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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27. napján 13,00 
órai kezdettel a Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának emeleti nagytermében 
megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Ménes Andrea polgármester, 
     Huszti János alpolgármester,  
    Gálfi József települési képviselő  

  Csuth Imréné települési képviselő,             
  Rácz Ildikó települési képviselő, 
  Polgárné Nagy Elvira települési képviselő, 
  Deákné Demjén Ilona települési képviselő, 
  Lakatos József települési képviselő 

 
Igazoltan távol maradt: Kosztin Mihály települési képviselő, 

   
Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző; Dr. Danó János aljegyző, 
 
 
Meghívott vendég: ---------------- 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Kozák Erika 
 

Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 8 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom.  Kérdezem, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokon kívül 
van-e valakinek napirendi pontokhoz javaslata? Amennyiben nincs, ismertetem a meghívóban 
szereplő napirendi pontokat.  

Napirendi pont előtti témák: 
 

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Tervezett napirendi pontok: 
Nyílt ülés 

 
1. Előterjesztés a kerékpárút projekthez kapcsolódó 20/2014. (II.25.) határozat módosítása 

tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
2. Előterjesztés a KEOP szennyvízprojektben épülő szennyvíztelep bekötőútjának tulajdonjog 

megszervezéséről 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

3. Előterjesztés a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
13/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában  
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
Zárt ülés 

Napirendi pont előtti témák: 
 

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű (zárt) határozatok végrehajtásáról 
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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.  
 
Napirendi előtt: 
 
1. Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület részére kiküldésre került a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló 
beszámoló. Kérdezem, hogy az áttekintést követően van-e valakinek kérdése hozzászólása? 
Kiegészítésként tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a 2013. december 17. napján tartott ülésen 
meglepetésként olyan megtiszteltetés ért, hogy a szennyvíz-beruházási társulás által megvalósítandó 
KEOP projekt kapcsán a testület 2013. évre havi 100 ezer Ft megbízási díjat állapított meg részemre.  
 
A döntésnél nem szavaztam, azonban nagyon jól esett a testület figyelmessége, amely arra irányult, 
hogy a város életében a legjelentősebb beruházás érdekében végzett munkámat elismerte. Amióta 
polgármester vagyok soha semmilyen külön juttatást nem kaptam.  
 
A projekt megvalósításában 2009. óta rengeteg munkám volt, mind az előkészítő szakaszban, mind a 
második fordulóban. Az elmúlt két évben a pályázat elkészítése és a támogatási szerződés megkötése 
során több olyan akadályozó tényező merült fel, amely bizonytalanná tette a projekt 
eredményességét, de rengeteg utánajárással, kérelemmel, végül nagyon sikeres forrásösszetételt 
értünk el.  
 
A döntést átgondolva azonban úgy döntöttem, hogy a testület által megítélt megbízási díjat 
visszafizetem, (ez 2014. március 13. napján megtörtént) és ezzel együtt kérem a T. Képviselő-
testületet, hogy a 212/2013. (XII.17.) határozatát vonja vissza.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy a 212/2013. (XII.17.) határozatát visszavonja.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást.   
 
1. napirendi pont: Előterjesztés a kerékpárút projekthez kapcsolódó 20/2014. (II.25.) határozat 
módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület 20/2014. (II.25.) számú határozatában a kerékpárút projekthez kapcsolódóan 
úgy döntött, hogy a Patika utcán a kétirányú forgalmi rend kialakításához, valamint az ehhez 
szükséges Patika utcai részleges útépítéshez és a szükséges forgalomtechnikai eszközök 
elhelyezéséhez – mint a projektben nem támogatott műszaki tartalomhoz - az önkormányzat 2014. 
évi költségvetésében a beruházások közötti átcsoportosítással bruttó 3.217.600 Ft fedezetet biztosít.  
 
