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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 01. napján 
14,00 órai kezdettel a Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának emeleti 
nagytermében megtartott nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  Ménes Andrea polgármester, 
     Huszti János alpolgármester,  
    Gálfi József települési képviselő  

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

 
Igazoltan távol maradt:, Csuth Imréné települési képviselő 
 
Meghívott vendég: ----------------  
 
Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző; Dr. Danó János aljegyző  
 
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett 
 

Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 8 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. A meghívóban kiküldött napirendi pontokon kívül javaslok új 
napirendi pontok felvételét. 7. napirendi pontként: Előterjesztés kerékpárút pályázattal kapcsolatos 
BM EU Önerő pályázat benyújtása tárgyában, 8. napirendi pontként: Előterjesztés Vámospércs, Nagy 
u. 7. szám alatti Egészségügyi Központ felújítása tárgyában. Kérdezem, hogy van-e valakinek 
további napirendi pontokra javaslata? Amennyiben nincs, ismertetem a módosított napirendi 
pontokat. 
 

Tervezett napirendi pontok: 
Nyílt ülés 

 
1. Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
2. Előterjesztés a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezésére vonatkozó 

állásfoglalás tárgyában 
Előterjesztő: Kanyóné Papp Klára jegyző  
 

3. Előterjesztés az ÁROP-1.A.3.-2014 „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az 
önkormányzatoknál a konvergencia régióban” címmel kiírt pályázatban történő 
együttműködés tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
4. Előterjesztés a Vámospércsi Humánszolgáltató NKft. 2013. évi támogatási megállapodásának 

módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
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5. Előterjesztés a Vámospércsi Humánszolgáltató NKft. 2014. évi támogatási megállapodásának 

módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
6. Előterjesztés Nyírábrány település várossá válásának támogatása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

7. Előterjesztés kerékpárút pályázattal kapcsolatos BM EU Önerő pályázat benyújtása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
8. Előterjesztés Vámospércs, Nagy u. 7. szám alatti Egészségügyi Központ felújítása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

Zárt ülés 
 

1. Előterjesztés szociális bérlakás bérbeadása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
 
Kérem szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadja a nyílt és zárt ülés napirendi pontjait.  
 
 
1. napirendi pont: Előterjesztés a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási 
Megállapodásának tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa a 2014. május 23-i ülésén 
módosította a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodását.  
A Társulási Tanács a Társulási Megállapodás VI. FEJEZET 4. pontját az alábbiak szerint hagyta jóvá:  
 
„4. A közös feladatot ellátó intézmény vezetőjének és a házi segítségnyújtás vezető 
gondozójának alkalmazásával kapcsolatos költségek viselése 
 
4.1. A társult tagok a közös feladatot ellátó Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási 
Központ intézményvezetőjének illetményét és járulékait, az adott települések területén 
foglalkoztatottak számának arányában viselik és fizetik meg a társulás részére.  
 
4.2. A társult tagok a közös feladatot ellátó Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási 
Központ házi segítségnyújtás vezető gondozójának illetményét és járulékait, az adott települések 
területén a házi segítségnyújtás szakfeladaton foglalkoztatott szociális gondozók számának arányában 
viselik és fizetik meg a társulás részére.  
 
4.3. A III. fejezet 2. pontja szerinti, a II. fejezet 3., 4., és 5.1. pontjában meghatározott feladatok 
ellátásában részt nem vevő önkormányzatok (Balkány, Vámospércs, Nyírmihálydi, Nyírmártonfalva, 
Álmosd, Bagamér) nem járulnak hozzá a társulás működésével kapcsolatos feladatainak ellátáshoz, 



4 
 

illetve az intézmény vezetőjének és a házi segítségnyújtás vezető gondozójának alkalmazásával 
kapcsolatos költségek viseléséhez.” 
 
A módosított Társulási Megállapodást a Társulásban részt vevő összes önkormányzatnak jóvá 
kell hagynia. Kérdezem, hogy az elhangzottal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
113/2014. (IX.01.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletként csatolt 
– Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodását 
egységes szerkezetbe foglalva elfogadja.    
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Társulás elnökét értesítse 
a döntésről, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási 
Megállapodást aláírja.   
 
