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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17. napján, 
14,20 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Ménes Andrea polgármester, 
     Huszti János alpolgármester, , 
    Gálfi József települési képviselő 
                          Lakatos József települési képviselő,  
                          Polgárné Nagy Elvira települési képviselő 

  Deákné Demjén Ilona települési képviselő 
                          Kosztin Mihály települési képviselő, 
 
Távol maradt:  Rácz Ildikó települési képviselő, 

  Csuth Imréné települési képviselő,  
 
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 7 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom. Napirendi pont ismertetése előtt javaslok új napirendi pont felvételét 1. 
napirendi pontként: Előterjesztés a Chip-Art Bt. ingatlanbérléssel kapcsolatos kérelmének tárgyában.   
Kérdezem, hogy van-e valakinek napirendi pontra tett javaslata? 
 
Huszti János alpolgármester:  
Egyebek napirendi pontjának a felvételét javaslom.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Ismertettem a napirendi pontokat.  

Nyílt ülés 
 

1. Előterjesztés a Chip-Art Bt. ingatlanbérléssel kapcsolatos kérelmének tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
2. Egyebek 

 
Kérem szavazzunk a napirendi pont elfogadásáról.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatokat. 
 
1. napirendi pont: Előterjesztés a Chip-Art Bt. ingatlanbérléssel kapcsolatos kérelmének tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Chip-Art Bt. (7030 Paks, Tavasz u. 35. szám) ügyvezető igazgatója, Piros Ferenc Úr kérelemmel 
fordult az önkormányzatunkhoz. 
Kérelme alapján szeretné a Béke u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanunkat bérelni, a 
helyiséget árucsomagolásra szeretné a cég használni. 
A Béke u. 2. szám alatt található önkormányzati ingatlan 2013. január 01. napjától üresen áll (az 
Okmányiroda a Béke u. 3. szám alá költözött a Nyíradonyi Járási Hivatal Vámospércsi 
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Kormányablakába), jelenleg - 2014 áprilisáig képzést folytatnak benne, javaslom, hogy 2014. május 
1-jétől kössön az Önkormányzat bérleti szerződést a Chip-Art Bt.-vel.  A kérelem kedvező elbírálása 
bevételt jelente az önkormányzatnak, a Béke u. 2. szám alatti ingatlan nem lenne kihasználatlan. A 
nevezett ingatlanon a közüzemi mérőórák külön le vannak választva, így a számlák kifizetése is a 
bérbevevő céget terhelné. 
Fentiek alapján javasolom a T. Képviselő-testület számára, hogy támogassa a Chip-Art. Bt. kérelmét, 
és kössön az önkormányzat 2014. május 01. napjától határozatlan időre, rendes 30 napos 
felmondással „Bérleti szerződés”-t a Béke u. 2. szám alatt található önkormányzati ingatlanra. 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Bérleti díjra 
vonatkozóan várom javaslataitokat. Utána nézettem és a számítások alapján 25-30 Ft-os bérleti díj 
összeget javaslunk, valamint a rezsi költség megfizetését.  Kérdése, hozzászólása van-e valakinek?  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
30 ezer forint bérleti díj megállapítását javaslom.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Teljes mértékben egyetértek vele, ne álljon üresen kihasználhatatlanul az épület.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Megkerestek ezzel a kéréssel bennünket, mi adunk egy javaslatot a bérleti díjra vonatkozóan és 
amennyiben a bérlőnek megfelelő él vele.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
211/2013. (XII.17.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. Bérleti szerződés-t köt a Chip-Art Bt.-vel (7030 Paks, Tavasz u. 35. szám, adószám: 
26479608-2-27, bankszámlaszám: 11600006-00000000-21898646, képviseli: Piros Ferenc 
ügyvezető) az önkormányzati tulajdonában levő 4287 Vámospércs, Béke u. 2. szám alatti 
ingatlan vonatkozásában, 2014. május 1. napjától határozatlan időre, 30 napos rendes 
felmondás mellett. A bérleti díjat: bruttó 30 000 Ft/hó + rezsi költség összegben állapítja meg. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Bérleti szerződés megkötéséről 
intézkedjen.  

 
Határidő: 2014. február 01. 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
  
2. napirendi pont:  Egyebek 
 
Huszti János alpolgármester:  
A szennyvíztársulással kapcsolatosan lenne egy felvetésem. A szennyvíztársulásnak 2011. év óta 
komoly gazdálkodási és pályázati munkát kell végeznie. 2012. évben benyújtásra került a KEOP II. 
fordulója, ezt követően komoly erőfeszítésbe került a szükséges saját forrás biztosítása, valamint a 
lakosság terheinek csökkentése. Polgármester asszony közbenjárásának és áldozatos munkájának 
köszönhetően ez sikerült is. Sok munka van abban polgármester asszony részéről, hogy a lakosság 
számára 100%-an tudjuk a hozzájárulást biztosítani, mivel 471 millió forint támogatást kaptunk. A 
Képviselő-testület tagjait arra szeretném kérni, mivel a Társulás elnöke ezt a tisztséget ingyen és 
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bérmentesen látja el, hogy részére 2013. évre vonatkozóan havi 100.000 Ft összegű megbízási díjat 
állapítsunk meg.  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
A Társulás működésével és feladataival napi szinten kell foglalkozni. Nagyon komoly és 
felelősségteljes ennek a beruházásnak az előkészítése, pályáztatása, nagyon sok kockázati tényező 
volt, többek között a saját forrás biztosítása, amit kimondottan polgármester asszonynak 
köszönhetünk. Utána lehet nézni az interneten, hogy az országban senki nem kapott olyan összegű 
önerő hozzájárulást, mint Vámospércs! Teljes mértékben egyetértek a többletmunka elvégzésével, 
amelyet úgy gondolok, hogy nem jutalomként, hanem egy megbízási díjként kap polgármester 
asszony az elvégzett munkájáért. Az önkormányzat költségvetése tekintettel a takarékos 
gazdálkodásnak erre fedezetet biztosít. Kérem, a Képviselő-testület tagjait támogassák 
alpolgármester úr javaslatát.  
 