A közbeszerzési eljárás – a Polgármesteri Hivatal parkoló építésével együtt - lefolytatásra került, egy 
érvényes ajánlat érkezett, amelyben azonban az ajánlati ár meghaladja a rendelkezésre álló fedezet 
mértékét. Az ajánlati ár megbontása alapján a parkoló építéséhez szükséges többletfedezetből bruttó 
3.389.123 Ft összeg - a projekt terhére, támogatásból – biztosítható, ehhez az önkormányzatnak saját 
forrásból bruttó 893.127 Ft-ot kell biztosítania. A Patika utca átépítésére a Képviselő-testület bruttó 
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3.217.600 Ft összeget biztosított, itt 598.533 Ft-ot szükséges többletforrásként biztosítani ahhoz, 
hogy a közbeszerzési eljárás eredményes legyen és a beruházást a 2014. április 10-i határidőre be 
tudjuk fejezni.  
 

Megnevezés  rendelkezésre álló 
forrás (bruttó Ft) 

ajánlati ár  
(bruttó Ft) 

Különbözet 
(bruttó Ft) 

Polgármesteri Hivatal 
parkoló építése 16.500.363 20.782.613 4.282.250 

Patika utca átépítése 
(nem támogatott) 3.217.600 3.816.133 598.533 

összesen 19.717.963 24.598.746 4.880.783 
 ebből: 

támogatásból biztosítható 3.389.123 
Önkormányzat által biztosítandó saját forrás (ebből) 1.491.660 

 Parkoló építés 893.127 
 Patika utca átépítése 598.533 

 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséből a beruházások között átcsoportosításával a fenti összeg 
biztosítható.  
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása?  
 
Huszti János alpolgármester:  
Nagyon örülök annak, hogy végre a hivatali parkolók is rendezettek lesznek.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Teljes mértékben egyet értek én is az előterjesztéssel. Javaslom, hogy biztosítjuk az összeget a 
hivatali parkoló kiépítéséhez.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2014. (III.27.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vámospércs kerékpárforgalmi 
hálózatának fejlesztése” című, ÉAOP-3.1.3./A-11-2011-0003 jelű projekt megvalósításával 
kapcsolatban úgy dönt, hogy: 
 
 

1. A Patika utcai részleges útépítéshez és a szükséges forgalomtechnikai eszközök 
elhelyezéséhez szükséges beruházáshoz – a 20/2014. (II.25.) számú határozatban jóváhagyott 
bruttó 3.217.600 Ft összegen felül – bruttó 598.533 Ft forrást biztosít az önkormányzat 2014. 
évi költségvetésben a beruházások közötti átcsoportosítással. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye 
meg, és nyertes ajánlattevővel az építési szerződést – a Közbeszerzési Bizottság döntését 
követően – kösse meg.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2014. (III.27.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vámospércs kerékpárforgalmi 
hálózatának fejlesztése” című, ÉAOP-3.1.3./A-11-2011-0003 jelű projekt megvalósításával 
kapcsolatban úgy dönt, hogy: 
 

1. A Polgármesteri Hivatal udvarán kialakítandó parkolók megépítéséhez - a 177/2013. (X.29.) 
számú határozatban jóváhagyott forráson felül – bruttó 893.127 Ft összeget biztosít az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésben a beruházások közötti átcsoportosítással. 
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye 
meg, és nyertes ajánlattevővel az építési szerződést – a Közbeszerzési Bizottság döntését 
követően – kösse meg.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
2. napirendi pont: Előterjesztés a KEOP szennyvízprojektben épülő szennyvíztelep bekötőútjának 
tulajdonjog megszervezéséről 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A KEOP-1.2.0/09-11-211-0050 jelű elnyert pályázat alapján Vámospércs-Nyírmátonfalva 
települések határánál lévő 052/5 hrsz-ú, szántó művelési ágú, az önkormányzatok tulajdonában lévő 
területen (1. sz. melléklet) új szennyvíztisztító telep létesül, melynek vízjogi létesítési engedélyes 
terveit most készíti a kivitelező.  
 