Felelős:  Ménes Andrea polgármester 
Határidő: azonnal 

    
 
2. napirendi pont: Előterjesztés a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezésére 
vonatkozó állásfoglalás tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságtól 2014. augusztus 14. napján kelt levélben 
megkeresett Dr. Gyurosovics József r. dandártábornok, címzetes egyetemi docens, megyei 
rendőrfőkapitány Úr. 
 
A levelében arról tájékoztatott, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, Hajdúhadház 
Rendőrkapitányság vezetésével 2013. december 1-jei hatállyal Asztalos János r. őrnagy Urat bízta 
meg. A megbízása óta a munkaköre ellátásával kapcsolatos szakmai és közéleti feladatokat az 
elvárásoknak megfelelően látja el, személyét és munkáját pozitívan értékeli a megyei főkapitányság 
vezetője. Fentiek alapján Asztalos János r. őrnagy Úr kinevezését tervezi a megyei rendőrfőkapitány 
Úr. A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a 
rendőrkapitányság a helyi rendőri szerv vezetőjének kinevezését megelőzően a kinevezési jogkör 
gyakorlója kikéri az illetékességi területen működő települési önkormányzatok képviselő-
testületének a véleményét. 
 
A jogszabály alapján Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének határozatban kell 
döntenie arról, hogy támogatja-e Asztalos János r. őrnagy Úr kinevezését a Hajdúhadházi 
Rendőrkapitányság vezetőjévé. 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 
114/2014. (IX.01.)  
számú határozata 

 
  Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése 
alapján támogatja Asztalos János r. őrnagy Úr kinevezését a Hajdú-
Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság-Hajdúhadházi Rendőrkapitányság 
vezetőjévé. 

 
  A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse 

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságon Dr. Gyurosovics József r. 
dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány Urat. 

 
       HATÁRIDŐ: azonnal 
        FELELŐS: Ménes Andrea polgármester 

 
 
3. napirendi pont: Előterjesztés az ÁROP-1.A.3.-2014 „Területi együttműködést segítő programok 
kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régióban”  címmel kiírt pályázatban történő 
együttműködés tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Nyíradony Város képviseletében Kondásné Erdei Mária alpolgármester Asszony az alábbi kéréssel 
fordult hozzám: 
Nyíradony Város Önkormányzata az ÁROP-1.A.3.-2014-es „Területi együttműködést segítő 
programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” címmel kiírt pályázaton 
részt kíván venni és a járáshoz tartozó valamennyi települési önkormányzatot felkéri, hogy 
együttműködő partnerként vegyen részt. 
A pályázat lényeges elemeit az előterjesztéshez csatolt megkereső levél tartalmazza.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Kérdése, 
hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
115/2014. (IX.01.)  
számú határozata 

 

                Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. Nyíradony Város Önkormányzata által benyújtani kívánt ÁROP-
1.A.3.-2014-es „Területi együttműködést segítő programok 
kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” 
címmel kiírt pályázatban – együttműködő partnerként - részt kíván 
venni.  
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2. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse Nyíradony Város 
Önkormányzatát, és felhatalmazza a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatokat és szükséges intézkedéseket megtegye.  

 
       HATÁRIDŐ: azonnal 
              FELELŐS: Ménes Andrea polgármester 
 
    
4. napirendi pont: Előterjesztés a Vámospércsi Humánszolgáltató Nkft. 2013. évi támogatási 
megállapodásának módosítása tárgyában  
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2013. (II.14.) számú rendeletével 
elfogadott 2013. évi költségvetése terhére a Vámospércsi Humánszolgáltató NKft. részére 1 519 000 
Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított a település egészségügyi alapellátáshoz 
kapcsolódó orvosi ügyelet feladatok ellátásához.  
 
A társaság ügyvezetője kezdeményezte a 2013. évi támogatási megállapodás módosítását úgy, hogy 
támogatás 2014.02.15-ig felhasználható legyen, tekintettel arra, hogy a támogatási összeget a 
szerződésben meghatározott 2013.12.31-i időpontig nem tudták felhasználni. (Az orvosi ügyeletet 
ellátó orvos részére járó 2013. IV. negyedévi számla 2014.02.06-án került pénzügyileg rendezésre.) 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben és a határozati javaslatban 
foglaltakat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
116/2014. (IX.01.)  
számú határozata 

 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vámospércsi 
Humánszolgáltató NKft. 2013. évre érvényes támogatási 
megállapodásának 4. b) pontját az alábbiak szerint módosítja. 
 

