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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13. napján 
16,00 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 (3. napirendi pont tárgyalására érkezik) 
  Rácz Ildikó települési képviselő, 

 
Igazoltan távol maradt: Deákné Demjén Ilona települési képviselő, Csuth Imréné települési 
képviselő 
 
Meghívott vendég: Németh Jánosné pályázó  
 
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 6 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. A meghívóban kiküldött napirendi pontokon kívül javaslom új 
napirendi pont felvételét 4. napirendi pontként: Előterjesztés az ELENA programhoz való csatlakozás 
tárgyában, 5. napirendi pontként: Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
tárgyában. Kérdezem, hogy van-e valakinek további napirendi pontokra javaslata? Amennyiben 
nincs, ismertetem a módosított napirendi pontokat. 
 

Tervezett napirendi pontok: 
Nyílt ülés 

 
 

1. Előterjesztés óvodavezetői állásra érkezett pályázat elbírálása, óvodavezető megbízás 
tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
2. Előterjesztés a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása tárgyában 

 Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

3. Előterjesztés a civil szervezetek 2014. évi támogatása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
4. Előterjesztés az ELENA programhoz való csatlakozás tárgyában  

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

5. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
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Zárt ülés 

 
1. Előterjesztés szociális bérlakás bérbeadása tárgyában 

Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 
Kérem szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadja a nyílt és zárt ülés napirendi pontjait.  
 
 
1. napirendi pont: Előterjesztés óvodavezetői állásra érkezett pályázat elbírálása, óvodavezető 
megbízás tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Tisztelettel köszöntöm Németh Jánosné pályázót a mai ülésünkön.  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvényben, valamint a végrehajtására kiadott 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben 
foglaltak alapján a 95/2014. (VI.19.) határozata alapján az Óvoda Vámospércs óvodavezetői 
feladatainak ellátására pályázati felhívás került meghirdetésre, tekintettel arra, hogy Németh 
Jánosné intézményvezető asszony 5 évre szóló határozott idejű megbízása 2014. augusztus 15. 
napjával lejár.  
 
A pályázati felhívás közzétételre került Vámospércs Városi Önkormányzat hirdetőtábláján, 
hivatalos honlapján, az Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal által üzemeltetett állásügyi internetes honlapon.  
 
A pályázatra nyitva álló határidő alatt (a pályázat benyújtásának határideje 2014. július 19. napja 
volt) az óvodavezetői munkakör ellátására 1 pályázat érkezett. Az Óvoda óvodavezetői (magasabb 
vezetői) álláshelyének betöltésére Németh Jánosné (4287 Vámospércs, Görgey u. 6.), az intézmény 
jelenlegi – közalkalmazotti jogviszonyban álló – vezetője nyújtotta be pályázatát.  (Megbízása 
esetén próbaidő kikötésére ezért nem kerülhet sor.) 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés f) 
pontja értelmében a fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a 
megbízás visszavonása, a jogviszony megszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben foglalt 
korlátozó rendelkezések keretei között gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény 
vezetője felett.  
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontja értelmében a 
törvény által a képviselő-testület hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás át nem 
ruházható képviselő-testületi hatáskörnek minősül.  
 
A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által (a 
továbbiakban: munkáltató) a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak 
közalkalmazotti jogviszony keretében kerülnek foglalkoztatásra.  
 
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendelet 21.§ aa) pontja értelmében magasabb vezetői megbízásnak minősül a települési 
önkormányzat képviselő-testülete által adott intézményvezetői megbízás.  
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A magasabb vezetői megbízás feltételeinek meghatározását a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szabályozza.  
 
A Kjt. 20/A. § (1) bekezdése értelmében közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. 
Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek 
megfelel. Az Nkt. 83.§ (3)-(4) bekezdése előírja, hogy a fenntartó a köznevelési intézmény 
vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy véleményének 
kialakítása előtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak véleményét. 
 
Ezen kívül az Nkt. 70.§ (2) bekezdés j) pontja értelmében a nevelőtestület az intézményvezetői, 
intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény 
tartalmáról dönt, tehát a fentieken kívül a vezetési programról az intézmény nevelőtestületének 
véleményét is ki kell kérni. 
 
A véleményezési eljárás során az Előkészítő Bizottság 2014. július hó 30. napján tartotta meg az 
óvodavezetői pályázat véleményezését. A szakmai munkaközösségek (báb- és hagyományőrző) és a 
szülői szervezet írásban véleményezte a pályázatot, melyek alapján támogatják a pályázó 
kinevezését. A nevelőtestületi értekezletre 2014. július hó 30. napján 9:00 órától került sor, melyen 
38 igen szavazat, 0 nem szavazat alapján a nevelőtestület támogatja a pályázó vezetői programját és 
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseit. Az alkalmazotti értekezlet 2014. július hó 
30. napján 10:30 órától volt megtartva, melyen 22 igen szavazat és 0 nem szavazat mellett az 
alkalmazotti közösség támogatja a pályázó vezetői megbízatását.  A vélemények, jegyzőkönyvek, 
jelenléti ívek az előterjesztés mellékletét képezik.  
 
