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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 9. napján 14:00 
órától megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Ménes Andrea polgármester, 
     Huszti János alpolgármester  
    Polgárné Nagy Elvira települési képvisel  
      Gálfi József Menyhért települési képviselő 

  Csuth Imréné települési képviselő  
  Lakatos József települési képviselő  

 
Távol maradt:  Deákné Demjén Ilona települési képviselő, Kosztin Mihály települési képviselő, 
Rácz Ildikó települési képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző, Dr. Danó János aljegyző 
 
Távol maradt: Bökönyi Zsolt Adó-és Költségvetési irodavezető, Szabóné Miavecz Ildikó 
Városfejlesztési-építéshatósági és Műszaki irodavezető, 
 
Meghívottak: ---------------------------------- 
               
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett  
 
Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 6 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. Napirendi pont ismertetése előtt javaslok új napirendi pont felvételét 2. 
napirendi pontként: Előterjesztés a Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület kérelme 
tárgyában, 3. napirendi pontként: Gaál Ét-Trend Kft. ügyvezetőjének kérelme tárgyában, 4. napirendi 
pontként: Egyebek felvételét javaslom. Ismertettem a módosított napirendi pontokat.  
 
Napirendi pontok: 

 
1. Előterjesztés a KEOP Szennyvízprojekt megvalósításához szükséges forrásösszetétel 

módosítása tárgyában 
 

2. Előterjesztés a Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület kérelme tárgyában 
 

3. Előterjesztés Gaál Ét-Trend Kft. ügyvezetőjének kérelme tárgyában 
 

4. Egyebek 
 
 
Fentiekkel kapcsolatban Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatokat. 
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1. Előterjesztés a KEOP Szennyvízprojekt megvalósításához szükséges forrásösszetétel módosítása 
tárgyában 
(Írásbeli anyag mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester: 
A KEOP-7.1.2.0 szennyvízberuházás II. fordulójára benyújtott pályázat forrásösszetételét – a 
pályázatban el nem számolható költségek figyelembe vételével – a 280/2011.(XI.14.) sz. 
határozatával fogadta el a Képviselő-testület, az alábbiak szerint: 
 

- pályázatban szereplő, elszámolható költség összesen:  nettó 3.249.759.600 Ft 
- pályázatban szereplő, nem elszámolható költség összesen: nettó     65.653.000 Ft 

 pályázatban szereplő költségek összesen:   nettó 3.315.412.600 Ft 
    

támogatás összege  nettó 2.741.157.880 Ft 
  saját forrás összege  nettó 508.601.720 Ft 
 

pályázatban nem szereplő egyéb költség:   nettó        1.000.000 Ft 
MEGVALÓSÍTÁS KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN  nettó 3.316.412.600 FT 
 

A pályázat elbírálása folyamatban van, melyhez a Közreműködő Szervezet tisztázó kérdéseket tett 
fel. Ezek közül az egyik Nyírmártonfalva belterületére tervezett 781 db bekötés számának 
pontosítására vonatkozik. A társ önkormányzat - a tervező bevonásával - tételesen átvizsgálta a 
tervezési területet és a korábban tervezett 781 db bekötés számot 715 db-ra módosította. A 66 db 
bekötés elmaradása miatt azonban szükséges módosítani a projekt forrás összetételét az alábbiak 
szerint: 
 
Pályázatban szereplő költségek összesen      nettó 3.305.974.600 Ft 

- Pályázatban szereplő, elszámolható költségek összesen:  nettó 3.240.321.600 Ft 
o kivitelezés: nettó 2 804 644 600 Ft 
o szolgáltatás: nettó 237.627.000 Ft 
o tartalékkeret: nettó 198.050.000 Ft 

- Pályázatban szereplő, de nem elszámolható költség összesen  nettó 65.653.000 Ft 
o úthelyreállítások. Vámospércs:    nettó 40.384.000 Ft 

Nyírmártonfalva: nettó 21.031.000 Ft 
 

Támogatás összesen: 2.732.768.067 Ft ( 84,33632 % ) 
Saját erő összesen: 507.553.533 Ft ( 15,66368 % ) 

 
Pályázatban nem szereplő egyéb költség összesen:    nettó  1.000.000 Ft 

Megvalósítás költségei összesen:      nettó 3.306.974.600 Ft 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat megtárgyalni 
és elfogadni szíveskedjen. 
 
Kérdezem, van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

1/2012. (I.09.) számú 
           HATÁROZATA 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 280/2011.(XI.14.) számú 
határozat c) pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
c) A pályázat forrásösszetételét az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

Feladat megnevezése Nettó költség 
(Ft) 

Pályázatban szereplő elszámolható 
költségek 

 

kivitelezés 2 804 644 600 
tartalékkeret 198 050 000 
szolgáltatás 237 627 000 

Pályázatban szereplő, elszámolható 
költségek összesen: 3 240 321 600 

Pályázatban szereplő, de nem 
elszámolható költségek  

úthelyreállítás 65 653 000 
Pályázatban szereplő költségek összesen 3 305 974 600 

 Támogatás (84,34956 %) 2 732 768 067 
Saját forrás (15,65044%) 507 553 533 

Pályázatban nem szereplő egyéb költség 
könyvvizsgálat 1 000 000 

Megvalósítás költségei mindösszesen 3 306 974 600 
 
A határozat módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.  

