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Ménes Andrea polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülésén a 
megjelenteket. Tisztelettel köszöntöm a megválasztott képviselőket, a Helyi Választási Bizottság 
elnökét, Jegyző Asszonyt, Aljegyző Urat, és mindazokat, akik jelenlétükkel megtisztelték ezt az 
ünnepélyes alkalmat.” 

 
„Felkérem a jelenlévőket, hogy énekeljük el a Himnuszt!” 

 
(A Képviselő-testület tagjai felállva elénekelték a himnuszt) 
 



Ménes Andrea polgármester: 
Megállapítom, hogy a testület határozatképes 9 fő megjelent taggal. Vámospércs Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülését megnyitom. Javaslom új napirendi pont 
felvételét 4. pontként: Polgármesteri Program ismertetése tárgyában. Ismertetem a módosított 
napirendi pontokat.  
 

Az alakuló ülés napirendi pontjai: 
 

1. A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről 
 

2. Önkormányzati képviselők eskütétele 
 

3. Polgármester eskütétele 
 

4. Polgármesteri Program ismertetése 
 

5. Alpolgármester megválasztása 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

6. Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására 
Előterjesztő: Kanyóné Papp Klára jegyző 
 

7. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

8. Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

9. Előterjesztés a Bizottságok tagjainak megválasztása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
10. Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők és a Képviselő-testületi bizottsági tagok 

tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában  
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
Kérem szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület az alakuló ülés napirendjét 9 igen 0 nem 0 
tartózkodással elfogadta.  
 
Felkérem Gazsi Lajos Urat, a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy az önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 2014. évi választással kapcsolatos tájékoztatóját szíveskedjen 
megtartani. 
 
 
1. napirendi pont: A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről 
 
Gazsi Lajos HVB elnöke:  
A Helyi Választási Bizottság tagjait a képviselő-testület a 2014. augusztus.13. napján megtartott 
ülésén választotta meg a 111/2014. (VIII.13.) számú határozatával, ezt követően eskütételre és 
alakuló ülésünk megtartására is sor került. 

A Helyi Választási Bizottság elnökeként tájékoztatást adok a Tisztelt megjelentek számára a 2014. 



október 12. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek Vámospércs 
településen megtartott választásának eredményéről. 
 
Vámospércs Városban 2014. október 12. napján a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 
4335 fő volt. 
 
1./ A polgármester-választás összesített adatai: 

1. A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken szereplő választópolgárok száma: 4335 fő volt. 
 

2. Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 2404 fő, ez a névjegyzékben szereplő 
választópolgárok 55,45 %-a 

 
2./ A polgármester-választás adatai, eredménye: 
 
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 2402 db 
Urnában lévő, bélyegző nyomat nélküli szavazólapok száma: 0 db 
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 28 db 
Érvényes szavazólapok száma: 2374 db 

 

3./ A leadott érvényes szavazatok alapján a polgármester-jelöltek a következő szavazatokat 
kapták: 
 
            Név:                                   Jelölő szervezet:                 Szavazatok száma:  
 

1. Kosztin Mihály         Független jelölt                      627 szavazat 

2. Ménes Andrea Marian   FIDESZ-KDNP           1588 szavazat 
3. Véretsi István     JOBBIK                          159 szavazat 

    
A választás eredményes volt, a megválasztott polgármester neve: Ménes Andrea Marian 1588 
szavazattal. 
 
A Helyi Választási Bizottság az 56/2014. (X.12.) számú határozatával megállapította a 
polgármester-választás eredményét, amely határozat 2014. október 16. napján 16,00 órakor jogerőre 
emelkedett. 
 
A Helyi Választási Bizottság nevében gratulálok a megválasztott Polgármester Asszonynak, 
munkájához sok sikert kívánok. 
 
4./ A helyi önkormányzati képviselő választás összesített adatai: 
 

1. A szavazás megkezdésekor a névjegyzéken szereplő választópolgárok száma: 4335 fő volt. 
 
2. Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 2404 fő, ez a névjegyzékben szereplő 

választópolgárok 55,45 %-a 
 

 
 



A helyi önkormányzati képviselő-választás adatai, eredménye: 
 
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 2401 db 
Urnában lévő, bélyegző nyomat nélküli szavazólapok száma: 0 db 
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 70 db 

Érvényes szavazólapok száma: 2331 db 

 

5./ A leadott érvényes szavazatok alapján a helyi önkormányzati képviselői mandátumot 
szereztek: 
 
            Név:                                  Jelölő szervezet:                    Szavazatok száma:  
 

1. Kosztin Mihály             Független jelölt                   858 szavazat 

2. Deákné Demjén Ilona       Független jelölt              840 szavazat 
3. Lakatos József    FIDESZ-KDNP                 977 szavazat 

4. Rácz Ildikó   FIDESZ-KDNP   1144 szavazat 
5. Szabó Gyula   FIDESZ-KDNP    918 szavazat 

6. Polgárné Nagy Elvira  FIDESZ-KDNP   1110 szavazat 
7. Gálfi József Menyhért  FIDESZ-KDNP   1026 szavazat 

8. Huszti János   FIDESZ-KDNP  1310 szavazat 

    

A választás eredményes volt, a megválasztott képviselők száma 8 fő.  
 
