
1 
 

  

 

  

VVáámmoossppéérrccss  VVáárroossii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  
  

KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettee  
 

 
 

 
 

 
  

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

VÁMOSPÉRCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
 

NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 

  
 

A tanácskozás kezdete:  
2015. április 13. napján 14,00 óra 

 
A tanácskozás helye:  

Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának emeleti nagyterme 

 
 

 



2 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13. napján 14,00 
órai kezdettel Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának emeleti nagytermében 
megtartott nyílt üléséről. 

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

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

 
Igazoltan távol maradt:  Polgárné Nagy Elvira települési képviselő, 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Danó János aljegyző, Gyalog Gábor Adó és költségvetési 
Irodavezető, Szabóné Miavecz Ildikó Városfejlesztési Irodavezető, Kollár Ferenc Vámospércsi 
Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezetője 
 
Vendég: Verdes Jánosné dr. hivatalvezető 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett 
 

Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 8 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. Javaslok új napirendi pont felvételét 3. napirendi pontként: 
Előterjesztés a Nyíradonyi Járási Hivatal Vámospércsi kirendeltségének átmeneti elhelyezését 
biztosító ingatlanok térítésmentes használatba adásának tárgyában. Ismertetem a módosított napirendi 
pontokat.  
 

Tervezett napirendi pontok: 
Nyílt ülés 

 
1. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 

támogatásról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatása 
tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
2. Előterjesztés szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 

önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására pályázat benyújtása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
3. Előterjesztés a Nyíradonyi Járási Hivatal Vámospércsi kirendeltségének átmeneti elhelyezését 

biztosító ingatlanok térítésmentes használatba adásának 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.  
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Ménes Andrea polgármester:  
Köszöntöm, a mai ülésünkön Verdes Jánosné dr. a Nyíradonyi Járási Hivatal hivatalvezető asszonyát, 
aki azért érkezett hozzánk, hogy a Képviselőknek átnyújthassa azt a tanúsítványt, amelyet az 
önkormányzati képviselők képzésén szereztek meg.  
 
Verdes Jánosné dr. Hivatalvezető:  
Köszöntöm Polgármester asszonyt és a Képviselő-testület minden tagját. Egy kedves küldetésemnek 
teszek eleget, azzal, hogy átnyújthatom a tanúsítványokat az Önök részére. Kormánymegbízott úr 
aláírta a tanúsítványokat, amelyek átadását aláírásukkal kellene megerősíteniük. Munkájukhoz sok 
sikert, kitartást és jó egészséget kívánok.  
 
(A tanúsítványok átadása megtörtént) 
 
 
1. napirendi pont: Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzatim 
költségvetési támogatásról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető rendkívüli szociális támogatás 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A szociális ellátórendszer 2015. március 1-jétől átalakításra került, így az ellátások szabályozása 
önkormányzati hatáskörbe került. A szociális igazgatásokról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 
(továbbiakban: Szt.) az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében annyit írt elő, hogy 
a Képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások 
kiegészítéseként önkormányzati rendeletben meghatározott települési támogatást nyújt.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat a Képviselő-testület 4/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete 
szerint az alábbi ellátásokat biztosítja: 

a) rendkívüli települési támogatás 
b) települési támogatás:  

-  gyógyszertámogatás 
– lakhatási támogatás 
–  hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási díjtámogatás 
– köztemetés 

 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: 
költségvetési törvény) alapján megjelent a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásáról és a 
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati 
kiírás, mely szerint rendkívüli szociális támogatás igényelhető az alábbi feltételekkel. 
 
A pályázat benyújtásához szükséges a Képviselő-testület határozata. 
 
A települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására a pályázatot a pályázati kiírás alapján 
az év során legfeljebb két alkalommal lehet benyújtani:  
 
 2015. április 15-éig legfeljebb a 2015. március 1. – 2015. szeptember 30. közötti 

önkormányzati kifizetésekhez, 
 2015. augusztus 15-éig legfeljebb a 2015. március 1. – 2015. december 31. közötti 

önkormányzati kifizetésekhez. 
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A második időpontban benyújtott pályázatban nem szerepelhetnek olyan időszakban teljesített 
kifizetéshez kapcsolódó igények, amelyet az önkormányzat az első időpontig benyújtott pályázatában 
szerepeltetett.  
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás, amely kizárólag a települési 
támogatások kifizetésére fordítható. 
 
Igénylők köre: támogatásra azok a települési önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, amelyek 
egy lakosra jutó adóerő-képessége nem haladja meg a 32 000 forintot. Vámospércs Városi 
Önkormányzat adóerő-képessége 2015. évben: 14.962 Ft. 
 
A támogatás igénylésének folyamata: 
 
A támogatás igényléséhez szükséges mellékletet az ebr42 önkormányzati információs rendszerben 
kell rögzíteni.  
 