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a 
pályázót a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő 
munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottságnak meg kell hallgatni.  A 
Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottsága a pályázót meghallgatta, szakmai véleményét a 
bizottság elnöke képviseli a testületi ülésen. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beérkezett pályázatot szíveskedjen megtárgyalni, és a 
véleményezési eljárásban részt vevő közösségek, valamint a szakértelemmel rendelkező bizottság 
véleményének figyelembe vételével az óvodavezető megbízására vonatkozóan döntést hozni 
szíveskedjenek.  
 
Kérdezem Németh Jánosné pályázót, hogy az elhangzottakhoz van-e kiegészíteni valója? 
 
Német Jánosné pályázó:  
Köszönöm a Képviselő-testület meghívását. Röviden ismertette pályázatának főbb pontjait.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Az elhangzottakhoz kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
 
Huszti János alpolgármester: 
Nagyon örülök annak, hogy ismét Németh Jánosné pályázott az óvoda intézményvezetői állására. 
Személyét és szakmai munkáját közel 8 éve ismerem, amellyel teljes mértékben meg vagyok 
elégedve. Kinevezését egyértelműen támogatom.  
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Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
A Humánpolitikai Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolja elfogadásra a Képviselő-testület 
részére, hogy Németh Jánosné pályázatát támogassa és őt 2014. augusztus 16. napjától 2019. 
augusztus 15. napjáig terjedő 5 éves időtartamra bízza meg az Óvoda Vámospércs óvodavezetői 
munkakörének betöltésével, illetve az óvodavezetői feladatok ellátásával.  
Pályázati anyagában visszatükröződik a több éves szakmai tapasztalata, külön örülök annak, hogy 
fejlesztési tervek között szerepel a só szoba kialakítása. Németh Jánosné kinevezésével teljes 
mértékben egyetértek.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Annyit kívánok hozzászólni, hogy nagyon örültem a pályázatnak, annak is örültem, hogy egy pályázó 
van, hiszen ez valamiféle stabilitást és nyugalmat mutat, amely a közösséget jellemzi, amit egyébként 
az ember akkor is tapasztalhat, amikor belép az óvodába. Úgy gondolom, hogy a pályázó 
személyisége nagyban hozzájárul ehhez az érzéshez. Az elmúlt 8 évben személy szerint nagyon 
örülök annak, hogy együtt dolgozhattunk, mert én úgy gondolom, hogy azok a fenntartók általi 
elvárások, amelyek mind arra irányultak, hogy a Vámospércsi óvoda egy olyan hely egy olyan 
közösség legyen, amely minden olyan feltételt biztosít annak érdekében, hogy az első nagy 
megmérettetés helyére az iskolába felkészülten kerüljenek a gyerekek, az óvoda partner volt. Tehát 
hogy ha az óvoda és az iskola közötti átmeneti időszakára gondolok, akkor néhány olyan újítást meg 
tudtunk oldani és beszélni, ha tetszik, akkor engedtessék meg, hogy szakmailag is elismerjem 
intézményvezető asszony munkáját, mert soha nem elutasításra találatunk, hanem mindig csak az 
igyekezetett és a jó szándékot láttam benne. Köszönöm az együttműködést. Ez mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy a környező településekről is sokan Vámospércsre hordják óvodába a gyermeküket. 
A munka további időszakára nagyon jó egészséget további kitartást-lendületet kívánok.  
 
Németh Jánosné pályázó:  
Köszönöm szépen a bizalmat.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
102/2014. (VIII.13.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2) pontja alapján – figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a 2011. évi CXC. törvény (Köznevelési tv.) 
vonatkozó rendelkezéseire, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletre - a pályázatot döntésre előkészítő Humánpolitikai 
Bizottság véleményét figyelembe véve - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Óvodavezető 
munkakör betöltésére kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázat érvényes és ezért pályázati 
eljárás eredményes.  

 
2. A Képviselő-testület a pályázat alapján Németh Jánosné (született: Katona Julianna, születési 

helye, ideje: Debrecen, 1962.08.31. lakcíme: 4287 Vámospércs, Görgey u. 6.) pályázatát 
támogatja és őt  
 

2014. augusztus 16. napjától 2019. augusztus 15. napjáig 
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terjedő 5 éves időtartamra megbízza az Óvoda Vámospércs óvodavezetői 
munkakörének betöltésével, illetve az óvodavezetői feladatok ellátásával. 