A Helyi Választási Bizottság az 57/2014. (X.12.) számú határozatával megállapította a helyi 
önkormányzati képviselő választás eredményét, amely határozat 2014. október 16. napján 16,00 
órakor jogerőre emelkedett. 
 
A Helyi Választási Bizottság nevében gratulálok a megválasztott helyi önkormányzati 
képviselőknek, munkájukhoz sok sikert kívánok. 
 
2. napirendi pont: Önkormányzati képviselők eskütétele 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 28. § (1) bekezdése 
alapján Az önkormányzati képviselő a Képviselő-testület alakuló ülésén a Képviselő-testület előtt 
esküt tesz és erről okmányt ír alá.  
 
Felkérem a képviselőket, hogy a Helyi Választási Bizottság Elnöke előmondása alapján az 
esküt szíveskedjen letenni. 
 
„Én, ………………………….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 

és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. 

Képviselői tisztségemből eredő feladataimat Vámospércs fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a Magyar Nemzet javára gyakorlom.” 



 
(az eskütevő meggyőződése szerint:) „Isten engem úgy segéljen!” 

 
Ménes Andrea polgármester megköszöni a HVB munkáját 
 
3. napirendi pont: Polgármester eskütétele 
 
Kanyóné Papp Klára jegyző:  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 63 §-a alapján a 
polgármester a megválasztását követően a Képviselő-testület előtt esküt tesz és erről okmányt ír alá.  
 
Felkérem Huszti János képviselő urat, hogy a polgármesteri eskü szövegét mondja elő! 
   
„Én, ………………………….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 

és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. 

Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Vámospércs fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a Magyar Nemzet javára gyakorlom.” 

 
(az eskütevő meggyőződése szerint:) „Isten engem úgy segéljen!” 

 
Ménes Andrea polgármester:  
Megállapítom, hogy Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megalakult.  
 
4. napirendi pont: Polgármesteri Program ismertetése 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Engedjék meg, hogy az első szó a köszönet szava legyen.  
Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik az október 12-i önkormányzati választásokon 
a polgári oldal jelöltjeit, és polgármesterré választásomat támogatták. Köszönöm a sok segítséget, a 
biztatást, és legfőképpen a bizalmat, mellyel programunk felé fordultak.  
Őszinte szívvel gratulálok képviselőtársaimnak, akik tagjai lesznek a most megalakuló Képviselő-
testületnek és részeseivé válnak egy nagyszerű feladatnak. 
Ugyanakkor tiszteletben tartom mindazok véleményét, akik a választások napján másként 
gondolták a jövőt.  
Tudniuk kell, hogy nem a jobb vagy a baloldali szavazókért fogok dolgozni. Számomra 
vámospércsiek léteznek, és valamennyiük, egész Vámospércs érdekeit fogom, fogjuk a Képviselő-
testületben képviselni.  
Ebben a munkában pedig számítok a városban élő polgárok, és Képviselőtársaim támogatására. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Churchill-től származik a mondás: „Minél távolabbra tudsz visszatekinteni, annál messzebb látsz 
előre.”  
 
Nekünk, Vámospércsieknek van hová visszatekintenünk. Bocskai István fejedelmünk öröksége 
olyan kapaszkodó, amely utat mutat és tartást ad a ma emberének is. Városunk mindennapjainak 
elválaszthatatlan része a múlt, a szabadságharc óta eltelt több mint négyszáz esztendő emlékezete. 
Kivételes bizonyítéka ez annak, hogy ha 
hittel, becsülettel, de kellő határozottsággal és következetességgel alkotunk meg dolgokat, akkor 



azok kiállják az idő próbáját. Nekünk ez a történelmi örökség ad olyan mércét, melyhez 
cselekedetinkben mérnünk kell magunkat, és amely meghatározza a távoli jövőnket is. Mert ilyen 
alapokra kötelességünk sikerrel építkezni.  
A jövőről való gondolkozás, a nagy tervek létrehozása pedig nem kampánymunka. Egy 
alkotófolyamat, amelyből mindenki kiveheti, és ki is kell, hogy vegye a részét.  
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Nekem Vámospércs a legfontosabb! 
Polgármesteri kampányomat nem üres frázisokra, jól hangzó, szavazatcsalogató szlogenekre 
kívántam építeni, hanem olyan programot fogalmaztam meg, amely valóban fedi az itt élő emberek 
igényeit, elvárásait.  
Minden ember alapvető elvárása a biztos munka, melyből eltarthatja a családját és önmagát. 
Alapvető igény, hogy művelhesse úgy a hivatását, hogy abban kibontakozhasson, megelégedettség 
töltse el. Az, hogy hasznosnak tudjuk magunkat, önbecsülésünk nélkülözhetetlen eleme.  
 
