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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 13. napján, 14,00 
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) 
  Rácz Ildikó települési képviselő, 

                         Polgárné Nagy Elvira települési képviselő 
  Csuth Imréné települési képviselő,  
  Kosztin Mihály települési képviselő 

 
Távol maradt: Deákné Demjén Ilona települési képviselő, 
 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző; Dr. Danó János aljegyző, Bökönyi 
Zsolt Adó és költségvetési irodavezető  
 
Vendég: ---------------------- 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett 
 

Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 8 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. Ismertetem a napirendi pontokat. 
 

Tervezett napirendi pontok: 
 

Nyílt ülés 
 

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

2. Előterjesztés fejlesztési célú kiadás lehívása az óvadéki számláról 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
3. Előterjesztés a Hajdúkerületi Hajdúvárosok Szövetségéhez történő csatlakozás 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 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja a 
napirendi pontokra tett javaslatokat. 
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1. napirendi pont: Előterjesztés kerékpárút pályázattal kapcsolatos BM EU Önerő pályázat 
benyújtása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület 215/2011. (VII.14.) sz. határozata alapján 2011. július 28. napján benyújtásra 
került a „Vámospércs kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” című pályázat. A Támogató 
2011. november 14. napján kelt döntésében a pályázatot támogatásra érdemesnek minősítette és az 
általunk igényelt bruttó 498.928.435 Ft támogatás helyett bruttó 374.875.338 Ft összegű támogatást 
ítélt meg - bruttó 416.528.154 Ft elszámolható összköltség mellett.  
 
A Képviselő-testület döntése alapján a projekt megvalósításához kapcsolódó versenyeztetési és 
közbeszerzési eljárások lefolytatásra kerültek, a kivitelező kiválasztása megtörtént, az építési 
szerződés aláírására a napokban kerül sor. A Képviselő-testület a projekt forrásösszetételét a 
188/2012. (X.15.) számú határozatával módosította, amelyben már figyelembe vette az ÁFA 
mértékének 25 %-ról 27 %-ra történő módosítását a projekt költségvetésében. Az erre vonatkozó 
támogatási szerződés módosítását az építési szerződés aláírását követően lehet kezdeményezni. 
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Magyar Közlöny 2013. évi 79. számában megjelent a 
helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V.22.) BM. rendelet, amely alapján 
önkormányzatunknak lehetősége van pályázatot benyújtani a projekt megvalósításához vállalt saját 
forrás kiegészítésére, amelynek mértéke a vállalt önerő 50 %-a. A pályázatot a jelenleg hatályban 
lévő támogatási szerződés alapján kell benyújtani, amelyben a 27 %-os ÁFA kompenzáció még nem 
szerepel.  
 
A BM. rendelet 10. §-a 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 (10. § (1) bekezdés e) pont:  
 
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, 

- a 4. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja és a 4. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja 
szerinti pályázat esetén a 6. § (5) bekezdésben foglalt feltétel fennáll, 

- а 6. § (6) bekezdése szerinti közfoglalkoztatást a pályázó igénybe veszi-e, 
- a fejlesztés a helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás vagyonának 

gyarapodását eredményezi-e, kivéve a 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és a 4. 
§ (2) bekezdése szerinti cél esetében, 
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- 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 feladat ellátási helyet nem szünteti meg, és az intézmény fenntartói jogát nem 
állami fenntartó részére nem adja át, kivéve, ha - önkormányzati rendeleten kívüli - 
jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója, 

 
A pályázat elnyerése esetén az Önkormányzat 20.826.408 Ft vissza nem térítendő támogatásban 
részesül.  
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása, észrevétele van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

98/2013. (VI.13.)  
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 az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját 
forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V.22.) BM. rendelet 4. § (1) 
bekezdés f) pontja szerint, az infrastrukturális fejlesztéshez elnyert uniós támogatás 
saját forrás kiegészítéséhez, a 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint 50 %-os mértékben. Az 
igényelt támogatás összege: 20.826.408 Ft.  
  

