb vendéglátás 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: költségvetési szerv a működési területén ellátja 
az általános iskolás, óvodás és bölcsődés gyermekek napközbeni étkeztetését, szünidő 
alatt az intézményi gyermekétkeztetést, a szociális étkeztetést és a nappali ellátásban 
történő étkeztetést, valamint a felsoroltakkal összefüggésben munkahelyi étkeztetést. 
Szabadkapacitása terhére kihordásos étkeztetést végezhet. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

2 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

3 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

4 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében  

5 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

6 107051 Szociális étkeztetés 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Mikepércs Község közigazgatási 
területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetője magasabb 
beosztású vezetőnek minősül. Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
nevezi ki nyilvános pályázat alapján, közalkalmazotti jogviszonyba, 5 év határozott 
időre. Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója Mikepércs Község Polgármestere. 

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 



2 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2009. október 5. napján kelt alapító 
okiratot visszavonom. 

Kelt: Mikepércs, 2017. július 13. 

P.H. 

                                   Tímár Zoltán  
                                   polgármester 

 
 
 
 

30/2017. (VIII.25.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT  
 

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz – figyelemmel a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására kiírt 
pályázat előírásaira – hogy igényt nyújt be szociális célú tüzelőanyag támogatására, kemény 
lombos fafajtára, 686 m³ mennyiségre. 
 
A Képviselő-testület kimondja, hogy vállalja a pályázati kiírás 5. c) pontjában  meghatározott 
1.000.- Ft/m³ + Áfa önerő biztosítását. 
 
A Képviselő-testület kimondja továbbá, hogy vállalja a szállítási költség finanszírozását, és a 
pályázat 6. d) pontja alapján nem kér ellenszolgáltatást a szociális célú tűzifában 
részesülőktől. 
 

 Felelős: Tímár Zoltán polgármester 
 Határidő: 2017. augusztus 25. 

 
 
 

31/2017. (VIII.25.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT  
 
Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felhatalmazza Tímár 
Zoltán polgármestert a TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00005, TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00042, 
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00054, valamint a TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00015 számú projektek 
tekintetében a beruházások megvalósításához szükséges – közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő – beszerzések, szolgáltatás megrendelések saját hatáskörben történő lefolytatására, a 
nyertes ajánlattevőkkel történő szerződéskötésre. 



 
 

32/2017. (IX.19) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
 

a települési önkormányzatok  2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatására 
vonatkozó igény benyújtásáról 

 
Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény 3. számú melléklet III. pontja alapján 
támogatási igényt nyújt be a települési önkormányzatok 2017. évi rendkívüli 
önkormányzati támogatására. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Tímár Zoltán polgármester 

 
 
 
 

33/2017. (IX.19.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
I. Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozni 
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy csatlakozáshoz szükséges nyilatkozatot 
küldje meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.  
 
II. A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt a pályázatok elbírálásához szükséges 
szempontrendszer kidolgozására, a Polgármestert a benyújtott pályázatok elbírálására. 
 

 Felelős: Tímár Zoltán polgármester és dr. Vántus Tamás jegyző 
 Határidő: azonnal és folyamatosan 

 
 
 
 

34/2017. (IX.19.) SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 
 
Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a testület rendes 
ülései számának felülvizsgálatát a jövő évi munkaterv elfogadásakor fogja elvégezni. 
 

 Felelős: - 
 Határidő: 2018. február 15. 

 
 
 
 
 