 
3. Havi illetményét (figyelemmel a Kjt.-re) az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
Illetményalap (bruttó):                                                         272.284 Ft  
Illetménypótlékok (bruttó): 
      - Magasabb vezetői pótlék:                              64.067  Ft 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mindösszesen (bruttó, kerekítve):     336.400  Ft 
 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetővel a szerződést kösse 
meg és az Intézményvezető foglalkoztatásával kapcsolatos iratokat küldje meg a Magyar 
Államkincstár részére. 

 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 16.  
 
(Németh Jánosné pályázó távozik az ülésről 16,10 perckor) 
 
2. napirendi pont: Előterjesztés a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Áder János, a Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választását 2014. október 12. napjára tűzte ki, egyben ezen a napon kell 
megtartani a nemzetiségi önkormányzati választásokat is. 
  
A választások lebonyolításában részt vesznek a választási bizottságok. A választási bizottságok a 
választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges 
feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének 
biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének 
helyreállítása.  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 14.§ (2) bekezdése 
alapján választási bizottság a helyi választási bizottság (HVB) és a szavazatszámláló bizottság 
(SZSZB) is. A választási bizottság választott és megbízott tagokból áll (Ve. 16. §) 
A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési 
önkormányzat képviselő-testülete választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz 
indítványt (Ve. 24.§ (1)). A szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell 
megválasztani. 
 
A szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra 
megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. 
 
A szavazatszámláló bizottsági tagsággal való összeférhetetlenség szabályait a Ve. 18. §-a 
tartalmazza. 
A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, 
jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati 
jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Nem lehet a választási bizottság választott tagja továbbá 
párt tagja, választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt 
hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
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jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság 
illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati 
jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a 
közalkalmazott kivételével, állami vezető. 
 
A szavazatszámláló bizottság tagja és póttagja megválasztását vagy megbízását követően legkésőbb a 
szavazást megelőző második napon a polgármester előtt esküt vagy fogadalmat tesz, ezt követően 
alakuló ülésen a választott tagok maguk közül választanak elnököt és elnökhelyettest. 
 
A helyi választási bizottság és a szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a 
következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig, megbízott 
tagjának megbízatása a választás végleges eredményének jogerőssé válásáig tart. 
 
Vámospércs városában a nemzetiségi szavazókör kijelölése a 4176/2014. számú határozattal 
megtörtént: 

 
800. sz. szavazókör: Iskola utca 2. Óvoda 

 
A törvény szerint a jegyző javaslata kerül előterjesztésre, és meg is kérem jegyzőasszonyt, hogy 
mondja el, hogy kiknek a személyére tesz javaslatot. A jogszabály szerint módosító indítványra nincs 
lehetőség.  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
800. sz. szavazókör a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak az alábbi személyeket 
javaslom:  
 

1. Lehóné Szőke Irén (tag)  4287 Vámospércs, Béke u. 68/A. 
2. Zahonyai Anikó  (tag)  4287 Vámospércs, Nagy u. 63.  
3. Kocsis Lajosné (tag)  4287 Vámospércs, Pacsirta u. 25. I/3.  
4. Nagy Hajnalka (póttag) 4287 Vámospércs, Nagy u. 70.  
5. Tanka Ilona  (póttag) 4287 Vámospércs, Görgey u. 11.  
szám alatti lakosokat.  

 
Ménes Andrea polgármester:  
Kérdezem, hogy a határozati javaslatban foglaltakkal ki ért egyet?  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
103/2014. (VIII.13.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 
nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak választja meg az alábbi 
személyeket: 

 
 

800. sz. szavazókör: Óvoda Vámospércs, 4287 Vámospércs, Iskola utca 2., 
1.) Lehőné Szőke Irén       mint tag 
2.) Zahonyai Anikó       mint tag 
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3.) Kocsis Lajosné       mint tag 
4.) Nagy Hajnalka       mint póttag 
5.) Tanka Ilona         mint póttag 

 
A választott tagok, póttagok megbízatása a következő általános választásra 
létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagok és póttagok eskütételéről 
gondoskodni szíveskedjen. 
 
FELELŐS: Ménes Andrea polgármester 
HATÁRIDŐ: 2014. október 10. 
 