Az új telep főútról való megközelítése – az érvényes szabályozási tervvel összhangban – a 051/3 
hrsz-ú, 7.576 m2 nagyságú, szántó művelési ágú, magántulajdonú ingatlanról történhet. 
 
2010-ben a Képviselő-testület a 96/2010.(IV.20.) számú határozatában döntött arról, hogy a 
biomassza üzem létesítése érdekében a 051/3 és 051/4 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogát 
csereingatlanok felajánlásával szerzi meg, az erre vonatkozó szerződés azonban nem jött létre. 
Tekintettel arra, hogy a korábbi Képviselő-testületnek szándékában állt az üzem létrehozása, ezért a 
162/2010.(V.31.) számú határozatában döntött a két ingatlan tulajdonjogának kisajátítással történő 
megszerzéséről. Az üzem azonban pénzügyi forrás hiányában nem valósult meg, ezért a kisajátítási 
eljárás lefolytatásának kezdeményezése is elmaradt. 
 
A folyamatban lévő szennyvíz projektben megvalósításra kerülő új szennyvíztelep 052/5 hrsz-ú 
területét a főúttól csak a 051/3 hrsz-ú ingatlan igénybevételével lehet megközelíteni, ezért az ingatlan 
tulajdonjogát szükséges az önkormányzatnak megszereznie, mert ezen az ingatlanon szilárd út fog 
épülni.  
A telep későbbi fejleszthetősége érdekében célszerű a 051/4 hrsz-ú, 1 ha 1479 m2 nagyságú, szántó 
és rét művelési ágú ingatlan tulajdonjogát is megszerezni. A hatályos szabályozási tervben ez az 
ingatlan is a telep területéhez van rendelve. 



6 
 

 
Az ingatlanok tulajdonjogának adás-vétellel történő megszerzése érdekében forgalmi értékbecslést 
kértünk – független ingatlanforgalmi szakértőtől - a DIPOO Bt.-től. A 051/3 és a 051/4 hrsz-ú 
ingatlanok piaci értékeként – figyelembe véve a környéken kialakult mezőgazdasági ingatlanok piaci 
értékét - összesen bruttó 595.000 Ft összeget határoztak meg. Javaslatunk az, hogy az önkormányzat 
az ingatlanok tulajdonosainak ezen az értéken tegyen vételi ajánlatot.  
 
Amennyiben az ingatlanok tulajdonosai a megajánlott vételárat 30 napon belül nem fogadják el, 
illetve nem nyilatkoznak, vagy az ingatlant nem kívánják eladni, akkor az önkormányzatnak 
lehetősége van - a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvényben foglaltak alapján – közérdekből 
az ingatlanok kisajátítását kezdeményezni, melyhez szükséges pénzügyi fedezetnek rendelkezésre 
kell állni. A forrásnak fedezetet kell nyújtania 

- a kisajátítási terv elkészítésére, 
- a művelési ág változtatására (ingatlanügyi hatóság határozza meg), 
- a tulajdonosoknak fizetendő kártalanításra (ingatlanok tulajdonjogának elvonása, esetleges 

zöldkár miatt) 
 
Előzetes becslés alapján a bruttó 595.0000 Ft vételáron felül a kisajátítási eljáráshoz és a művelési 
ág váltáshoz bruttó 250.000 Ft pénzügyi forrás szükséges. Az ingatlanok önkormányzati tulajdonba 
vételével kapcsolatos valamennyi költség várhatóan bruttó 845.000 Ft. 
 
Tekintettel arra, hogy ez a költség Vámospércs és Nyírmártonfalva települések közös 
szennyvíztisztító telepének kialakítása érdekében merül fel, ezért a két település Társulási 
megállapodásában rögzített költségviselési arányban kell az önkormányzatoknak a forrást biztosítani. 
Ennek megfelelően Vámospércs önkormányzatának költségviselési aránya 67,97% = bruttó 
574.347 Ft. Ennek fedezete az önkormányzat 2014. évi költségvetésében szereplő beruházások 
közötti átcsoportosítással biztosítható. Nyírmártonfalva önkormányzatának költségviselési aránya 
32,03 % = bruttó 270.653 Ft. 
 
