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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 07. napján 
megtartott zárt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Ménes Andrea polgármester, 
     Huszti János alpolgármester,  

  Gálfi József települési képviselő, 
  Lakatos József települési képviselő, 
  Polgárné Nagy Elvira települési képviselő 
  Csuth Imréné települési képviselő, 
  Deákné Demjén Ilona települési képviselő 
  Rácz Ildikó települési képviselő, 
  Kosztin Mihály települési képviselő 

 
Távol maradt: --------------------- 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző;  
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett 
 

 
Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 8 fő 
megjelent tagjával. Az ülést megnyitom. Ismertetem a napirendi pontot.  
 

Napirendi pont előtti témák: 
 
 

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Zárt ülés 
 

1. Előterjesztés személyes szolgáltatás nyújtó szociális ellátás iránti kérelmek elbírálása 
tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
2. Előterjesztés a szociális bérlakás bérleti szerződés meghosszabbítása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

3. Előterjesztés a szociális bérlakás szerződésének módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
 
Kérdezem, hogy van-e valakinek napirendi pontra tett javaslata? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a 
napirendi pontokra tett javaslatokat. 
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1. Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület részére kiküldésre került a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló 
beszámoló. Kérdezem, hogy az áttekintést követően van-e valakinek kérdése hozzászólása? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást.   
 
 
1. napirendi pont: Előterjesztés személyes szolgáltatás nyújtó szociális ellátás iránti kérelmek 
elbírálása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 67. §-a alapján az 
önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább 
háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális 
gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról 
(a továbbiakban: teljes körű ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, 
feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. 
 
Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb 
körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható. 
 
Ha az idősotthoni ellátást igénylő személy gondozási szükséglete fennáll, de nem haladja meg a 
napi 4 órát, és az idősotthoni elhelyezést a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények sem 
indokolják, az intézményvezető tájékoztatást ad a házi segítségnyújtás igénybevételének 
lehetőségéről. 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2012. (VI.25.) sz. határozata 
értelmében Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/A. § c.) pontjában biztosított 
felhatalmazás alapján a Szociális Szolgáltató Központban a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátás iránti kérelemről 2012. július 1. napjától a Képviselő-testület – a Humánpolitikai 
Bizottság előzetes véleményét kikérve – dönt. 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012.(VI.25.) számú rendelete 2. 
számú mellékletének B) 3.b) pontja alapján a Humánpolitikai Bizottság véleményez és javaslatot 
tesz a Képviselő-testület számára a Szociális Szolgáltató Központ, tartós bentlakásos intézmény 
esetében a kérelmekkel kapcsolatban. 
 
A Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője tájékoztatta a Humánpolitikai Bizottság 
elnökét, hogy az intézményben egy férőhely megüresedett, mivel az egyik lakó, Szabó Ferenc 
2013.07.08.-án elhunyt.  
 
Jelenleg 9 fő van a várakozó listán, ebből 4 férfi és 5 nő, akik működési engedélynek 
megfelelően Hajdú-Bihar megyei lakosok és gondozási szükségletük alapján idősotthoni 
elhelyezésre jogosultak. 
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Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet nyújtott be: 
 

 Nagy Mihály 4288. Újléta, Petőfi u. 33. szám alatti lakos. Kérelmének beadási időpontja: 
2010. 12.10. Várólistán a sorban az 1. helyen áll. Gondozási szükséglet a napi 4 órát 
meghaladja. Egyedül él, jelenleg alapellátásban részesül, (házi segítségnyújtás, szociális 
ebéd, támogató szolgálat). Két gyermeke van, a fia Budapesten él és dolgozik, a lánya 
Mátészalkán él. Egészségi állapota megromlott, az elmúlt egy évben többször is 
megműtötték. 
 

 Szentmiklósi Attila 4271. Mikepércs, Forrás tanya 42. szám alatti lakos. Kérelmének 
beadási időpontja: 2011. 03.07. Várólistán a sorban a 2. helyen áll. Gondozási szükséglet a 
napi 4 órát meghaladja. Jelenleg Mikepércsen a Forrás tanya 42. szám alatti intézményben 
él. Mozgássérült, kerekes székes. Intézményi áthelyezés kér. 

 Nagy Dánielné 4285. Álmosd, Zrínyi u. 7. szám alatti lakos. Kérelmének beadási 
időpontja: 2011.09.20. Várólistán a sorban a 3. helyen áll. Gondozási szükséglet a napi 4 
órát meghaladja. Saját ingatlannal nem rendelkezik. Álmosdon a lányánál él, itt saját szobát 
biztosítottak részére. Napközben egyedül van, önellátásra részben képes. Gyógyszerezés, 
tisztálkodás – ezekre segítséggel képes. 

 Tamás József 4272. Mikepércs, Forrás tanya 42. szám alatti lakos. Kérelmének beadási 
időpontja: 2011.11.29. Várólistán a sorban a 4. helyen áll. Gondozási szükséglet a napi 4 
órát meghaladja. Jelenleg Mikepércsen a Forrás tanya 42. szám alatti intézményben él, 
önellátásra részben képes, intézményi áthelyezést kér. 

 Lakatos Mihályné 4287. Vámospércs, Domb u. 9. szám alatti lakos. Kérelmének beadási 
időpontja: 2012.11.14. Várólistán az 5. helyen áll. A benyújtott dokumentumok és az 
elvégzett előgondozás alapján a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja. Idősotthoni 
elhelyezésre jogosult.  