 
3. napirendi pont: Előterjesztés a civil szervezetek 2014. évi támogatása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
(Lakatos József települési képviselő megérkezik az ülésre) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének, a helyi önszerveződő közösségek 
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 15/2011. (V.31.) számú rendelet 3. § (1) pontja szerint a 
pénzügyi támogatás iránti pályázatokat, írásban, a rendelet 1. számú mellékletében szereplő pályázati 
adatlapon – a szükséges mellékletekkel együtt - kell benyújtani. 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése lehetővé teszi, hogy az önszerveződő 
közösségek és egyéb személyek támogatására az önkormányzat ebben az évben 2 300 E Ft-ot 
fordítson. 
 
A 15/2011. (V.31.) számú rendelet szabályairól és a pályázat beadásának módjáról az előző években 
támogatásban részesített szervezeteket írásban és szóban is értesítettünk, mely felhívásunkra az 
alábbi érvényes pályázatok érkeztek. 
 
1. Bocskai Sportegyesület Vámospércs 
A Sportegyesület 2014. évre tervezett költségvetése 2 538 E Ft, melyből 2 000 E Ft-ot önkormányzati 
támogatásból kívánnak finanszírozni.  
A 2014. évre beadott pályázatban szereplő 2 000 E Ft támogatást az Egyesület működésére 
(közüzemi költségek /víz, áram, gáz, szennyvíz-szállítás/, sporttelep karbantartás /öntözés, 
üzemanyag fűnyíróba, javítási költségek/, postaköltség, versenyeztetés, utazás, bírói díjak, edzői 
díjak, utánpótlás neveléshez szükséges felszerelések) kívánják felhasználni.   
 
2. Városi Polgárőr Egyesület 
Az Egyesület 2014. évre tervezett költségvetése 500 E Ft, melyből 500 E Ft-ot önkormányzati 
támogatásból kívánnak finanszírozni. 
Az Egyesület a 2014. évre beadott pályázatban szereplő 500 E Ft támogatást gépjármű üzemeltetési 
költségekre (üzemanyag, kenőanyag, kisebb javítások, biztosítási díjak), mobiltelefon szolgáltatás 
díjaira és kisebb – pályázatban nem részletezett – eszközök beszerzésére kívánja felhasználni. 
 
3. Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület 
Az Egyesület 2014. II. félévi program- és költségvetési tervezete 300 E Ft-tal került összeállításra, 
melyet önkormányzati támogatásból kívánnak megvalósítani. 
A 2014. évre beadott pályázatban szereplő 300 E Ft támogatást a 2014. II. félévi rendezvényeik 
kiadásaira (mikulás nap, vers- és prózamondó verseny, kirándulás és megemlékezés Aradon a 
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vértanúk emlékművénél) és működési kiadásokra (bankköltségek, koszorúk, pályázati díjak) kívánják 
felhasználni. 
 
4. Vámospércsi Asztalitenisz Sportegyesület  
A Sportegyesület a 2014. évre beadott pályázatában 300 E Ft támogatás igényel az önkormányzattól, 
melyet a sportversenyeken való részvétel költségeire (nevezési díjak, utazási költségek, bírói 
költségek), sportfelszerelések (egységes csapatmez, póló, cipő) és sporteszközök (ütő, ütőborítás, 
labda) vásárlására kívánják felhasználni. 
 
5. Halász Margit (többszörös irodalmi díjas írónő, Vámospércs díszpolgára) 
Az írónő - városunkhoz kötődő – új regényéhez kér 300 E Ft támogatást az önkormányzattól. A 
jelenleg Budapesten élő díszpolgárunk az új regényének anyaggyűjtési kiadásaihoz (helyszínekre 
utazás, szállás, étkezés, szakkönyvek, nyomtatási költségek) használná fel a támogatást.  
 
6. Református Egyház  
A Református Egyház képviseletében Ács Ferenc református lelkipásztor kér 500 E Ft támogatást az 
önkormányzattól. Az egyház a templom külső tatarozását szeretné elvégezni. Ebben az évben az első 
ütemben a torony falainak felújítását valósítják meg. A támogatást a felújítási költségekre kívánják 
felhasználni.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szervezetek és más személyek támogatási 
igényéről és azok összegéről – a rendelkezésre álló 2 300 E Ft támogatási előirányzat 
figyelembevételével - dönteni szíveskedjen.  
 
A támogatási összegek odaítélésével kapcsolatosan a javaslatom a következő: 
 
Bocskai Sportegyesület Vámospércs részére: 1.000.000 Ft-ot.  
Városi Polgárőr Egyesület részére: 100.000 Ft-ot. 
Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület részére: 200.000 Ft-ot. 
Vámospércsi Asztalitenisz Sportegyesület részére: 200.000 Ft-ot.  
Halász Margit többszörös irodalmi díjak írónőt részére: 300.000 Ft-ot.  
Vámospércsi Református Egyházközséget részére: 500.000 Ft-ot.  
  
Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdése, hozzászólása, más javaslata valakinek?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Örülök annak, hogy ebben az évben tudjuk támogatni a civil szervezeteket. A kiosztást illetően a 
következő lenne a javaslatom:  
Bocskai Sportegyesület Vámospércs részére: 1.200.000 Ft-ot.  
Városi Polgárőr Egyesület részére: 300.000 Ft-ot. 
Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület részére: 100.000 Ft-ot. 
Vámospércsi Asztalitenisz Sportegyesület részére: 100.000 Ft-ot.  
Halász Margit többszörös irodalmi díjak írónőt részére: 100.000 Ft-ot.  
Vámospércsi Református Egyházközséget részére: 500.000 Ft-ot.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést és az alábbiak szerint javasolja 
elfogadásra a Képviselő-testületnek a támogatási összegeket:  
 

- Bocskai Sportegyesület Vámospércs részére: 1.000.000 Ft-ot.  
- Városi Polgárőr Egyesület részére: 100.000 Ft-ot. 
- Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület részére: 200.000 Ft-ot. 
- Vámospércsi Asztalitenisz Sportegyesület részére: 200.000 Ft-ot.  
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- Halász Margit többszörös irodalmi díjak írónőt részére: 300.000 Ft-ot.  
- Vámospércsi Református Egyházközséget részére: 500.000 Ft-ot.  

 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
Annyit kívánok Kosztin Mihály települési képviselő javaslatához hozzászólni, hogy azért a BSE és 
VASE között vannak eredményben elért különbségek. A BSE- nek van egy múltja őket mindig is 
magasabb összeggel támogatunk, de lassan el kell gondolkodni azon is, hogy a BSE nem tud olyan 
eredményeket felmutatni, mint a VASE. Javaslatoddal nem értek egyet, nem akarok konkrétan bele 
menni, mivel az egyik egyesületben én is érintett tag vagyok ugyanúgy, mint te egy másikban, 
amelyet előnybe is részesítesz javaslatodban.  De hát az a személy, aki nem jár bizonyos 
programokra, az nem is sok mindent lát az egyesületek munkásságából.  
Halász Margit írónőről nekem az a véleményem, hogy szükségszerű a könyv elkészítése, annak 
idején én is ebből a témakörből írtam diplomamunkámat és sajnos írásos forrást nem nagyon lehetett 
találni. Ha találtam, akkor pedig minden könyvben ugyanaz szerepelt. Sajnos ez „hiányforrás”. Az az 
összeg, amelyet képviselő úr ítélne számára véleményem szerint szégyenletes.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Hadd mondjak már el a Polgárőr Egyesülettel kapcsolatosan annyit, hogy amikor mérlegeltem a 
javaslatom akkor figyelembe vettem azt, hogy az önkormányzat támogatásával – ha tetszik, ha nem, 
ha elismerjük, ha nem- egy vadonatúj személygépkocsihoz jutott az egyesület. Az önkormányzatnak 
írásban támogatni kellett ezt a célt, valamint személyes kapcsolataim révén is segítettem, amelyet 
most nem hencegésként mondtam el.  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
Akkor sem ez van a köztudatban, hanem az, hogy nyert a pályázatuk.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Örülök, hogy nyertek.  
Kérem a Képviselő-testületet, hogy egyesével döntsön a támogatások odaítéléséről. Ki ért egyet 
azzal, hogy a Bocskai Sportegyesület részére 1.0000 E Ft támogatást nyújtsunk?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
104/2014. (VIII.13.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
2014. évben támogatni kívánja a Bocskai Sportegyesület Vámospércs 
nevű szervezetet és a támogatási igényben megjelölt céljához 1000 E Ft-tal 
járul hozzá, melynek fedezetét az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
Általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási 
megállapodást a szervezettel kösse meg.     
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 31. 

 
Ménes Andrea polgármester:  
Ki ért egyet azzal, hogy a Városi Polgárőr Egyesület részére 100 E Ft támogatást nyújtsunk?  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
105/2014. (VIII.13.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
2014. évben támogatni kívánja a Városi Polgárőr Egyesület nevű 
szervezetet és a támogatási igényben megjelölt céljához 100 E Ft-tal járul 
hozzá, melynek fedezetét az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
Általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási 
megállapodást a szervezettel kösse meg.     
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 31. 

 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Ki ért egyet azzal, hogy a Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület részére 200 E Ft 
támogatást nyújtsunk?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
106/2014. (VIII.13.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
2014. évben támogatni kívánja a Pircsike Vámospércsi Közművelődési 
Egyesület nevű szervezetet és a támogatási igényben megjelölt céljához 200 
E Ft-tal járul hozzá, melynek fedezetét az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének Általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási 
megállapodást a szervezettel kösse meg.     
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 31. 