 
Határidő:  2012. január 9. 
Felelős:  Ménes Andrea polgármester 
 
 
2. Előterjesztés a Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület kérelme tárgyában 
(Írásbeli anyag mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Pircsike Közművelődési Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a 
2011. október 10. napján a Vámospércs Városi Önkormányzattal megkötött Támogatási 
megállapodást – tekintettel arra, hogy az Egyesület a megállapodásban meghatározott célját a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által nyújtott támogatásból meg tudta valósítani- módosítsa a 
Képviselő-testület.  
 
A megkötött Támogatási Megállapodás 1.b) pontja szabályozza azt, hogy az önkormányzati 
támogatást az Egyesület milyen célra használhatja fel, ezt a pontot szükséges módosítani az 
Egyesület kérésének megfelelően. A támogatásból a színdarabokhoz kellékeket szeretnének 
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vásárolni 60.000 Ft értékben, továbbá hagyományőrző programként disznótor szeretnének 
szervezni, összesen: 140.000 Ft értékben.  
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy járuljon hozzá a Pircsike Vámospércsi 
Közművelődési Egyesülettel megkötött Támogatási Szerződés módosításához.  
Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a határozati javaslatot?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

2/2012. (I.09.) számú 
           HATÁROZATA 

 
Vámospércs Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület (4287 Vámospércs, Béke 
u. 35.) és az Önkormányzat által a 251/2011. (X.04.) ÖH alapján megkötött 
Támogatási Megállapodás 1. b) pontját a következőképp módosítja:  
 
„1. b) A támogatás kizárólag az alábbi célokra használható fel:  
 
Az egyesület által szervezett színdarabokhoz, előadásokhoz kellékek 
beszerzése (60.000 Ft értékben), továbbá hagyományőrző disznótor 
megszervezése (140.000 Ft értékben).  
 
A Támogatási Megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései 
változatlanul hatályban maradnak.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről 
értesítse a Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület Elnökét, 
valamint a Támogatási Megállapodás módosítását írja alá.  
 
HATÁRIDŐ: 2012. január 10.  
FELELŐS: Ménes Andrea polgármester 
                Bökönyi Zsolt Adó- és Költségvetési Irodavezető 

 
 
3. Előterjesztés a Gaál Ét-Trend Kft. ügyvezetőjének kérelme tárgyában 
(Írásbeli anyag mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Gaál Ét-Trend Kft. ügyvezetője, Gaál Zoltán úr hozzám írt levélben arról tájékoztatott, hogy a 
LEADER program keretében meghirdetett 1009704 számú, Térséghez kötődő termékek és 
turisztikai fejlesztések célhoz kapcsolódva támogatást kíván igényelni a Vámospércs, Nagy u. 19. 
szám alatti vendéglő tetőterében lévő, szerkezetileg elkészült fogyasztótér befejezési 
munkálataihoz. A szigetelési, épületgépészeti, burkolási és bútorozási munkák elvégzése után a 
helyiség 50 fő befogadására lesz alkalmas. (1 sz. melléklet) 
 
Az ügyvezető úr levelének mellékleteként megküldte a tervezett pályázatának önkormányzati 
támogató nyilatkozat-tervezetét. (2. sz. melléklet) 
 
Az ingatlanon építési engedély alapján létesült a vendéglő, tetőterében közel 21 m2-es étkező-
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pihenő és szociális helyiség lett kialakítva. Problémát jelentett a létesítmény működéséhez 
szükséges, jogszabályban előírt parkoló helyek biztosítása, melyet a Nagy utca útépítése során 
oldottak meg.  
 
Tekintettel arra, hogy a tervezett fejlesztéssel kapcsolatban műszaki leírás, vagy műszaki terv nem 
áll rendelkezésünkre, ezért építéshatósági szempontból annak megvalósíthatóságát, a kapacitás 
bővítés miatt szükségessé váló további parkoló helyek kialakítását nem tudjuk megvizsgálni.  
 
Az érvényben lévő Szabályozási terv alapján a jelenlegi épület méretek megtartása mellett a tetőtér 
beépíthető, de ehhez engedélyt kell kérni, melynek kiadásához szakhatóságok hozzájárulását is be 
kell kérni. (3. sz. mellékelt) 
 
Tájékoztatom továbbá a T. Képviselő-testületet arról, hogy szíveskedjen döntését meghozni az 
ügyben.  
 
Személy szerint az a véleményem, hogy támogató nyilatkozatot abban az esetben tudunk részére 
kiadni, amennyiben részletesen tájékoztat bennünket a pályázati terveiről. Ez alapján tudjuk majd 
eldönteni, hogy a tervezett fejlesztés mennyire illeszkedik a város rendezési tervéhez. 
 
