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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11. napján, 13,30 
órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Ménes Andrea polgármester, 
     Huszti János alpolgármester,  

  Gálfi József települési képviselő, 
  Lakatos József települési képviselő (zárt ülés tárgyalására érkezett meg) 

    Kosztin Mihály települési képviselő,  
  Rácz Ildikó települési képviselő, 
  Csuth Imréné települési képviselő, 

                          Polgárné Nagy Elvira települési képviselő 
 
 
Távol maradt: Deákné Demjén Ilona települési képviselő, 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző; Bökönyi Zsolt Adó és költségvetési 
irodavezető, Szabóné Miavecz Ildikó Városfejlesztési, építéshatósági és műszaki irodavezető  
 
 
Vendég: -------------- 
 
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett 
 

Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 7 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. Ismertetem a napirendi pontot.  
 

Nyílt ülés napirendi pontja: 
 

1. Előterjesztés az 5/2012. (III.01.) BM. rendeletben szereplő pályázat megvalósítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
Kérdezem, hogy van-e valakinek napirendi pontra tett javaslata? Amennyiben nincs, kérem 
szavazzunk a napirendi pont elfogadásáról.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a 
napirendi pontokra tett javaslatokat. 
 
 
1. napirendi pont: Előterjesztés az 5/2012. (III.01.) BM. rendeletben szereplő pályázat 
megvalósítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Vámospércs, Béke u. 2. szám alatti ingatlanon lévő szolgálati lakás felújításával, korszerűsítésével a 
Mikrotérségi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat jogszabályoknak megfelelő, ügyfélközpontú 
elhelyezése fog megoldódni. A fejlesztéshez az önkormányzat 12.000 eFt támogatást nyert el.  
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A Képviselő-testület 245/2012. (XII.20.) számú határozatában kijelölte a kiviteli terveket készítő 
Tervezőt, vele 2013. január 7. napján a Tervezési szerződést megkötöttük. a tervező a szakági 
tervezőkkel a helyszínt több alkalommal megtekintették, tervközi egyeztetést is tartottunk. A statikus 
tervező az épület állékonysági átvizsgálása után azt állapította meg, hogy a fafödém és a tetőszerkezet 
oly mértékben károsodott, hogy néhány szarufa, illetve födém gerenda kicserélése nem lehetséges, 
mert a faszerkezetek állékonysága, stabilitása a részleges megbontást nem teszi lehetővé. Szüksége az 
egész épületre új födém – és tetőszerkezetet építeni, melyhez statikai terveket kell készíteni. A tervező 
térítés nélkül vállalja a többlet-tervezői feladat ellátását.  
 
Az új tető- és födémszerkezet statikai terveinek készítése miatt a tervező a komplett kiviteli terveket 
az eredeti – 2013. február 6. – határidő helyett 2013. február 14. napjáig vállalja elkészíteni.  
 
Az épület statikai problémájának megoldásához szükséges módosítani az építési engedélyt, az ehhez 
szükséges módosított terveket a Tervező 60.000 Ft+ÁFA tervezési díjért vállalja elkészíteni azzal, 
hogy megrendelés esetén a műszaki dokumentációt 15 napon belül elkészíti.  
 
Javasoljuk az építési engedély módosításával kapcsolatos tervezési feladatok ellátásával a kiviteli 
terveket készítő Tervezőt (Attila és Attila Építésziroda Kft- 4026 Debrecen, Bethlen u. 6-8. F. Lph. 
I/10.) bruttó 76.200 Ft tervezési díjért megbízni.  
 
A kiviteli tervek rendelkezésére állását követően – a versenyszabályok figyelembe vételével – kell a 
kivitelezőt kiválasztani, tekintettel arra, hogy beruházás becsült értéke nem éri el a közbeszerzési 
értékhatárt. Javaslom, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel az önkormányzat Közbeszerzési 
Bizottságát az eljárás lebonyolításával és annak eredményeként a nyertes kivitelező kiválasztásával.  
 
Az említettek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni 
és elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása, észrevétele van-e valakinek?  
 
Csuth Imréné települési képviselő:  
A statikus vizsgálta-e a szolgálati lakás állapotát, hogy arra érdemes-e költeni vagy jobb lenne, hogy 
ha „húznánk egy határt” és nem az egész épületet újítanánk fel. Nem tudom, hogy a benyújtott 
pályázaton lehet-e módosítani?  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Egységében kezeljük az épület. A pályázat is került benyújtásra.  
 
Szabóné Miavecz Ildikó irodavezető:  
Annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy azt kértük a tervezőtől, hogy a két épületrésznek a közművei 
önálló mérőórával legyenek mérhetőek, mert amennyiben az utcafronti épület marad hivatalnak – 
mivel arról volt szó, hogy az Adó és költségvetési iroda átköltözik – és amennyiben a hátsó 
úgynevezett szolgálati lakás pedig a Vámospércsi Mikrotérségi- és Családsegítő Szolgálat székhelye 
lesz, de amennyiben idővel más helyre költözik a Vámospércsi Mikrotérségi- és Családsegítő 
Szolgálat akkor az az épület rész bérelhető legyen, lehessen külön hasznosítani a két épület szárnyat.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

  Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2013. (II.11.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:   
 
1.  az 5/2012. (III.1.) BM rendelet 1. § (3) bekezdése a) pontja alapján elnyert 

támogatásból a Vámospércs, Béke u. 2. szám alatti ingatlan felújítására 
vonatkozó építési engedély módosításával kapcsolatos tervezési 
feladatokkal – az épület tető és födémszerkezetének újjáépítése miatt – a 
kiviteli tervet készítő Attila és Attila Építésziroda KFT - 4026 
Debrecen, Bethlen u. 6-8 F. LPH.I/10.- vállalkozását bízza meg, 60.000 
Ft+ÁFA tervezési díjért, melynek fedezetét a kötvény terhére biztosítja. 
 

2.  hozzájárul, hogy a kiviteli terv szállítási határideje 2013. február 14. 
napjára módosuljon. 
 

3.  felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott 
tervezőtől az építési engedély módosításához szükséges 
tervdokumentációt megrendelje.  

 
Határidő: 2013. február 15.   
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
4.  az 5/2012. (III.01.) BM rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja alapján benyújtott 

pályázatban érintett Vámospércs, Béke u. 2. szám alatti ingatlan felújítására 
elkészített kiviteli terv alapján felhatalmazza az önkormányzat Közbeszerzési 
Bizottságát a kivitelező kiválasztására vonatkozó eljárás lebonyolítására, és a 
kivitelező kiválasztására a versenyszabályok figyelembe vételével.  

 
Határidő: 2013. február 27.   
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
5.  felkéri a polgármestert, hogy a 3. pontban előírtak szerint kiválasztott kivitelezővel a 

Vállalkozási szerződést kösse meg.  
 

Határidő: 2013. március 1.    
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

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

Kmf. 
 

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