„Ezen megállapodás 2014.02.15. napig érvényes. A 2014. február 15-ig 
bármilyen ok miatt fel nem használt támogatásra a későbbiekben a 
Támogatott nem tarthat igényt. Amennyiben a Támogató – likviditási 
helyzete miatt – a támogatást nem tudja az 1. c.) pontban megjelölt 
határidőre kiutalni, emiatt a Támogatott nem jogosult késedelmi kamatot 
követelni.” 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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5. napirendi pontként: Előterjesztés a Vámospércsi Humánszolgáltató NKft. 2014. évi támogatási 
megállapodásának módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetése terhére a 
Vámospércsi Humánszolgáltató NKft. részére 1 517 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást 
biztosított a település egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyelet feladatok ellátásához.  
 
A társaság ügyvezetője kezdeményezte a 2014. évi támogatási megállapodás módosítását úgy, hogy 
támogatás 2015.03.31-ig felhasználható legyen.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben és a határozati javaslatban 
foglaltakat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
117/2014. (IX.01.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vámospércsi 
Humánszolgáltató NKft. 2014. évre érvényes támogatási 
megállapodásának 4. b) pontját az alábbiak szerint módosítja. 
 

„Ezen megállapodás 2015.03.31. napig érvényes. A 2015. március 31-ig 
bármilyen ok miatt fel nem használt támogatásra a későbbiekben a 
Támogatott nem tarthat igényt. Amennyiben a Támogató – likviditási 
helyzete miatt – a támogatást nem tudja az 1. c.) pontban megjelölt 
határidőre kiutalni, emiatt a Támogatott nem jogosult késedelmi kamatot 
követelni.” 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

   
 
6. napirendi pontként: Előterjesztés Nyírábrány település várossá válásának támogatása tárgyában 
Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Nyírábrány Nagyközség Polgármestere, Nyíri Béla Polgármester úr 2014. levéllel keresett meg, 
melyben arról tájékoztatott, hogy a képviselő-testület a 85/2014. (VI.24.) számú határozatával arról 
döntött, hogy településük várossá nyilvánításával kapcsolatban pályázatot kíván benyújtani a 
Belügyminisztériumhoz.  
 
Nyírábrány nagyközség várossá nyilvánítási dokumentációjához szükséges a szomszédos települések 
képviselő-testületeinek támogató nyilatkozatára.  
 
A várossá nyilvánítás feltételeit az alábbi jogszabályok rögzítik: 
 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 104.§-a és 



8 
 

 a területszervezési eljárás keretében a várossá nyilvánítás szabályai.  
 
Az Mötv. 104. § (1) bekezdése úgy fogalmaz, hogy „Városi cím adható annak a közösségi 
önkormányzatnak, amely térségi szerepet tölt be, és fejlettsége eléri az átlagos városi szintet.” 
 
Fentiek alapján javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület támogassa határozatával Nyírábrány 
várossá nyilvánítását. Én azt gondolom, hogy nem a mi tisztségünk eldönteni, hogy a törvénynek 
megfelelnek-e vagy nem. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Annyit kívánok hozzászólni, hogy a törvény leírja egyértelműen a kritériumokat, amelyeknek 
szükséges megfelelni. Az, hogy ki hogyan ítéli meg azt, hogy Nyírábrány város legyen, azt 
gondolom, hogy az ottani vezetőség úgy gondolja, hogy igen, bár én úgy gondolom, hogy nem. Ettől 
függetlenül, ne legyen az, hogy mi miattunk nem sikerült elképzelésüket megvalósítani. Javasom, 
hogy támogassuk őket.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
118/2014. (IX.01.)  
számú határozata 

 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - 
Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
104. §-ában és a területszervezési eljárásról szóló 321/2012. (XI.16.) Korm. 
rendelet 13. § – 15. §-aiban szabályozott várossá nyilvánítási eljárás szerint - 
Nyírábrány nagyközség várossá nyilvánítását támogatja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse Nyíri 
Béla urat, Nyírábrány nagyközség polgármesterét. 
 