Az említettek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
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 
32/2014. (III.27.)  
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzata Képviselő-testület úgy dönt, hogy KEOP-1.2.0/09-11- 000211-
0050 jelű szennyvíz projekt keretében megvalósuló szennyvíztisztító telep bekötőútjának 
kialakításához:  
 

1. a szükséges 051/3 hrsz-ú, 7.576 m2 nagyságú, szántó művelési ágú, magántulajdonú 
ingatlant, valamint a 051/4 hrsz-ú, 1 ha 1479 m2 nagyságú, szántó és rét művelési ágú 
ingatlant a független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott bruttó 595.000 Ft piaci 
értéken Nyírmártonfalva önkormányzatával közösen megvásárolja,  
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2. az 1./ pontban meghatározott ingatlanok vételárát, valamint az ingatlanok termőföldből való 
kivonásával és az ingatlanok tulajdonjogának változásával kapcsolatos valamennyi költségből 
– várhatóan bruttó 845.000 Ft – Vámospércs Városi Önkormányzatát terhelő 67,97% = 
bruttó 574.347 Ft költség forrását az önkormányzat 2014. évi költségvetésben szereplő 
beruházások közötti átcsoportosítással biztosítja 

 
3. felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott ingatlanok adásvétellel történő 

önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos valamennyi intézkedést - a KEOP szennyvíz 
projekt jogi szolgáltatását nyújtó szervezetének bevonásával - tegye meg, 

 
4. felkéri a polgármestert, hogy a 3./ pontban meghatározott adásvétel meghiúsulása esetén az 

ingatlanok közérdekből történő kisajátításával kapcsolatos valamennyi intézkedést - a KEOP 
szennyvíz projekt jogi szolgáltatását nyújtó szervezetének bevonásával - tegye meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
3. napirendi pont: Előterjesztés a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 13/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában (Írásos 
előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Felkérem Kanyóné Papp Klára jegyző asszonyt, hogy ismertesse a Képviselő-testülettel a napirendi 
pontot.  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
A Képviselő- testület 2013. szeptember 3. napján tartott ülésén zárt ülés keretében fogadta el a 
Képviselő-testület és szervei Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2011. (IV. 28.) számú 
önkormányzati rendelet módosítását.  
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a jegyzőkönyv felülvizsgálata során szakmai véleményt 
küldött, mely szerint a testület megsértette a jogalkotás nyilvánosságának elvét.  
 
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendeletet nyílt ülésen is szíveskedjen 
elfogadni. A rendelet ugyan azt tartalmazza, amit már egyszer elfogadott a testület, abban semmiféle 
módosítás nincs.  
 
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII.23.) számú Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
alapján Vámospércs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában Építésügyi Szolgáltatási 
Pont működik, és a következő építésügyi szolgáltatási feladatokat látja el: 
 

 információ szolgáltatás az állampolgárok részére az építésügyi hatósági ügyintézésük 
elősegítése érdekében, 

 az építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári kérelmek átvételének és továbbításának, 
hiánypótlás befogadásának, nyilatkozatok felvételének és továbbításának, digitalizálásának és 
feltöltésének biztosítása az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus 
dokumentációs rendszerébe (ÉTDR) 

 kérelmek papír alapon vagy elektronikus adathordozón való fogadása, szüksége szerinti 
szkennelése és az ÉTDR-be történő feltöltésének biztosítása, 

 az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjak 
befizetésének lehetővé tétele, továbbá 
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 települési önkormányzati egyéb műszaki, üzemeltetési feladatok. 
 
 Az építéshatósági eljárások 2013. január 01. napjától a Nyíradonyi Járási Hivatalban kerülnek 
lefolytatásra. 
 