A miniszterek döntéséről a nyertes pályázók (a továbbiakban: Kedvezményezett) a helyi 
önkormányzatokért felelős minisztérium által elektronikus úton kiadott támogatói okiratban, a 
támogatásban nem részesült pályázók pedig elektronikus levélben a döntést követő 2 munkanapon 
belül értesülnek az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül. Nyertes pályázatok 
esetében, ha a rendkívüli támogatás célja és nagyságrendje megköveteli, a helyi önkormányzatért 
felelős miniszter – támogatói okirat helyett – a támogatási döntést követően a támogatás 
felhasználásának és elszámolásának feltételeiről támogatási szerződést köt a kedvezményezettel. 
A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs lehetőség. 
Támogatási szerződés kötése esetén a rendkívüli támogatást a támogatási szerződésben 
meghatározottak szerint kell felhasználni és azzal elszámolni. 
 
Az előterjesztés mellékeltét képezi a kitöltött pályázati adatlap, mely szerint 
önkormányzatunk az első fordulóban 25.092.200 Ft összegű támogatási igény benyújtására 
lenne lehetősége. Tekintettel arra, hogy a pályázattal kapcsolatos szakmai egyeztetések még 
folyamatban vannak, javaslom, hogy a határozatot összeg megjelölése nélkül fogadja el a 
Képviselő-testület. 
  
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi 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 
17/2015. (IV.13.) 

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
(a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján a Belügyminisztérium által 
meghirdetett „a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásáról és a 
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatásáról” szóló pályázati kiírás alapján pályázatot nyújt be.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról 
gondoskodjon.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: 2015. április 15.  
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2. napirendi pont: Előterjesztés szociális szakosított ellátását és a gyermekek átmeneti gondozását 
szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására pályázat benyújtása 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben – pályázatot hirdetett Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 
évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 4. ab) pont szerinti  
 

Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati 
intézmények fejlesztése, felújítása támogatására 

 
1. A pályázat célja 

Központi költségvetési forrás biztosítása az idősek átmeneti és tartós, hajléktalanok tartós 
bentlakásos szakosított ellátását biztosító és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló, 
önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztésére és felújítására (a továbbiakban együtt: fejlesztés). 

A pályázati alcélok: 
 

a) a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett, önkormányzati tulajdonban és 
fenntartásban álló intézmények olyan fejlesztése, felújítása, amelynek célja a határozatlan 
idejű bejegyzéshez jogszabályban előírt tárgyi feltételek biztosítása, 

b) a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett, önkormányzati tulajdonban és 
fenntartásban álló intézmények egyéb fejlesztése, 

c) határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkező, önkormányzati tulajdonban és 
fenntartásban álló intézmények fejlesztése.  

 
A pályázati célnak és a c) pont szerinti alcélnak (központi költségvetési forrás biztosítása az idősek 
átmeneti és tartós, hajléktalanok tartós bentlakásos szakosított ellátását biztosító és a gyermekek 
átmeneti gondozását szolgáló – ezen belül határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkező, önkormányzati 
tulajdonban és fenntartásban álló intézmények fejlesztésére és felújítására fejlesztése) intézményünk 
megfelel. 
 
b) A pályázaton elnyerhető összegből olyan fejlesztési célokat kívánunk megvalósítani, amelyhez 
építésügyi hatósági engedély is szükséges. A pályázat elnyeréséhez az önkormányzatnak vállalnia 
kell, hogy legkésőbb 2015. szeptember 30-ig a szükséges építésügyi hatósági 
engedéllyel/engedélyekkel rendelkezni fog. 
 
2. Keretösszeg  
A Költségvetési törvény 3. melléklet II. 4. ab) pont szerinti jogcímen a pályázati célra 400,0 millió 
forint áll rendelkezésre. 
 
3. Pályázók köre 
A Költségvetési törvény 2. melléklet III. 4. pont szerinti támogatásban részesülő települési 
önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat nyújthat 
be pályázatot. 
 
4. A támogatás formája 
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 
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5. A támogatás mértéke 
A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető, melynek maximális értéke 20 millió forint 
pályázónként. Figyelembe véve Vámospércs település egy főre eső adóerő képességét (2015-ben 
14.863Ft/fő) a minimálisan biztosítandó saját erő mértéke 5%. 
 