FELELŐS: Ménes Andrea polgármester 
HATÁRIDŐ: azonnal 

 
 
7. napirendi pontként: Előterjesztés kerékpárút pályázattal kapcsolatos BM EU Önerő pályázat 
benyújtása tárgyában 
Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A „Vámospércs kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” című ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003 
jelű projekt támogatási szerződését 2013. október 8. napján kötöttük meg. A projekt megvalósítása 
során – előre nem látható műszaki problémák megoldása érdekében – a támogatási szerződést több 
alkalommal módosítani kellett.   
 
A Képviselő-testület döntése alapján a projekt megvalósításához kapcsolódó versenyeztetési és 
közbeszerzési eljárások lefolytatásra kerültek, a projekt fizikai megvalósítása 2014. május 14. napján 
befejeződött. Jelenleg a forgalomba helyezési, és az üzembe helyezési eljárás van folyamatban.  
 
A testület döntése alapján - a helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós 
fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V.22.) BM. 
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rendelet alapján – az eredeti támogatási szerződésnek megfelelő önrészhez benyújtottuk a BM Önerő 
támogatás iránti pályázatunkat, amely 50 %-os mértékű támogatásban részesült. Az erre vonatkozó 
támogatási szerződést 2013. november 21. napján kötöttük meg.  
 
A támogatás összegének folyósítása megtörtént. A projektre vonatkozó valamennyi fizetési 
kötelezettségünket teljesítettük. Tekintettel az uniós támogatási szerződés módosításokra 
szerződésmódosítási kérelmet nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz. A BM-től azt a tájékoztatást 
kaptuk, hogy a támogatási összeg megemelésére szerződésmódosítás alapján nincs lehetőség, az 
önkormányzat számára az a legkedvezőbb megoldás, ha a 6/2014. (I.31.) BM rendelet alapján új 
pályázatot nyújtunk be, amely alapján a beruházás elszámolható költségeihez biztosított saját forrás 
55 %-ra igényelhetünk támogatást. Erre azért is van lehetőség, mert a BM önerő Alapból még nem 
hívtunk le támogatást.  
 
A BM. rendelet 8. § (2) – (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a pályázathoz milyen dokumentumok 
csatolása szükséges, illetve ez a szakasz szabályozza, hogy a Képviselő-testületnek döntést kell 
hoznia a pályázat benyújtásához.    
 
A testületi határozatnak tartalmaznia kell: 
 

a) a pályázó megnevezését 
b) a Képviselő-testület határozatának számát 
c) a tervezett fejlesztés  

- pontos megnevezését 
- összköltségét 
- pénzügyi ütemezését 
- pénzügyi forrásainak összetételét, és azok éves ütemezését 

d) a saját forrás biztosításának módját. 
 

A pályázathoz csatolni kell:  
 
A polgármester vagy elnök nyilatkozatát arról, hogy: 

- a rendelet 3. alcíme szerinti állami támogatási szabályokban foglalt feltételek 
fennállnak, azoknak a pályázó, valamint a pályázat megfelel, 

- а 4. § (7) bekezdése szerinti közfoglalkoztatást a pályázó vállalja, 
- a fejlesztés a helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás vagyonának 

gyarapodását eredményezi-e,  
- а ВМ EU Önerő Alap támogatásból megvalósuló beruházás eredeti rendeltetésének 

megfelelő használatát a projekt zárásától számított 5 évig biztosítja, és hogy azt 
nem idegeníti el, 

 
A pályázat elnyerése esetén az Önkormányzat 25.213.762 Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesülhet. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati 
javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 
 
Előre bocsátanék egy megjegyzést a témával kapcsolatban. Tudjátok nagyon jól, hogy az EU-s 
pályázatok a pályázat megírásától a befejezéséig sokszor 2-3-4 évig is elhúzódnak. Amikor megítélik 
a pályázati támogatást, - mert a pályázat kiírója érdemesnek találja arra, hogy megvalósítsuk, - akkor 
egyrészről az első procedúra az, hogy megtörténik a támogatási szerződés aláírása. A támogatási 
szerződésben nyilván azok az összegek fognak szerepelni, amelyek a pályázatban tervezett összegek, 
mert még nem tudjuk, hogy a hatályos törvények szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás kapcsán 
mondjuk milyen ajánlatot fogunk kapni. Rendelkezésünkre áll egy műszaki tartalom, és 
rendelkezésünkre áll egy összeg. Ezt követően lefolytatjuk az összegtől függően a jogszabály által 
előírt közbeszerzési eljárást. Előfordul, hogy ennek a keretösszegnek megfelelő összegre kapunk 
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ajánlatot, előfordul, hogy a keret alatt kapunk ajánlatot. Ilyenkor nincs semmi probléma. 
Megtörténhet azonban az is, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg fölötti ajánlatok érkeznek be, még 
akkor is, hogy ha nem egy, hanem több megismételt közbeszerzési eljárást folytatunk le.  
 