Huszti János alpolgármester:  
Egyetértek polgármester asszonnyal én is abban az esetben tudom támogatni, hogy ha benyújtja 
részletes tervét.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
A rendezési tervnek megfelelően kell eljárni minden vámospércsi lakosnak. Úgy nem tudunk kiadni 
egy támogatói nyilatkozatot, hogy ha nem tudjuk azt, hogy egyébként nem-e ütközik a rendezési 
tervünkben megfogalmazottakkal. A korábbi beruházásnál is nagy problémát okozott a 
parkolóhelyek kialakítása. Ez a kérdés ezen fejlesztés tekintetében is felmerülhet.  
 
Csuth Imréné települési képviselő:  
Most akkor ne döntsünk, írásban kérjük be tőle a részletes terveket, és amikor benyújtja akkor a 
Képviselő-testület újra tárgyalja.  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
Egészítse ki beadványát, nyújtsa be részletes terveit amelyből látjuk azt, hogy támogatható-e vagy 
nem támogatható elképzelései.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
A beadott dokumentumok alapján a Képviselő-testület nem támogatja a Gaál Ét-Trend Kft. 
ügyvezetőjének kérelmét, de amennyiben benyújtja részletes tervét a testület újra tárgyalja 
kérelmét.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

3/2012. (I.09.) számú 
           HATÁROZATA 

 
Vámospércs Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:  
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1./ a LEADER program keretében meghirdetett 1019704 számú, Térséghez 
kötődő termékek és turisztikai fejlesztések célhoz kapcsolódó a Gaál Ét-Trend 
Kft. – Vámospércs, Nagy u. 19. – pályázatát a beadott kérelem alapján nem 
támogatja.  
 
2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gaál Ét-Trend Kft ügyvezetőjétől 
írásban kérje be a tervezett fejlesztéssel kapcsolatos építési engedélyhez 
szükséges tervdokumentációt és műszaki leírást, hogy a Képviselő-testület 
érdemben tudja tárgyalni a kérelmet.  
 
3./ Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Gaál Ét-Trend Kft. 
ügyvezetőjét.  
 
Határidő: 2012. január 20.  
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
Egyebek 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A fejlesztési elképzelések korábbi egyeztetései során már beszéltünk a Magyarország-Románia 
Határon Átnyúló Együttműködési Program lehetőségeiről. Ezen pályázat benyújtásának határideje: 
2012. január 31.  
 
Ebben a pályázati fordulóban Vámospércs Városi Önkormányzatnak az alábbiak szerint lenne 
lehetősége pályázatot benyújtani.  
 
Tekintettel arra, hogy az ÉARFÜ által kiírt pályázatok keretében csak gyűjtőútra lehet pályázni, 
azonban elsőbbséget élveznek azok az Önkormányzatok, amelyek ezen fejlesztési területeken 
tömegközlekedést biztosítanak. Előzetes tájékozódásunk alapján e pályázati konstrukció keretében 
nem sok esélyünk van támogatás elnyerésére. Erre a problémára nyújthatna megoldást a HURO 
pályázat, itt ugyanis bármilyen belterületi út fejlesztésére igényelhető támogatás, szinte korlátok 
nélkül, a két ország összesen 6 millió Eurót igényelhet.  
 
A támogatás mértéke 95%, ennek alapján 5 %-os önerőt kell biztosítani az Önkormányzatnak. E 
pályázat egyik legfontosabb ismérve, hogy teljes mértékben utófinanszírozott, ennek megfelelően 
nem csupán az önerőt, hanem a támogatást is meg kell előlegezni, és azt utólag lehívni a 
közreműködő szervezettől.  
 
Ez Vámospércs Városi Önkormányzat tekintetében különösen nagy odafigyelést igényel, hiszen 
már van egy megnyert kerékpárút pályázatunk, amelynek a megvalósítása hamarosan kezdődik, 
illetve jelentős mértékben befolyásolja fejlesztési lehetőségeinket a KEOP szennyvízberuházás, 
amelyre vonatkozón a korábbi döntések alapján ismert, hogy tartalmaz nem elszámolható 
költségeket (úthelyreállítás, könyvvizsgálat), illetve kötelezettséget kell vállalni az ÁFA 
finanszírozására is.  
 
Tekintettel arra, hogy Önkormányzatunk a pályázatokkal kapcsolatos valamennyi fizetési 
kötelezettségét kizárólag hitelből tudja biztosítani, figyelemmel kell lennünk a hitelfelvételi korlátra 
is, amely az Önkormányzati törvény változásával egyidejűleg szigorúbb módon lesz szabályozva.  
 
Javaslom azt, hogy a folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos tényleges kötelezettségek 
ismeretében foglalkozzon konkrétan a Képviselő-testület további fejlesztési elképzelésekkel.  
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Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Csuth Imréné települési képviselő:  
Mivel az önkormányzat nem tudja a beruházást előrefinanszírozni, ezért javaslom, hogy a 
folyamatban lévő pályázatokra koncentráljunk. Kecsegtető ajánlat, de két nagy beruházásba fogott 
bele az önkormányzat.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozza: 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

4/2012. (I.09.) számú 
           HATÁROZATA 

 
Vámospércs Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos tényleges kötelezettségek 
ismeretében foglalkozzon konkrétan a további fejlesztési elképzelésekkel.  
 
Határidő: folyamatos  
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 


