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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25. napján 
15,30 órai kezdettel 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,  
  Csuth Imréné települési képviselő 

 
 
Igazoltan távol maradt: ---------- 
 
 
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 9 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. A meghívóban kiküldött napirendi pontokon kívül javaslom új 
napirendi pont felvételét. 3. napirendi pontként: Előterjesztés a tulajdonosi jogok gyakorlásának 
átruházása polgármesterre, a Vámosgép Kft. Kérdezem, hogy van-e valakinek további napirendi 
pontokra javaslata? Amennyiben nincs, ismertetem a módosított napirendi pontokat. 
 

Tervezett napirendi pontok: 
Nyílt ülés 

 
 

1. Előterjesztés a „KEOP-2014-4.10.0/F- Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” 
pályázat benyújtása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
2. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi 

fordulójához történő csatlakozás tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
3. Előterjesztés a tulajdonosi jogok gyakorlásának átruházása polgármesterre, a VÁMOSGÉP 

Kft. ügyében 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
 
Kérem szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadja a nyílt és zárt ülés napirendi pontjait.  
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1. napirendi pont: Előterjesztés a „KEOP-2014-4.10.0/F- Önkormányzatok és intézményeik 
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 
régiókban” pályázat benyújtása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület 93/2014. (VI.19.) számú határozatában döntött arról, hogy pályázatot kíván 
benyújtani a „KEOP-2014-4.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázati kiírás 
alapján. A testület 2014. szeptember 1-jén tartott ülésén elfogadta a projekt bruttó elszámolható 
összköltségét 52.679.500 FT összegben.  
 
Ezen az ülésen tájékoztattam a képviselőket, hogy csak a Nagy u. 6. sz. alatti első épület 
korszerűsítésére van lehetőség az előzetes számítások szerint. Az ülést követően egyeztettem az 
energetikai felmérést készítő szakemberekkel, és kértem, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, 
hogyan lehetne az iskola másik épületét is bevonni a projektbe. Az előkészítés alapján végül sikerült 
olyan tervezetet kidolgozni, amely már tartalmazza a másik épület energetikai korszerűsítését is, 
azonban ezzel megváltozott a projekt összköltsége és a kapcsolódó szolgáltatások költsége is, a 
pályázatban szereplő belső korlátok alapján.  
 
Az átdolgozott szakmai anyagok szerint a projekt módosított bruttó elszámolható összköltsége 
99.881.145 Ft.  
 
Ezen belül a költségek: (bruttó Ft-ban) 
 
- az építészeti és gépészeti költségvetés: 70.799.047 Ft 
- a napelem költsége    17.652.098 Ft 
- az előkészítési költségek:     4.318.000 Ft 
 (közbeszerzés, tenderterv,  

energetikai tanulmány) 
- projektmenedzsment költsége:    2.984.500 Ft 
- nyilvánosság költsége:        635.000 Ft 
- mérnöki feladatok:      3.492.500 Ft 
 
Mint az a korábbi testületi döntésben is szerepel, az előkészítési költségeket (tenderterv, energetikai 
tanulmány elkészítése, és a közbeszerzési feladatok) – melynek összege: 4.318.000 Ft, meg kell 
előlegezni az önkormányzat 2014. évi költségvetéséből, mivel ezek a pályázat benyújtásához 
szükségesek. Ezen költségek a pályázat nyertessége esetén elszámolható költségek lesznek. A fenti 
összeg a 2014. évi költségvetésben a beruházások közötti átcsoportosítással rendelkezésre áll.   
 
Ahhoz, hogy az értékelés során több pontot érhessünk el a pályázaton, előzetesen le kell folytatni a 
kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást is, amelyre a Közbeszerzési Bizottság kapott 
felhatalmazást. A pályázatírás költsége nem elszámolható, a pályázatot előkészítő cég ennek 
költségére kizárólag a pályázat nyertessége esetén tart igényt 500.000 Ft + ÁFA összegben.  
 
További pozitív értékelési szempontként szerepel a pályázati kiírásban az a feltétel, hogy a projekt 
magvalósításához kapcsolódó valamennyi szerződés megkötésére sor kerüljön – természetesen azzal, 
hogy a szerződések csak akkor lépnek hatályba, ha a nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés 
megkötése megtörtént.  
 