A következő dolog, amikor megkötjük a vállalkozási szerződést, akkor ez alapján elkezdődik a 
kivitelezés. Nagyon sok dolog befolyásolja azt, hogy időközben ez az összeg hogyan módosul. 
Nyilvánvalóan, ha nincs semmi előre látható probléma, akkor az annyiba kerül, mint amennyire a 
szerződést megkötöttük.  
 
Történhetnek azonban előre nem látható dolgok vagy változhat olyan törvényi szabályozás, ami még 
az eredetileg el nem számolható költségeket elszámolhatóvá teszi. Ilyen esetekben támogatási 
szerződést módosítunk. Módosulhat a műszaki tartalom, a megvalósításhoz szükséges összeg, és 
ilyenkor szintén módosítani szükséges a támogatási szerződést, vagy esetleg új közbeszerzési eljárást 
kell lefolytatni.  
 
Ezt követően a módosított összeggel fut már a kivitelezés. A kerékpárúttal kapcsolatban ez történt.  
 
2013 októberében írtuk alá az eredeti támogatási szerződést, ami tartalmazott egy tervezett összeget. 
Ezt követően, amikor a közbeszerzési eljárás lezárult akkor elkezdődtek a munkálatok. Tudjátok 
nagyon jól, hogy két irányba szerettük volna a kerékpárutat megépíteni. Az egyik a megvalósult 
irány, a másik a köztemető felé vezető szakasz. amelynek része volt a Polgármesteri Hivatal udvarán 
lévő parkolók kiépítése. Mivel a pályáztató ezt a részt kihúzta, az eredeti tervezett bekerülési költség 
már módosult.  
 
Nem nagyon akartunk belenyugodni abba, hogy ez a két dolog ne épüljön meg. Nagyon szerettük 
volna, hogy a Nyírmártonfalvai út mentén is épüljön meg a kerékpárút és a parkoló is, ezért egy 
nagyon intenzív, ha tetszik szakmailag nagyon megalapozott, illetve erős lobbi munkába kezdtünk,  
minden lehetőséget megmozgattunk annak érdekében, hogy ez a két tervünk is megvalósulhasson.  
 
Ennek azt lett a következménye, hogy engedélyt kaptunk arra, hogy megépülhessen a parkoló rész. A 
másik dolog, amely módosította a kerékpárút fejlesztést az az, hogy a korábbi városvezetés idején a 
városi vízmű az úgy fektette le a vezetékeit, hogy nem készítettek hozzá megfelelő közműtérképet. 
Ezért történt az velünk, hogy a kerékpárút kivitelezése kapcsán azzal szembesültünk, hogy a 
nyomvonalban olyan vezeték volt, amelyről nem tudtunk. Ezért a csapadékvíz csatornát át kellett 
helyezni a másik oldalba. Mindannyian tudjátok, hogy a József A. utca környékéről beszélek, mert ott 
az egyik oldalból át kellett a vezetékeket helyezni a másik oldalba. Ez szintén plusz költséget 
jelentett, illetve volt egy harmadik dolog, ez az, hogy időközben törvényi szabályozás miatt 
bevezették az e- útdíjat, ami jelentős plusz költséget jelentett a kivitelezőnek. Hiszen tudjátok, hogy a 
teherautókra fizetni kellett pluszban, hosszas utána járás után is azt a felvilágosítást kaptuk, hogy erre 
is lehet igényt benyújtani, mivel ezt plusz költség, amelyet elismernek, és emiatt is módosult a 
támogatási szerződés.  
 