 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Ki ért egyet azzal, hogy a Vámospércsi Asztalitenisz Sportegyesület részére 200 E Ft támogatást 
nyújtsunk?  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
107/2014. (VIII.13.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
2014. évben támogatni kívánja a Vámospércsi Asztalitenisz 
Sportegyesület nevű szervezetet és a támogatási igényben megjelölt 
céljához 200 E Ft-tal járul hozzá, melynek fedezetét az Önkormányzat 
2014. évi költségvetésének Általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási 
megállapodást a szervezettel kösse meg.     
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 31. 

 
Ménes Andrea polgármester:  
Ki ért egyet azzal, hogy a Halász Margit többszörös irodalmi díjak írónője részére 300 E Ft 
támogatást nyújtsunk?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
108/2014. (VIII.13.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
2014. évben támogatni kívánja a Halász Margit többszörös irodalmi díjak 
írónőt, Vámospércs díszpolgárát és a támogatási igényben megjelölt 
céljához 300 E Ft-tal járul hozzá, melynek fedezetét az Önkormányzat 
2014. évi költségvetésének Általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási 
megállapodást a magánszeméllyel kösse meg.     
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 31. 

 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Ki ért egyet azzal, hogy a Vámospércsi Református Egyházközség részére 500 E Ft támogatást 
nyújtsunk?  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
109/2014. (VIII.13.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
2014. évben támogatni kívánja a Vámospércsi Református 
Egyházközséget és a támogatási igényben megjelölt céljához 500 E Ft-tal 
járul hozzá, melynek fedezetét az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
Általános tartaléka terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a támogatási 
megállapodást a szervezettel kösse meg.     
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 31. 

 
Ménes Andrea polgármester: Kosztin Mihály települési képviselő módosító javaslata így okafogyottá 
vált, mivel a javaslatom megkapta a szükséges többséget, a döntés megszületett.  
 
4. napirendi pont: Előterjesztés az ELENA programhoz való csatlakozás tárgyában  
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
DMJV Önkormányzata, mint konzorciumvezető Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok (kb. 15-20) 
bevonásával projektötletet kíván benyújtani az ELENA Program Termálvíz kutak integrált többcélú 
környezetkímélő hasznosítása tárgyában. Az ELENA program (European Local ENergy Assistance – 
Európai Helyi Energetikai Támogatás) egy technikai segítségnyújtási eszköz, az Európai Bizottság és 
az Európai Beruházási Bank (EIB) közös programja. A támogatások az EU Intelligens Energia 
Európa Programjának keretében pályázhatóak. 
A program finanszírozási támogatást nyújt régiók és helyi hatóságok számára (pl. helyi és regionális 
hatóságok, ügynökségek, kamarák, közigazgatási és non-profit szervezetek) a fenntartható 
energetikai és a klímaváltozás elleni küzdelemhez kapcsolódó beruházások megvalósítását előkészítő 
tevékenységekhez, hogy segítsen az EU 20-20-20-as céljainak eléréséhez. 
 
AZ ELENA ÁLTALÁNOS CÉLJAI 
 Támogatja, hogy az akciótervekből tényleges beruházások szülessenek (általában 50 millió 

euró feletti beruházások esetében) 
 Olyan projektek és programok támogatása, amelyek átültethetők, hasznosíthatók más 

régiókban, városokban 
 Innovatív technológiák és ötletek támogatása. 

 
Az előkészítő programról részletes tájékoztatás az előterjesztés mellékletében található. 
 
DMJV Önkormányzata arra kéri a Képviselő-testületet, hogy nyilatkozzon arról, hogy 
Önkormányzatunk részt kíván-e venni az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit 
Kft. által benyújtani tervezett, „Geotermális energia hasznosítása Hajdú-Bihar megyében” című 
ELENA Programban. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.  
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
110/2014. (VIII.13.)  
számú határozata 

 
1. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, 

hogy részt kíván venni az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. által 
benyújtani tervezett, „Geotermális energia hasznosítása Hajdú-Bihar megyében” című 
ELENA Programban. 
 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatot küldje meg DMJV 
Önkormányzata részére. 
 

Felelős: Ménes Andrea Polgármester 
Határidő: 2014. augusztus 13. 