6. Jelen állapotok, előzmények 
A Vámospércsi Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő Szociális Szolgáltató Központ 
Idősotthonként üzemel. Az épületet az 1900-as évek elején építették, melyet 1940-es évek végén 
átépítették. Az Önkormányzat az épületet 2002-ben bővített, majd 2009-ben felújított. 
Jelenleg 19 fő idős ember bentlakásos ellátását tudja biztosítani, míg a nappali ellátás szolgáltatásait 
15 fő veheti igénybe. 
2014-ben saját forrásból elkészítettük az épület belső udvari térburkolatát.  
A jelenlegi épület a felújítás nélkül a feladatait már csak részben tudja ellátni, mivel hasznosítható 
négyzetméter már beépített, az EU-s normáknak nem felel meg, ezért a város vezetése úgy gondolta, 
hogy pályázati forrásból az épületet a lehetőségeihez mérten bővíti a szükséges előírt működési 
feltételeket, komfortosabbá teszi, hogy az itt élő idősek életkörülményeit javítsa. 
A Vámospércsi Szociális Szolgáltató Központ intézményében az idősotthoni bentlakásos- és a 
nappali ellátottak életminőségének javítása érdekében az alábbi fejlesztési elképzeléseket szeretnénk 
megvalósítani: 
  

I. A meglévő épületkomplexumhoz csatlakozó, közös tetőzet alatti, többfunkciós rekreációs 
célokat szolgáló szárny-épület felépítése.  

Jelenleg ezen a területen egy rossz állapotú külső raktárépület található, melynek tetőzete 
beázik, falai penészesek. Ez az épületrész funkcióját már nem képes ellátni, mindenképpen 
szükséges ennek az épületrésznek a lebontása. A tervezett épületszárnyban kialakítása kerülne 
az idősek életkörülményeit javító rekreációs torna szoba, az ehhez szükséges szer-raktár, 
öltözők, Wc-helyiségek, orvosi szoba, iroda és közlekedő tér. A régi épületrészben jelenleg 
használt irodahelyiség és orvosi szoba mely az igényeket már nem tudja megfelelően 
kielégíteni, lakószobává alakítható, mely létszámbővítésre ad lehetőséget.  
A gazdasági épület bontását követően a felszabaduló területrész biztosítaná a mintegy 120m2 
alapterületű, többfunkciós rekreációs célokat szolgáló épület kialakítását, amely az alábbi 
célokat szolgálna: 
 

- az ellátottak részére egy új 60m2 alapterületű közösségi tér (rekreációs szoba) kialakítása, 
amely rossz időjárási körülmények közepette is biztosítaná a különböző lélektani és 
fiziológiás (elsősorban a mozgás-szervi) szükségletek kielégülését  
 

- a kialakított helyiségben edzőgépek és felszerelések (futópad, szobakerékpár, falra szerelt 
bordásfal, fali tükör) alkalmazásával, az intézményünkben rendszeresen rendelő gyógytornász 
szakmai felügyelete mellett lehetőséget teremtene preventív egészségmegőrző programok 
megvalósítására. 
 

- a rekreációs szoba többfunkciós mivolta által ezen kívül helyt adna további speciális 
programok és foglalkozások megtartására is (relaxáció; családi-, intézményi közös 
programok), illetve ünnepi eseményeknek adhatna helyt (tánc- és színi előadások). 

 
- az új épületrészben fent maradó további 60m2-en kialakításra kerülne egy öltöző, egy 

raktárhelyiség (a jelentős mennyiségű intézményi felszereléseknek és eszközöknek), mosó- és 
szárító helyiség, valamint egy az előírásoknak megfelelő orvosi szoba is itt kapna helyt. 
 

- a meglévő orvosi szoba felszabadításával és eszközeink átcsoportosításával a régi 
épületszárnyban kialakításra kerülhet egy 19,5m2 alapterületű lakószoba, amely 3 
további férőhely-növekedést (+16%) jelentene az intézmény ágyszámait tekintve.  
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Ez fontos szempont, mert intézményünk egész Hajdú-Bihar megye részére biztosítja az 
idősotthoni elhelyezési kérelmek befogadását - a jelenlegi 19 fős ágyszám mellett 
folyamatosan telt házzal üzemelünk, több hónapos várólistás várakozás mellett 
(intézményünkben jelenleg 9 fő van várólistán, de legutolsó adataink alapján megyei szinten 
51fő kérelmező regisztrációját tartja számon a megyei intézmény-fenntartó hálózat). Ezen az 
hiányállapoton érzékelhető szinten tudna javítani a 22 férőhelyesre növekedett intézmény. 

 
II. Pavilon építése az intézményünk parkosított kerti részébe. 

Rügyfakadástól lombhullatásig biztosítaná lakóink részére, hogy a szabad levegőn (de fedett 
körülmények között) élvezzék a természet közelségét. Elgondolásunk szerint egy 8x6 m2 
alapterületű fa-építésű pavilon (ami nem engedélyköteles) egész intézményi létszám 
befogadására alkalmas lenne, így jó időben ezen a helyszínen is színes programok 
megvalósítására nyílna lehetőség (foglalkozások és szabadidős programok, közös étkezések). 
 