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2011. (IV. 28.) számú 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 4. számú melléklete tartalmazza a Szervezeti 
ábrát, amely alapján jelenleg a Városfejlesztési, Építéshatósági és Műszaki Irodán 2 fő építéshatósági 
ügyintéző és 1 fő számítógépes ügyintéző dolgozik. 
 
A Korm. rendelet 2013. január 01. napja után hatályba lépett változások miatt az építéshatósági 
ügyintézők munkája lecsökkent, az Építésügyi Szolgáltatási Pont feladatai nem érdemi 
ügyintézést igényelnek, mint korábban, hanem főleg szervezési, adminisztrációs feladatokat. A 
Városfejlesztési, Építéshatósági és Műszaki Irodán dolgozó egyik építéshatósági ügyintéző műszaki 
végzettséggel is rendelkezik, az önkormányzat beruházásaiban is végez ügyintézői feladatokat a 
szolgáltatási pont mellett, illetve a számítógépes ügyintéző ellátja az adminisztratív feladatait a 
szolgáltatási pontnak. 
 
A 2013. január 01. napjától bekövetkezett változás miatt szükségessé vált az irodán végzett munka 
átszervezésére, a feladatok átcsoportosítására, és ennek érdekében szükségessé vált az egyik 
építéshatósági ügyintézői státusz megszüntetése. Ezzel egyidejűleg javasoljuk, hogy az Iroda 
elnevezése módosításra kerüljön a feladat megszűnésével.  
 
Az új elnevezésre javaslatot teszek: „Városfejlesztési és Műszaki Iroda”. 
 
Fentiek alapján azt javasolom, hogy a Városfejlesztési, Építéshatósági és Műszaki Irodán levő 2 
építéshatósági ügyintézői státuszból az egyiket szüntesse meg a Képviselő-testület.  
Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs kérem, 
szavazzunk.  
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:  

Előzetes hatásvizsgálat 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 
A rendelet-tervezet címe: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 13/2011. (IV.28.) számú rendelet módosításáról 
Társadalmi-gazdasági hatása: a rendelet módosítása alapján a Polgármesteri Hivatal létszáma 1 
fővel csökken. 
Költségvetési hatása: Van, a Polgármesteri Hivatal létszámkerete 1 fővel csökken. 
Környezeti, egészségi hatása: - 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: - 
Egyéb hatása: - 
A rendelet megalkotásának szükségessége: Építésügyi Szolgáltatási Pont létrehozása miatt a   
Városfejlesztési, Építéshatósági és Műszaki Irodán a feladatok átcsoportosítása 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: - 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: - 

- személyi: -  
- szervezeti: -  
- tárgyi: -  
- pénzügyi: -   
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Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2014.(III. 27.) számú önkormányzati rendelete 

A Képviselő-testület és szervei  
Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2011. (IV. 28.) számú  

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló - a 11/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelettel, a 4/2012.(II.23.) önkormányzati rendelettel, a 
17/2011. (X.04.) önkormányzati rendelettel és a 15/2012. (X.15.) önkormányzati rendelettel 
módosított - 13/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A rendelet 115. § (1) bekezdés 2) pontja a következők szerint módosul: 
 
„ 2. Városfejlesztési és Műszaki Iroda” 

2. § 
 

A rendelet 4. számú mellékletének helyébe a következő szervezeti ábra lép:  
 
(a Szervezeti ábra az előterjesztéshez csatolva) 
 

3. § 
 

1) A rendelet módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.  
 

2) A rendelet 2014. március 28. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos 
módon gondoskodik.  

 
Vámospércs, 2014. március 27. 
 
                      Ménes Andrea     Kanyóné Papp Klára 
                        polgármester      jegyző  
 
A rendeletet a mai napon kihirdetem: 
Vámospércs, 2014. március 28. 
                                                            Kanyóné Papp Klára  
                                                                                    jegyző 
 
 
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 13,30 perckor Ménes Andrea polgármester az 
ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 

 
 
Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