 
 
5. napirendi pontként: Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
tárgyában. 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Magyar Köztársaság elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
általános választásának időpontját 2014. október 12. (vasárnap) napjára. 
A választások lebonyolításában részt vesznek a választási bizottságok. A választási bizottságok a 
választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges 
feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének 
biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének 
helyreállítása.  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 14.§ (2) bekezdése 
alapján választási bizottság a helyi választási bizottság (HVB) és a szavazatszámláló bizottság 
(SZSZB) is. A választási bizottság választott és megbízott tagokból áll (Ve. 16. §). A Ve. 23 §.-a 
kimondja, hogy a HVB három tagját és legalább két póttagját a települési önkormányzat 
képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának 
kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg, 
személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A választási bizottság tagjaira és 
póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. A választási bizottság tagjainak és 
póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt a Képviselő-testület. (Ve. 25.§)  
Az igazságügyi miniszter a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. 
napjára kitűzött választása eljárás határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. 
(VII.24.) IM rendelet 3. §-a alapján a helyi választási bizottság három tagját és legalább két póttagot 
a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb 2014. augusztus 31-én 16.00 óráig 
választja meg. 
A helyi választási bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra 
megválasztott választási bizottság alakuló üléséig, megbízott tagjának megbízatása a választás 
végleges eredményének jogerőssé válásáig tart. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy elfogadni szíveskedjen a határozati 
javaslatot.  Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? 
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
111/2014. (VIII.13.)  
számú határozata 

 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Helyi 
Választási Bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint választja meg: 

 
Helyi Választási Bizottság: 
 
1.) Gazsi Lajos                                                                                     mint tag  
2.) Kertész Pál                                                                                      mint tag 
3.) Palotás György                                                                               mint tag 
4.) Oláh Edina                                                                                      mint póttag 
5.) Polgár Réka                                                                                     mint póttag 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott tagok és póttagok eskütételéről   

            gondoskodni szíveskedjen. 
 
           FELELŐS: Ménes Andrea polgármester 
           HATÁRIDŐ: folyamatos 
 
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Szakmailag, mint a hivatalvezetője szeretnék kérdést feltenni Kosztin Mihály képviselő úrnak, 
ugyanis név szerint is meg lettünk említve abba a szórólapjában, amelyet a napokban osztott szét a 
város lakói között. Nem szeretnék, szakmai vitát nyitni róla csak a javaslatára lennék kíváncsi. A 
Polgármesteri Hivatal parkolója kapcsán kollégáim is jelezték felháborodásukat, szeretném 
megkérdezni, hogy mi lenne az Ön javaslata, hogy a Polgármester Asszony, Jegyző Asszony, 
Aljegyző Úr és a hivatal dolgozói hol parkoljanak?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Nem a hol parkolással van a probléma! Ami le van, írva az nem tartalmaz mást, mint azt, hogy csakis 
kizárólagos joggal lehet belépni a területre. A parkoló nem úgy lett megépítve, hogy az 
önkormányzat parkolója zárt terület lesz. Korábban használták mások is. Testületi szavazáson fel 
nem merült ez, hogy kizárólagosan csak azok a személyek mehetnek be a területre, akik itt 
dolgoznak.  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Most sem kizárólagosan csak az említett személyek parkolhatnak. Az hogy zárttá tettük, az 
elsősorban a vagyonvédelmet szolgálja, továbbá azon probléma megoldását, hogy több esetben, - de 
bizonyára Ön erről nem tud, - amikor később érkeztünk hivatali elfoglaltságunk miatt az 
önkormányzathoz, akár Polgármester Asszony, akár Én, volt olyan, hogy 30 percet vezettem a 
városban, mire le tudtam a hivatal udvarán parkolni. Polgármester Asszony több esetben a cipő bolt 
parkolója előtt állt meg. Azért, mert voltak olyan kedves emberek, akik a Járási Hivatalba érkeztek és 
az ügyidézési idejük alatt megálltak a hivatal udvarán. A jelenlegi megoldással ezt szeretnénk 
elkerülni.  Van két biztonsági őrünk, akik kezelik a kapu kinyitását és nem csak a fent említett 
személyeket engedik be. Bizonyára látja, hogy rendelkezünk mozgáskorlátozott parkolóval is, 
amelyet az ide érkező ügyfelek igénybe is vesznek. A parkolót nem csak mi használjuk 
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kizárólagosan, mint ahogyan azt írta, hanem mások is. Cél az, hogy az itt dolgozók is parkolni 
tudjanak. Példaként a debreceni Kormányhivatalnál ki van írva, hogy mettől meddig nem lehet 
lakossági célból használni a parkolót. Utána lehet, de nem gondolom, hogy itt Vámospércsen erre a 
parkolóra este szükség lenne, de amennyiben erre lakossági igény érkezik, akkor ezt fogjuk tudni 
biztosítani. A véleményére lettem volna kíváncsi, mert eddig nem tudtam, hogy mi az említett 
személyek hova álljunk, elég degradáló a szórólapban leírt gondolata.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Te munkáltatódnál az ügyfeleket beengedik?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Egyes területekre. A két eset között különbség van. A parkoló építése a közjavát szolgálta volna. Így a 
köz nem tud bemenni jelenen állapot szerint többször kapom azt a hírt, hogy nem tudnak megállni, 
nem tudnak bejutni az önkormányzathoz. A biztonsági őr sem engedi be az ügyfelet. Innentől kezdve 
ez a probléma, nekem semmi más bajom nincs.  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Érdekes, hogy ide hozzánk, mint Vámospércs Város Polgármesteréhez, és mint hozzám a 
Vámospércs Város Jegyzőjéhez senki sem él (élt) panasszal.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Én nem írtam azt, hogy az önkormányzat alkalmazottjainak nincs helye a parkolóba.   
 