III.  Csobogó vagy szökőkút építése, szivattyú és automata öntöző-rendszer telepítés 
A víz közelsége a természetet hozná közel ellátottjainkhoz, a csobogó víz hangja nyugtatja, 
relaxálja a szervezetet. Intézményünk rendelkezik fúrott kúttal és füvesített parkkal, amelynek 
öntözése eddig vezetékes ivóvíz-szolgáltatás használatával valósult meg.  
A projekt keretében lehetőség nyílna, hogy saját meglévő erőforrásainkat kihasználva tudjuk a 
fent tárgyal többfunkciós feladatokat megvalósítani, összekötni. 

 
A pályázat beadásának határideje: 2015. április 15. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtására vonatkozó 
határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottal kapcsolatban van-e 
kérdése, hozzászólása valakinek?  
 
Huszti János alpolgármester:  
Maximálisan támogatom ezt a projektet.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2015. (IV.13.) 

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  
 

1. Pályázatot kíván benyújtani a Nemzetgazdasági Miniszt3er által meghirdetett, 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 
melléklet II. 4. pontja szerint „Szociális szakosított ellátást és a gyermekek 
átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása 
támogatásáról” kiírt pályázat alapján az önkormányzat tulajdonában lévő 
Vámospércs Nagy u. 28. szám alatti, 461/6 hrsz-ú ingatlan fejlesztésére, 
felújítására.  
 

2. A beruházás összköltségét bruttó 21.000.000 Ft összegben határozza meg, 
melyhez 19.950.000 Ft támogatást igényel. A szükséges saját forrást, 1.050.000 Ft 
összegben az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a beruházások közötti 
átcsoportosítással biztosítja.  
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3. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat és valamennyi szükséges dokumentum 

benyújtására, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 75. § a) pontja szerinti nyilatkozat 
megtételére.  

 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: 2015. április 15.  
 
 
3. napirendi pont: Előterjesztés a Nyíradonyi Járási Hivatal Vámospércsi kirendeltségének átmeneti 
elhelyezését biztosító ingatlanok térítésmentes használatba adásának tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal tájékoztatott arról, hogy a Vámospércs Béke u. 3. sz. alatti 
épületben várhatóan 2015. április 20 napjától elkezdődnek a kormányablakkal kapcsolatos 
kivitelezési munkák.  
A kivitelezési munkálatok időtartamára a járási hivatal átmeneti elhelyezése céljából –előzetes 
egyeztetéseket követően – az alábbi ingatlanok biztosítása szükséges az önkormányzat részéről a 
zavartalan feladatellátás érdekében: 
 

ingatlan címe Hrsz. épület jellege birtokbavétel 
időpontja alapterület (m2) 

Vámospércs Béke u. 3. 821/2 Iroda (Faház, volt 
Vámosvíz Kft.) 

2015. április 
15. 65,80 

Vámospércs Pacsirta u. 
25. Fsz. 1. 61/15 lakás 2015. április 

16. 33,30 

Vámospércs Pacsirta u. 
25. Fsz. 6. 61/15 lakás 2015. április 

16. 33,30 

Vámospércs Debreceni 
u.2. 61,4 Művelődési ház 2015. április 

13. 59,01 

 
A Kormányhivatal – tekintettel arra, hogy közfeladat ellátásáról van szó – kéri, hogy a fent 
megnevezett ingatlanokat az önkormányzat ingyenesen adja használatba. Az ingatlanok használata 
során felmerülő üzemeltetési költségeket a Kormányhivatal természetesen megtéríti az önkormányzat 
részére.  
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottal kapcsolatban van-e kérdése, hozzászólása 
valakinek?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2015. (IV.13.) 

számú határozata 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére – a Vámospércs Béke u. 3. sz. alatti épület 
kormányablakkal kapcsolatos kivitelezési munkák időtartamára – ingyenesen használatba 
adja az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlanokat: 
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ingatlan címe Hrsz. épület jellege birtokbavétel 
időpontja alapterület (m2) 

Vámospércs Béke u. 3. 821/2 Iroda (Faház, volt 
Vámosvíz Kft.) 

2015. április 
15. 65,80 

Vámospércs Pacsirta u. 
25. Fsz. 1. 61/15 lakás 2015. április 

16. 33,30 

Vámospércs Pacsirta u. 
25. Fsz. 6. 61/15 lakás 2015. április 

16. 33,30 

Vámospércs Debreceni 
u.2. 61,4 Művelődési ház 2015. április 

13. 59,01 

 
 

2. Az ingatlanok használata során felmerülő üzemeltetési költségeket a Kormányhivatal 
megtéríti az önkormányzat részére. 
 

3. Felkéri a polgármestert, hogy az ingatlanok használatba adására vonatkozó megállapodást a 
Kormányhivatallal kösse meg.   

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 14,25 perckor Ménes Andrea polgármester az ülést 
bezárta. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