Azért mondom el ilyen hosszasan, hogy értsétek a logikát. Tehát nem arról van szó, hogy 2013. 
évben megállapodunk egy összegben, kapunk egy pályázati összeget, és mi így a magunk kénye 
kedve szerint havonta módosítjuk, ide-oda írjuk a számokat. Arról van szó, hogy amikor a műszaki 
tartalom módosul, ezt két dologgal tudjuk fedezni: úgy hogy Képviselő-testület elé hozzuk és 
tájékoztatunk benneteket a fent említett vezeték áthelyezéséről és kifizetjük a magunk pénzéből, vagy 
keressük annak lehetőségét, hogy meggyőzzük a közreműködő szervezetet, hogy ezt mi nem 
tudhattuk előre, és nem nekünk felróható okok miatt kerül a beruházás 25 millió forinttal többe. Én 
nagyon szeretném azt, hogy ha ti tisztában lennétek azzal, hogy mi szerencsésen olyan kollégákkal 
dolgozunk itt együtt a Polgármesteri Hivatalban, akik, - ha tetszik – mindent megtettek annak 
érdekében, hogy a forráslehetőségeket maximálisan igénybe véve az összes pályázatunk önrészét 
megfelezték, de ahol lehetett 100%-ban megnyerték. Biztosították nekünk azt a kedvező helyzetet, 
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amely alapján mi tulajdonképpen nagyon pozitívan állhatunk az emberek elé, mert az igénybe vett 
pályázati lehetőségek igénybevételével, és a saját források minimalizálásával végezhettük el a 
fejlesztéseket.  
 
A kerékpárút pályázatnál az történt, hogy az eredeti támogatási szerződésben szereplő összegekre 
nyújtottuk be a BM önerő támogatás iránti pályázatot, az eredeti támogatási szerződés szerinti összeg 
50%-ára, amelyet meg is nyertünk, és így a kerékpárút pályázatunknak az önereje kb. a felére 
csökkent. Az uniós pályázat támogatási szerződését többször módosítottuk, mivel annak összege több 
alkalommal megemelkedett. A BM. felé nem apránként adtuk be az önerő támogatás iránti módosítási 
kérelmet, hanem a végén egyben.  
 
Utána jártunk, hogy a többletköltségre nem kaphatunk-e plusztámogatást.  Azt a felvilágosítást 
kaptuk, hogy mivel már az EU-s kifizetéseket eszközöltük, de a BM EU önerő alaphoz nem nyúltunk 
hozzá, ezért ők azt javasolják, hogy újra adjuk be ezt a pályázatot. Az új támogatási kérelemben 
lehetőség van a saját forrás 55%-ra pályázni, így a saját forrásunk kb. 20 millió Ft összegbe fog 
kerülni, a támogatás összege pedig közel 26 millió Ft-ra emelkedik.  
 
Azért mondtam el ilyen részletességgel, mivel az elmúlt időszakban – szórólapokon - felmerült az, 
hogy mi csak úgy különféle számokat írogatunk össze-vissza. Ezáltal az én hitelességemet próbálják 
megingatni. Itt nem arról van szó, hogy hazudunk, - ezt kikérem magunknak - hanem arról van szó, 
hogy akkor ítélkezzen bárki, ha majd végigcsinál egy ilyen pályázatot, ami ilyen összegű és ilyen 
hosszú idő az előkészítő munkája, szerződéskötése, jogi procedúrája, megvalósítása. Akkor majd 
megtapasztalná, hogy ebben nap, mint nap benne kell lenni ahhoz, hogy az embernek pontos 
információja legyen és még akkor sem mindig helytálló, mert majd a végén, amikor az elszámolás 
történik, akkor lesz az a pont, amikor kijelenthetjük, hogy ez ennyibe került. Ennyi támogatásból és 
ennyi önrészből valósítottuk meg. Egyébként szeretném elmondani a T. Képviselőknek, hogy az 
elmúlt héten megtörtént a kerékpárút pályázatunk ellenőrzése és mindent rendben találtak. Az összeg 
még mindig azért nem pontos, mert még most nyújtjuk be a fent említett pályázatot.  
 
Kérlek benneteket, hogy e tények figyelembe vételével kezeljétek a témát, mielőtt meggondolatlanul 
vádaskodnátok. Nem kioktatásból, hanem felvilágosításként mondtam el nektek, hogy ha 
megkérdezik tőletek, hogy az egyik újságcikkben ennyi összeg, egy másik újságcikkben pedig annyi 
összeg szerepel, mi ennek az oka, akkor ti hiteles információt tudjatok mondani, annak ellenére, hogy 
már Képviselő-testületi ülésen határozatban döntöttetek róla.  
 