Ménes Andrea polgármester:  
De név szerint kiemeltél a leveledben.  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
A levélből számomra az olvasható ki (elég jól tudok levelet értelmezni), hogy mi milyen jogon 
parkolunk itt. A lakosság tud hol parkolni, hiszen a városban vannak közterületi parkolók. 
Debrecenben sem a Piac u 20. előtt áll meg parkolni az ügyét intéző lakos. Azt már nem is említem, 
hogy Vámospércsen mindenhol ingyenes a parkolás.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
A helyi lakosok számára szükséges, hogy minden további nélkül tudják a városban lévő 
parkolóhelyeket használni.  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Ön szerint az a helyes, hogy X utcáról bejön két lakos és leparkol a Polgármester és a Jegyző helyére, 
mi pedig parkoljunk az utcán. Biztos, hogy ez így működne helyesen? 
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Nem így gondolom, hanem úgy hogy az önkormányzatnak kompromisszumos helyzetet kell találnia.  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Mit javasol?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő: 
Én nem mondom azt, hogy hétvégén ne legyen bezárva az önkormányzat területe, hétvégén nincs 
ügyintézés. A hétköznapi munkanapokról van szó, minden további nélkül van egy szép nagy 
kerítésfelületünk és ki lehet táblázni rá, hogy kizárólagosan a kialakított parkolóhelyeken lehet 
parkolni.  
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Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Ezen már régen túl vagyunk, de bizonyára elkerülte a figyelmét az, hogy több, mit 3 évig ki volt 
rakva táblára, hogy polgármester, jegyző, aljegyző, irodavezető stb. parkolóhelye és ennek 
figyelembe vételével senki sem foglalkozott. Tájékoztatásul még azt is elmondom, hogy volt olyan 
eset, amikor a rendőrség segítségét is igénybe kellett vennünk, mert a biztonsági őrünket majdnem 
megverték, amiért szólt, hogy ne a táblával jelölt részre parkoljanak.  
 
Ménes Andrea polgármester: 
Kiszúrták a hivatali autó kerekét, az önkormányzat vadonatúj autóját megkarcolták, de még nem is 
akárhogy. Tehát én azt gondolom, hogy annak semmi értelme, hogy az önkormányzat kapuja 
állandóan nyitva legyen és bocsánat a kifejezésért, de bárki kénye szerint parkoljon, aki nem is az 
önkormányzathoz jön az ügyeit intézni. A Járási Hivatal kötelessége a parkolók biztosítása, mivel a 
hatósági ügyek nagy részének az ügyintézése átkerült a hatáskörükbe. Bizonyára azt is érzékelte, 
hogy az elmúlt 8 évben pontosan nem számoltam össze, de kb. 50-nél több és 100-hoz közelítő 
köztéri parkolót építettünk ebben a városban. Én azt gondolom, hogy mi nagyon is gondolkodtunk az 
emberek parkolási lehetőségeiről.  
Azért az is nonszensz, hogyha a polgármesterhez érkezik egy vendég, akkor nem tud leparkolni. 
Tudja, itt milliárdok múlnak azon, hogy egyébként egy-egy tárgyalás hogyan történik, és attól, ahogy 
fogadják az embert, meg ahogyan érkezik az nagyon meghatározó. Az azért mégis csak viccesnek 
tűnik, hogy, aki az Okmányirodába érkezik, személyi igazolványt készíttetni beáll az önkormányzat 
parkolójába.  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Mint hivatalvezetőt megkerestek a kollégák az üggyel kapcsolatosan azért kérdeztem meg, mert 
szerettem volna választ kapni.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Megadtam.  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Köszönöm szépen.  
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 16,33 perckor Ménes Andrea polgármester az ülést 
bezárta. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