 
Ehhez egyszerű beszerzési eljárások lefolytatása szükséges. Javaslom, hogy az eljárások 
lefolytatására a Képviselő-testület a Közbeszerzési Bizottságot hatalmazza fel.     
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A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Örülök, hogy sikerült Polgármester Nőnek elérni ezt a remek pályázati lehetőséget. Gratulálok! 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
128/2014. (IX.25.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 127/2014. (IX.01.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. a „KEOP-2014-4.10.0/F - Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” pályázati 
felhívás alapján pályázatot nyújt be az Önkormányzat tulajdonában lévő Vámospércs Nagy u. 
4. sz. alatti ingatlanok energetikai fejlesztésére.  

 
2. A pályázat bruttó elszámolható összköltsége 99.881.145 Ft, a támogatás intenzitása 100 %, 

így a pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása nem szükséges.  
 

3. A pályázatban elszámolható tenderterv, az energetikai tanulmány és a közbeszerzési 
dokumentáció elkészítésére bruttó 4.318.000 Ft összegű fedezetet biztosít az önkormányzat 
2014. évi költségvetésében a beruházások közötti átcsoportosítással.  
 

4. Felkéri a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a projektmenedzsment, a nyilvánosság és a 
mérnöki feladatok ellátására az egyszerű beszerzési eljárást – feltételesen - folytassa le. 

 
5. Felkéri a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a kivitelezésre irányuló – folyamatban lévő - 

közbeszerzési eljárás során a jelen határozatot érvényesítse.   
 

6. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon, és felhatalmazza, 
valamennyi szükséges intézkedés megtételére.  
 
 
Határidő: 2014. október 1.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
2. napirendi pont: Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2015. évi fordulójához történő csatlakozás tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt.  
 
Az Emberi Erőforrás Minisztérium 2015 évre ismét meghirdette az önkormányzatok részére az 
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás lehetőségét. 



5 
 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat 2001-től évente csatlakozott az Ösztöndíjrendszer fordulóihoz. 
 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: 
Ösztöndíjrendszer) olyan többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezetéül három forrás 
szolgál: 

 A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, melynek havi összegét pályázóként 
állapítja meg az önkormányzat, 
A megyei önkormányzatok tetszőleges összeggel kiegészíthetik a települési önkormányzat által 
nyújtott támogatást. 
Az Emberi Erőforrás Minisztérium által nyújtott támogatás. ( Az ösztöndíjrész egy főre eső 
maximuma a 2014. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt.) 

 
A csatlakozás technikája, feltétele: 
 
Az önkormányzatok számára az ösztöndíjban való részvétel önkéntes, a csatlakozás kizárólag az 
Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az 
elektronikus adatbázis használatáról” eredeti aláírt példányának megküldésével történhet. 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójától kezdődően az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Bursa Hungarica pályázatok, illetve 
ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer) indítja el a pályázatok kezelését. 
 
A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2014. október 01 
 
Amennyiben az önkormányzat csatlakozik az ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához, azt 
követően pályázati felhívást szükséges közzétenni úgy, hogy az  „A” és „B” típusú pályázat 
megjelenítése egy időben történjék.  
 
A pályázat kiírásának határideje 2014. október 03. 
 
Az ösztöndíjak folyósítása 2015 évben esedékes, ezért a Csatlakozási nyilatkozat elfogadása 
előzetes kötelezettségvállalást jelent az önkormányzat számára. 
 
A pályázat típusai: 
 

 Az „A” típusú pályázatra azok az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók pályázhatnak, akik a képzésre vonatkozó 
keretein belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat.  

 
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz egymást követő tanulmányi félév 2014/2015. tanév második 
(tavaszi), illetve a 2015/2016. tanév első (őszi) félév. 
 

 A „B” típusú pályázatra az önkormányzat területén állandó lakhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek akik a 2014/2015. tanévben utolsó 
éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek jelentkezhetnek, és a 
2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali 
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.  
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 Pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2015/2016. tanévben először 
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben 
ténylegesen megkezdik. 

 
Az ösztöndíj időtartalma 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (2015/2016. tanév, a 
2016/2017. tanév és a 2017/2018. tanév). 
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2015/2016. tanév első féléve. 
 
2010 évtől kiterjesztette a pályázati lehetőséget a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatókra is. 
 
A pályázatok benyújtásának határideje. 2014. november 07. 
A pályázatok elbírálásának határideje. 2014. december 08. 
 
Az ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek szerint az ösztöndíj havi 
összege 1000.-Ft-nál nem lehet kevesebb.  
A települési önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára 
garantálni köteles, annak módosítására nem jogosult. 
 