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
119/2014. (IX.01.) 
számú határozata 

 
1. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vámospércs kerékpárforgalmi 

hálózatának fejlesztése” című ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003 azonosító számú, 
támogatásban részesített pályázat megvalósításával kapcsolatban pályázatot nyújt be a helyi 
önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez 
nyújtható támogatásról szóló 6/2014. (I.31) BM. rendelet alapján a fejlesztéshez elnyert 
uniós támogatás saját forrás kiegészítéséhez, 55 %-os mértékben. Az igényelt támogatás 
összege: 25.213.762 Ft.  
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2. A hatályban lévő támogatási szerződés alapján a projekt bruttó elszámolható összköltsége 
458.432.036 Ft. A projekt megvalósításához vállalt saját forrás összege: 45.843.204 Ft. 
 

3. A Képviselő-testület a fejlesztés pénzügyi ütemezését, valamint pénzügyi forrásainak 
összetételét és azok ütemezését az alábbiak szerint fogadja el.  
 
forrás megnevezése Bruttó Ft ütemezés 

elszámolható összköltség 458.432.035 2014. 10. hó 
uniós támogatás 412.588.831 2014. 10. hó 
saját forrás (ebből) 45.843.204 2014. 10. hó 
           -BM Önerő támogatás 25.213.762 2014. 10. hó 
           -önkormányzati önerő 20.629.442 2014. 10. hó 

 
4. A Képviselő-testület a BM önerő pályázati támogatáson felüli saját forrást (20.629.442 Ft) az 

Önkormányzat költségvetésében a beruházások előirányzatának terhére biztosítja.    
 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon, 
valamint felhatalmazza, hogy a szükséges nyilatkozatokat az Önkormányzat nevében tegye 
meg.  
 
Határidő: azonnal 

 Felelős:     Ménes Andrea polgármester 
 
 
8. napirendi pontként: Előterjesztés Vámospércs, Nagy u. 7. szám alatti Egészségügyi Központ 
felújítása tárgyában 
Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az Egészségügyi Központ felújítására vonatkozó Támogatási szerződés 2013. október 17. napján 
került aláírásra. A Projekt elszámolható összköltsége bruttó 59.892.359 Ft, a támogatási intenzitása 
100%.  
 
A Képviselő-testület 175/2013. (X.29.) számú határozatában felkérte a Közbeszerzési Bizottságot, 
hogy a projekt megvalósításához kapcsolódó beszerzési és közbeszerzési eljárásokat folytassa le.  
 
A kivitelező kiválasztására irányuló első közbeszerzési eljárást a Közbeszerzési Bizottság a 9/2014. 
(IV.17.) számú határozatában – a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján – eredménytelenné 
nyilvánította, mivel az ajánlattevő nem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet 
mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot, az ajánlati ár jóval meghaladta a rendelkezésre álló 
forrást.  
 
Ezt követően a tervező és a műszaki ellenőr bevonásával áttekintettük a műszaki tartalmat és a 
költségek csökkentése érdekében a tervezett parkolók megépítésének elhagyását javasoltuk. A 
Közbeszerzési Bizottság 2014. május 6. napján tartott ülésén a 11/2014. (V.06.) számú határozatában 
új eljárást indított. Ezen eljárás eredményeként egy db érvényes ajánlat érkezett, az Ajánlattevő a 
TERA-IKON Kft. volt – 4032 Debrecen, Füredi út 98., ajánlati ára nettó 55.063.478 Ft +ÁFA, 
mindösszesen bruttó 69.930.617 Ft.  
 
Tekintettel arra, hogy a projektben a kivitelezésre elszámolható költség bruttó: 52.094.415 Ft, 
ezért a Képviselő-testület a 92/2014. (VI.19.) számú határozatában döntött arról, hogy a hiányzó 
bruttó 17.836.202 Ft forráshoz bruttó 8.852.348 Ft összegű önerőt biztosít az önkormányzat 2014. 
évi költségvetésében a beruházások közötti átcsoportosításával, a további bruttó 8.983.854 Ft 
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összeghez támogatást igényel a Nemzetgazdasági Minisztériumtól. A Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériummal azzal a céllal, hogy a fenti többletönerő finanszírozására kaphatunk-e támogatást. 
Azt a választ kaptam, hogy a Támogatási Szerződés módosítás jóváhagyását követően lehetőségünk 
lesz támogatási igényt benyújtani az elszámolható költséghez tatozó saját forrás 100 %-ra.  
 