2. A hatályban lévő támogatási szerződés alapján a projekt bruttó elszámolható összköltsége 
416.528.154 Ft. A projekt megvalósításához vállalt saját forrás összege: 41.652.816 Ft. 
 

3. A Képviselő-testület a fejlesztés pénzügyi ütemezését, valamint pénzügyi forrásainak 
összetételét és azok ütemezését a határozat 1. számú melléklete szerint állapítja meg.  
 

4. A Képviselő-testület jelen pályázati támogatáson felüli saját forrást (vállalt önerő 50 %-a) az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 
terhére biztosítja.    
 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról, valamint a 
rendelet 10. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott nyilatkozatokat az Önkormányzat 
nevében tegye meg.  
 
Határidő: 2013. június 17. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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2. napirendi pont: Előterjesztés fejlesztési célú kiadás lehívása az óvadéki számláról 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 392/2007 (XII.10.) számú határozata 
alapján forgalomba hozott „Vámospércs 2027” kötvény – OTP Bank Nyrt-nél óvadéki számlán 
elhelyezett – bevételéből, az alábbi fejlesztési célú kiadások ellenértékének lehívása és elkülönítése 
szükséges a költségvetési elszámolási számlánkra. 
 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 113/2012. (VI.25.) számú 
határozatában döntött arról, hogy Vámospércs Városi Önkormányzat és a Regionális 
Fejlesztési Vállalat Kft. (jogutódja: E-Star Alternatív Nyrt.) között 2005. október 03-án 
létrejött hőszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel megszünteti, valamint a cég által 
2005-ben beépített technológiát és hőszolgáltatási eszközöket 20 M Ft + ÁFA összegért, azaz 
25 400 000 Ft-ért megvásárolja.  

 
A hőszolgáltatási szerződés a tavalyi évben megszüntetésre került, a fizetési kötelezettségnek 
az önkormányzat eleget tett, azonban a felhalmozási célú kiadás fedezete az óvadéki 
számláról még nem került lehívásra. 

 
2. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 75/2013. (V.13.) számú határozata 

alapján – a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050. azonosítószámú Vámospércs és Nyírmártonfalva 
települések szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása című pályázathoz kapcsolódó költség-
haszon elemzés módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a 
meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésre, valamint a vagyonértékelésre épülő 
pótlási terv készítésére – Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási 
Önkormányzati Társulás részére – a társulási megállapodás szerinti arányokat figyelembe 
véve  - 21 148 866 Ft összegű kölcsönt biztosított. 

 
A kölcsönszerződés megkötésre került, a beruházáshoz kapcsolódó szolgáltatás 
ellenértékének lehívása szükségessé vált.  

 
Fenti fejlesztési célú lehívások összege 46 548 866 Ft, azonban az elkülönített számlán fedezetként 
43 516 994 Ft áll rendelkezésre. 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti fejlesztési kiadások lehívását – a számlán 
fedezetként rendelkezésre álló összegének erejéig - 43 516 994 Ft összegben elfogadni szíveskedjen. 
Kérdése, hozzászólása, észrevétele van-e valakinek?  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a határozat 
tervezetet a Képviselő-testület részére.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

99/2013. (VI.13.)  
számú határozata 
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Vámospércs 2027” 
kötvény – OTP Bank Nyrt-nél óvadéki számlán elhelyezett – bevételéből a költségvetési elszámolási 
számlájára lehívja az alábbi fejlesztési célú kiadásokat – a számlán elhelyezett óvadék összegének 
mértékéig – 43 516 994 Ft összegben, az alábbiak szerint: 
 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 113/2012. (VI.25.) számú 
határozatában döntött arról, hogy Vámospércs Városi Önkormányzat és a Regionális 
Fejlesztési Vállalat Kft. (jogutódja: E-Star Alternatív Nyrt.) között 2005. október 03-án 
létrejött hőszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel megszünteti, valamint a cég által 
2005-ben beépített technológiát és hőszolgáltatási eszközöket 20 M Ft + ÁFA összegért, azaz 
25 400 000 Ft-ért megvásárolja. A hőszolgáltatási szerződés a tavalyi évben megszüntetésre 
került, a fizetési kötelezettségnek az önkormányzat eleget tett, 