Polgárné Nagy Elvira települési képviselő:  
Teljes mértékben egyetértek a felvetéssel. Támogatom a javaslatot. Valóban így van, hogy ha utána 
nézünk, hogy egyedül Vámospércs kapott ilyen nagy összegű támogatást. Ezért Polgármester 
asszonynak köszönhetjük a közbenjárását. Több esetben jártam már a hivatalban munkaidő után és 
látom azt, hogy polgármester asszony és más kollégák is sok esetben késő estig dolgoznak.  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
A Társulás egy teljesen külön álló szervezet, könyvelés, gazdálkodás és ülések tekintetében is.  Olyan 
többletfeladatokat kell elvégezni, amelyet lehet már úgy is értelmezni, hogy az embernek két 
munkahelye van. Kérem a testület támogatását.  
 
Huszti János alpolgármester:  
Mindannyian tudjuk, hogy először úgy indult, hogy a szennyvíz beruházáshoz lakóingatlanként 220-
250 ezer forint hozzájárulást kell biztosítani. Ahhoz, hogy eljutottunk arra a szintre, hogy nem kell a 
lakosságnak önerőt fizetni valakinek a közbenjárása volt szükséges, amelyben véleményem szerint 
rengeteg munka van.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
A munkát polgármester asszony elvégezte. Lehet, hogy most így kimondva nagy összeg a 100 ezer 
forint, de a járulékokat és az egyéb terheket leszámítva 60-70 ezer forintról van szó havonta.  
 
Kosztin Mihály települési képviselő:  
Két oldalról kívánom megközelíteni a dolgot. Az egyik az, hogy maga az érdem, ami el lett érve 
becsülendő, tiszteletre méltó. A másik oldal, hogy másként is elő lehetett volna ezzel a javaslattal 
jönni és nem így meglepetésként. Véleményem szerint nem egyebek napirendjébe kellett volna ezt 
tárgyalni, jó lett volna, ha erről is készülne írásos előterjesztés. Véleményem szerint ez a felvetés 
előre megbeszélt volt.  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Polgármester asszony erről a felvetésről ez idáig semmit sem tudott. Alpolgármester úr szóban 
előterjesztett egy felvetést, véleményem szerint semmi kivetnivaló nincs ebben. Ez a pénz nem 
jutalom, hanem egy elvégzett munkának a kifizetése.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Az a véleményem, hogy soha nem szavaztunk még meg polgármester asszonynak a 
többletmunkájáért juttatást. Úgy gondolom, hogy többletmunka elvégzésért más dolgozókat is plusz 
juttatásba kellene részesítenünk.   
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
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A munkaszervezetben, ahol törvényi előírás szerint köztisztviselők látják el a feladatokat, kapnak 
díjazást az elvégett munkájukért. A munkaszervezet tagja nem lehet polgármester asszony, mivel ő a 
tanács elnöke.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
Nagyon kellemetlen helyzetbe kerültem, mivel én még soha nem kaptam jutalmat. Amikor a 
pályámat kezdtem akkor már elmúlt a jutalom osztás időszaka, és azt követően pedig mindig olyan 
helyzet alakult ki azoknál a cégeknél, ahol dolgoztam, hogy nem volt rá pénz. A feladataimat mindig 
szívvel lélekkel próbáltam és próbálom maximálisan ellátni. Erről a szóbeli előterjesztésről nem 
tudtam, ha képviselő úr elhiszi, elhiszi, ha nem akkor nem. Én először is szeretném, megköszöni 
alpolgármester úrnak felvetését, mert legalább neki eszébe jutott. Az emberben alapvető módon van 
egy egészséges igazságérzet, mert azt gondolom, hogy amennyiben a munkaszervezetben dolgozó 
kollégák ingyen látnák el a túlmunkát, akkor erkölcstelennek tartanám azt, hogy a társulás elnökét 
jutalomba részesítjük, de nem így van. Mindenki döntsön belátása szerint én szeretném személyes 
érintettségemet jelezni.  
 
Huszit János alpolgármester:  
Kérem szavazzunk Ménes Andrea polgármester asszony személyes érintettségére vonatkozóan, hogy 
a testület kizárja-e a szavazásból.   
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 0 igen szavazattal, 6 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett Ménes Andrea polgármestert nem zárja ki a szavazásból. (Ménes Andrea nem 
szavazott) 
 
Huszit János alpolgármester: 
Kérem a testületet, hogy most a megbízási díj megállapításáról döntsünk.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: (Ménes Andrea nem szavazott)  

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
212/2013. (XII.17.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 
 

1. A Vámospércs és Nyírmártonfalva Szennyvíz-beruházási Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanács elnöki – a hatályos Társulási Megállapodás szerinti - tisztség ellátásáért 2013. január 
1. napjától – december 31. napjáig Ménes Andrea polgármester részére havonta bruttó 
100.000 Ft összegű megbízási díjat állapít meg.  

2. A megbízási díj fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetésében az Önkormányzat 
személyi juttatási előirányzat maradványa terhére biztosítja.  

 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Huszti János alpolgármester 
   Polgárné Nagy Elvira  
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 14:47 perckor Ménes Andrea polgármester az 
ülést bezárta. 

 
Kmf. 

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