Az intézmény felújítása az ütemezéseknek megfelelően halad, ugyanakkor a projekt sikeres 
zárásához a Közreműködő kéri, hogy a támogatásra benyújtott pályázatban szereplő parkolók 
kialakítása –alacsonyabb műszaki tartalommal is – valósuljon meg. Előzetes költségbecslés alapján 
ehhez bruttó 5.310.000 Ft szükséges. A felújításra kerülő tető ereszcsatornájának cseréje a vállalkozó 
vállalásában nem szerepel, ugyanakkor a rossz műszaki állapota nem teszi lehetővé javítását. az új 
ereszcsatorna beszerzéséhez és felszereléséhez előzetes becslés alapján bruttó 990.000 Ft. szükséges 
(1. sz. határozati javaslat) 
 
A fenti kiegészítő építési beruházás megvalósításához a Kbt. 122/A § alapján hirdetménynélküli 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, és módosítani szükséges az önkormányzat 2014. évi 
közbeszerzési tervé is.  
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat 
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
A csatornáról kiderült, hogy nem helyreállítható, de maga a tetőszerkezet jó állapotban van? A 
szarufákkal nincs gond?  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Rendben van. Jelenleg a Nagy u. felőli rész felújítási munkálatai folynak, tárgyaltunk a 
Takarékszövetkezet vezetőjével is, és valószínű, hogy ők is felújítják a homlokzatukat és kicserélik a 
csatornát, amely által egységes lesz az épület. Tájékoztatásként hadd említsem már meg, hogy az 
épület szeptember végén átadásra kerül.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Problémaként merült fel, hogy a két intézmény egy infrastruktúrákról működik.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Mi is szembesültünk ezzel a problémával, amelyet teljesen lehetetlennek tartottam. Kértük, hogy 
saját maguknak alakítsák ki a szükséges infrastruktúrát. Kellemetlen történésként éltük meg ezt is, 
mivel senki nem jelezte számunkra a Takarékszövetkezet részéről.  Lakossági jelzésből értesültünk a 
problémáról, hogy azért nem tudnak a Takarékszövetkezetnél kifizetést kezdeményezni, mert a 
rendelőintézetben felújítási munkát végeznek. Nonszensz. A lakosságot hergelték egy héten 
keresztül.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Számomra is meglepő volt.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
120/2014. (IX.01.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vámospércs, Egészségügyi Központ 
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felújítása, korszerűsítése” című ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0032 jelű, támogatásban részesített 
pályázat megvalósításával kapcsolatban úgy dönt, hogy: 
 

1. az engedélyes és kiviteli tervekben szereplő parkolók és járda kialakításához, valamint az 
épület esővíz elvezetéséhez szükséges ereszcsatorna beszerzéséhez és felszereléséhez 
szükséges bruttó 6.300.000 Ft összeget az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a tartalék 
terhére biztosítja.  
 

2. felkéri a Közbeszerzési Bizottságot, hogy az egészségház felújításához kapcsolódó egyéb 
munkák megvalósítására vonatkozó kiegészítő építési beruházás tárgyában folytasson le a 
Kbt. 122/A § szerint hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást.  
 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület 92/2014. (VI.19.) számú határozatában 
szereplő 8.852.348 Ft összegű saját forrás biztosítására nyújtson be pályázatot a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumhoz az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 
285/2012. (X.9.) Kormányrendelet alapján.  
 

4. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a kivitelezési szerződést kösse 
meg.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester, Közbeszerzési Bizottság elnöke 
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
121/2014. (IX.01.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése szerint az 
Önkormányzat – 24/2014. (III.11.) számú határozatával elfogadott – 2014. évi 
összesített közbeszerzési tervnek 1. sz. módosítását a határozat melléklete 
szerint elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzési terv 
közzétételéről gondoskodjon.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 14,33 perckor Ménes Andrea polgármester az ülést 
bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