 Szabó Józsefné 4287 Vámospércs, Zrínyi u. 6. szám alatti lakos. Kérelmének beadási 
időpontja: 2013.01.21. Várólistán a 6. helyen áll. A benyújtott dokumentumok és az 
elvégzett előgondozás alapján a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja. Idősotthoni 
elhelyezésre jogosult.  

 Szabó István és felesége, Szabó Istvánné 4287, Vámospércs, Kossuth utca 38. szám alatti 
lakosok. Kérelmüknek beadási időpontja: 2013. június 04. Várólistán a sorban a 8. helyen 
állnak. A benyújtott dokumentumok és az elvégzett előgondozás alapján a gondozási 
szükséglet a napi négy órát meghaladja. Mind a ketten idősotthoni elhelyezésre jogosultak.  

 Zilahi Dánielné 4063 Balmazújváros - Nagyhát Tanya 28. szám alatti lakos. A kérelmező 
jelenleg is idősotthoni ellátásban van, intézményi áthelyezést szeretne. Eredeti lakóhelye: 
4263 Nyírmártonfalva, Kossuth utca 17. A benyújtott dokumentumok és az elvégzett 
előgondozás alapján a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja. Idősotthoni 
elhelyezésre jogosult.  

A Humánpolitikai Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, kérem, elnök asszony ismertesse a 
bizottság javaslatát.  

Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
A Humánpolitikai Bizottság 2013. augusztus 07. napján tartott ülésén tárgyalta az előterjesztést. A 
bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Bentlakásos Intézményben a megüresedett 
helyre Szabó István (4287 Vámospércs, Kossuth u. 38. sz. alatti lakos) kerüljön elhelyezésre.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdése hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, 
kérem, szavazzunk.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
128/2013. (VIII.07.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt – a 
Humánpolitikai Bizottság javaslatára - a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/A. § c.) pontjában 
biztosított felhatalmazás alapján, továbbá Vámospércs Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2012.(VI.25.) sz. határozata 
értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás 
igénybevételére, az intézményi férőhely betöltésére Szabó István (4287 
Vámospércs, Kossuth u. 38. sz. alatti) lakost választja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint a Szociális 
Szolgáltató Központ mb. vezetőjét, hogy az intézményi férőhely 
betöltésével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegyék meg.  

 
Felelős: Ménes Andrea polgármester, Fucskó Zoltánné mb. 
intézményvezető 
Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont: Előterjesztés a szociális bérlakás bérleti szerződés meghosszabbítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
Vámospércs Városi Önkormányzatához, a Vámospércs, Pacsirta u. 25. 1/6. számú lakás jelenlegi 
bérlői – Szabó Tamás Mihály és Tamás Edina – azzal a kérelemmel fordultak, hogy a 2008. 09. 01-
én megkötött és 2013. 08. 31-án lejáró bérleti szerződésük 2 évvel történő meghosszabbításához 
járuljon hozzá a Tisztelt Képviselő-testület.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat 13/2006. (IV.07.) számú rendeletének 10. § (2) bekezdése 
alapján amennyiben a bérlő a lakásbérleti szerződés határidejének lejárata előtt írásban kéri a bérleti 
jogviszony meghosszabbítását – a Bérbeadó egy alkalommal, legfeljebb 2 év időtartammal a bérleti 
szerződés meghosszabbításáról dönthet.  
 
A bérlőnek lakbér vagy közüzemi díj hátraléka nincs, kötelezettségeinek mindig határidőben eleget 
tesz.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bérleti szerződés meghosszabbítását támogatni 
szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
A Humánpolitikai Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
129/2013. (VIII.07.)  
számú határozata 

 
1. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 

tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályokról szóló 13/2006. (IV.09). számú 
önkormányzati rendelet 10§ (2) bekezdése alapján a 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 25. 1/6. 
lakás bérbeadásának tárgyában Szabó Tamás Mihály és Tamás Edina kérelmét támogatja, 
és a kérelmezők bérleti szerződését 2015. augusztus 31. napjáig meghosszabbítja.  
 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse, és gondoskodjon a bérleti 
szerződés határidőben történő meghosszabbításáról.  
 

Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
3. napirendi pont: Előterjesztés a szociális bérlakás szerződésének módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:    
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez Vida Mária (4287 Vámospércs, 
Pacsirta u. 25. fszt/6.) bérlő azzal a kéréssel fordult, hogy a 2013.08.31-én megüresedő 4287 
Vámospércs, Pacsirta u. 25. I/5. számú garzonlakásba átköltözhessen.  
 
A 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 25. fszt/6. alatti lakás jelenleg – a bérlők hibáján kívüli okok 
miatt – felújításra szorul, tekintettel arra, hogy a lakás erősen nedvesedik és penészes. A lakás 
csak a felújítási munkák elkészültét követően lesz ismét alkalmas bérbeadásra. Az átköltözéssel 
kapcsolatban a bérlő szerződését – bérbeadás tárgyát – módosítani szükséges.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szerződés módosításához hozzájárulni szíveskedjen. 
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
A Humánpolitikai Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
130/2013. (VIII.07.)  
számú határozata 

 
1. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Vida Mária és Gábor 

Gábor bérlők szerződésének 2013. szeptember 01-i időponttal történő módosításához azzal, 
hogy a bérbeadás tárgya 4287 Vámospércs, Pacsirta u. 25. 1/5. számra változik.  
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2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse, és 
gondoskodjon a bérleti szerződés módosításáról.   
 

Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 15, 26 perckor Ménes Andrea polgármester az 
ülést bezárta. 
       
 

Kmf. 
 
 

Ménes Andrea                 Kanyóné Papp Klára 
polgármester                    jegyző 