Az elmúlt évben benyújtó pályázatokról rövid összefoglaló: 
 
2014 évben 11 db  „A” típusú pályázat érkezett.  
A képviselő testület 3 fő részére 4.000 Ft/hó, 4 fő részére 3.000 Ft/hó, 4 fő részére 2.000 Ft/hó 
támogatást állapított meg. 
 
„B” típusú pályázat nem érkezett 
 
2014 évre 320.000 Ft összeget kellett kötelezettségvállalásként tervezni.  
 
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
Az elhangzottakkal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
A Humánpolitikai Bizottság tárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 
részére.  

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
129/2014. (IX.25.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 
kiírásához csatlakozik, az „A” és a „B” típusú pályázatot kiírja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a csatalakozással 
kapcsolatos szükséges intézkedést tegye meg. 
 
Határidő: azonnali 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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3. napirendi pont: Előterjesztés a tulajdonosi jogok gyakorlásának átruházása polgármesterre, a 
VÁMOSGÉP Kft.  
(Írásos előterjesztés mellékelve)   
 
Ménes Andrea polgármester:  

1. Az Alaptörvény, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: 
Nv.tv.) értelmében az önkormányzatok alapjogai közé tartozik a tulajdonnal való rendelkezés 
joga, melynek tárgyai közé tartoznak a gazdasági társaságokban az önkormányzatot megillető 
részesedések, és az ezekkel járó szavazati jogok is.  

 
Vámospércs Városi Önkormányzata részvényese a Vámosgép Kft-nek, mely társaság 
közgyűlésein Vámospércs Város Polgármestere eddig eseti megbízás alapján vett részt, mint a 
részvényes, illetve tulajdonostárs képviselője, Vámospércs Város Képviselő-testülete minden 
egyes alkalommal meghatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat képviseletében 
eljárjon és szavazzon az említett tulajdonosi gyűléseken.  
 
A Mötv. 65. §-a értelmében a polgármester képviseli a Képviselő-testületet. Arra is lehetőség 
van, hogy a Képviselő-testület hatásköreinek gyakorlását a szerveire, így a polgármesterre 
átruházza, ahhoz utasítást adhat, azt visszavonhatja. Az át nem ruházott, illetve a kizárólagos 
Képviselő-testületi jogkörökben természetesen külön testületi döntés is szükséges.  

 
Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület határozzon arról, hogy a tulajdonosi jogokat átruházza a 
polgármesterre és egyúttal meghatalmazza, hogy az önkormányzat állandó képviseletét gyakorolja a 
fenti cég taggyűlésein.  
 
Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására. Az elhangzottal kapcsolatosan 
van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
130/2014. (IX.25.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a 
Vámosgép Kft. részvényese – úgy dönt, hogy a Társaság taggyűléseire 
vonatkozóan, a tulajdonosi jogok gyakorlását átruházza Ménes Andrea 
polgármesterre – akadályoztatása esetén Huszti János alpolgármesterre, 
és egyúttal meghatalmazza, hogy az önkormányzat állandó képviseletét 
gyakorolja a Kft. taggyűlésein.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Taggyűlésen történt 
döntésekről a Képviselő-testületnek számoljon be.  
 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: azonnal 
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Ménes Andrea polgármester:  
2. A Vámosgép Kft. ügyvezetője azzal keresett meg, hogy a Mezőgép-Debrecen Kft. 

üzlethányadára kötött adásvételi szerződés kapcsán az Önkormányzat nyilatkozzon arról, 
hogy kíván-e élni elővásárlási jogával, ha nem, akkor pedig nyilatkozzon az elővásárlási 
jogról történő lemondásról. A szerződés kapcsán 2,7 mFt névértékű részvény 50 mFt 
vételárért történő értékesítéséről van szó.  

 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Az elhangzottal 
kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk. 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
131/2014. (IX.25.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a Vámosgép 
Kft. részvényese – úgy dönt, hogy a Vámosgép Kft-nek a Mezőgép-
Debrecen Kft. üzlethányadára kötött adásvételi szerződésére vonatkozóan 
lemond az Önkormányzatot illető elővásárlási jogról, és egyetért azzal, hogy 
a jövőben a Vámosgép Kft. 3,5 %-os saját tulajdont szerezzen.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat mellékletét 
képező nyilatkozatot az Önkormányzat nevében aláírja.  
 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 15,45 perckor Ménes Andrea polgármester az ülést 
bezárta. 

 
K.m.f. 

 
 
 

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