 
2. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 75/2013. (V.13.) számú határozata 

alapján – a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0050. azonosítószámú Vámospércs és Nyírmártonfalva 
települések szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása című pályázathoz kapcsolódó költség-
haszon elemzés módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósuló, valamint a 
meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelésre, valamint a vagyonértékelésre épülő 
pótlási terv készítésére – Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási 
Önkormányzati Társulás részére – a társulási megállapodás szerinti arányokat figyelembe 
véve  - 21 148 866 Ft összegű kölcsönt biztosított. A kölcsönszerződés megkötésre került, a 
beruházáshoz kapcsolódó szolgáltatás ellenértékének lehívása szükségessé vált.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
3. napirendi pont: Előterjesztés a Hajdúkerületi Hajdúvárosok Szövetségéhez történő 
csatlakozás tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Mint az a Képviselő-testület előtt is ismeretes, az elmúlt évben került megrendezésre az I. Hajdúsági 
Expo, amelyen városunk is részt vett. Ezen a rendezvényen a hajdani nemes Hajdúkerületet alkotó 
Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Hajdúnánás, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Vámospércs és Polgár 
városok önkormányzatai elhatározták, hogy a hajdúkerületi elődök összefogásához és együvé 
tartozásának megmásíthatatlan érzéséhez és tudatához, a jeles és nemes hajdúk jövőbeni identitás 
tudatának megőrzése céljából, kulturális és hagyományőrző célzattal, együttműködési szándékuk 
jeléül megalapítják a Hajdúkerületi Hajdúvárosok Szövetségét.  
 
Hajdúböszörmény Város Polgármester megküldte az előterjesztés mellékletét képező Szövetség 
Alapszabályát. 
 
A Szövetség székhelye: Hajdúböszörmény Bocskai tér 1. 
 
A Szövetség hatóköre: országos, működését Magyarország területén fogja végezni az Alaptörvény 
keretei között. 
 
A Szövetség jogi személy és határozatlan időre jön létre. 
 
A Szövetség általános célkitűzése az együttműködési lehetőség megteremtése és kiszélesítése a tagok 
között, a tagtelepülések kulturális, hagyományőrző, hagyományápoló tevékenységének elősegítése, 
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különös tekintettel a Hajdú hagyományokra, idegenforgalom fejlesztésének támogatása, elősegítése, 
valamint a tagok érdekképviseleti kereteinek kialakítása, érdekvédelmének ellátása.  
 
A Szövetséghez való csatlakozás tagdíjfizetési kötelezettséggel jár, melynek mértéke lakosságszám 
arányához igazodva éves szinten 5 Ft/fő.  
 
A csatlakozásnak – az elvi jelentősége mellett – azért is van fontos szerepe, mert a Szövetség kiemelt 
pályázati lehetőségeket is igénybe tud venni, így többek között a kultúra, turizmus, idegenforgalom 
fejlesztése érdekében Vámospércs város is pályázati forráshoz juthat.  
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Annyit szólnék hozzá, hogy minden féle képen meg kell ragadni a lehetőséget. Nem feltétlenül 
megterhelő ennek a költségvonzata, úgy hogy javaslom elfogadásra.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

100/2013. (VI.13.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. kinyilvánítja csatlakozási szándékát a Hajdúkerületi Hajdúvárosok Szövetségéhez,  
2. a Szövetség célkitűzéseit magáénak vállalja, 
3. az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, 
4. vállalja, hogy a Szövetség munkájában tevékenyen részt vesz, 
5. vállalja, hogy az éves tagdíjat az Alapszabály által előírt határidőben megfizeti, 
6. a tagsági viszonyból eredő egyéb kötelezettségek teljesítését vállalja. 

 
 

7. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Hajdúböszörmény polgármesterét értesítse, valamint 
a Szövetséghez történő csatlakozás érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Határidő: 2013. június 17. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 14,28 perckor Ménes Andrea polgármester az 
ülést bezárta. 
   
 

Kmf. 
 

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