A polgári oldal célkitűzéseinek sorában is az elsők között helyezkedik el a munkahelyek 
létrehozása, a közmunka program kiszélesítése. Az is alapvető elvárása a vámospércsieknek, hogy 
megfelelő egészségügyi ellátásban, oktatásban és kultúrában, valamint szociális ellátásban 
részesüljenek. 
Ezért az új önkormányzat egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy aktív szerepet vállaljon a 
városi szolgáltatások működtetésében és fejlesztésében. Többet fogunk költeni az egészségügyi 
alapellátásra, valamint a járóbeteg-ellátás színvonalának emelésére. Mindent megteszünk a 
várakozási idő eltörlése érdekében. Megoldjuk a közvilágítását a Piac utca teljes hosszában, s 
betegszállító kis busz forgalomba helyezésével segítjük az intézmény jobb elérhetőségét. 
Nagyobb figyelmet fordítunk az egészségmegőrző programokra, a szűrővizsgálatokra, valamint 
gyermekeink egészsége érdekében az iskolai és tömegsportokra. 
 
 
Mindennapjaink természetes, szinte észrevétlen részét jelenti a közszolgáltatások rendszere. A 
nyugodt, hétköznapi élet feltétele, hogy az ügyintézés gördülékeny legyen, az iskolákban legyen 
fűtés és kréta, a járda mentén legyenek szemetes tárolók, a parkokban legyen gondozott a fű. Azért, 
hogy a városban élők mindennapjait ne nehezítse a közszolgáltatások hiányossága miatti 
bosszankodás, kiemelten kezeljük az intézmények működését, a pedagógusok munkakörülményeit, 
a gyerekek oktatási-nevelési feltételeit. Az intézmény-felújítások során figyelemmel leszünk az 
idősek és a fogyatékkal élők elvárásaira, valamint járhatóvá tesszük az utakat és a járdákat.  
 
Vámospércs kisugárzását alapjaiban határozza meg a város arculata. Ahhoz, hogy az itt élők 
büszkék lehessenek városukra, emelt fővel járhassanak utcáin, és az idelátogató vendégek otthon 
érezzék magukat nálunk, támogatjuk a városképet érintő fejlesztéseket. Az új városközpont 
kialakítását a ciklus nagy kihívásának tekintjük. Támogatjuk mindazokat a rendezvényeket, 
amelyek vendégeket hoznak városunkba, és elviszik jó hírünket szerte a világban. 
A vámospércsiek biztonsága, komfortérzete miatt rendkívül fontos a közbiztonság erősítése. A 
problémákra a megoldást a közterületi rendőri jelenlét fokozásában látom, amikor a rendőrök 
tekintélyükkel, de törvényes fellépésükkel tartanak rendet a városban mindenhol. A közeljövőben 
kialakítjuk a térfigyelő kamerák rendszerét, hogy ezzel is segítsük a rendőrség munkáját, s növeljük 
a polgárok biztonságérzetét. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Vámospércsen, lábunk alatt érezve több száz év történéseit, kötelességünk továbbadni a ránk 
hagyományozott tudást és értékeket. Gyermekeink felnevelésében nagyon fontos, hogy erősítsük a 
Bocskai István-i eszméket, és a hajdú - tudatot. 
Csak a városát szerető, történelmét ismerő, és hovatartozására büszke fiatal marasztalható itthon, 



ahelyett hogy tehetségét máshol kamatoztatná. Ösztöndíjrendszerünk, a fiatal párok családalapítását 
segítő bérlakás programunk, a civil szervezetekkel való együttműködésünk mind azt a célt fogják 
szolgálni, hogy a városban tartsuk a fiatal tehetségeket. 
 
Tisztelt Képviselőtársaim! 
Az értékteremtés a fejekben kezdődik el. Majd a gondolat és a szándék közös akarattal és tettekkel 
válik valós eredménnyé. Ha mi nem hiszünk saját sikerességünkben, nem hiszünk magunkban, 
akkor azt sem remélhetjük, hogy bárki hihet bennünk. Én hiszek a vámospércsiekben. Tudom, hogy 
polgárai hitének, és szorgalmának köszönhetően tovább haladhatunk a 2006-ban elkezdett úton!  
 
Most a saját jövőnkért dolgozhatunk, és én készen állok arra, hogy elkezdjük a munkát. 
Hosszú évtizedek elmaradásait, hiányosságait nem lehet varázsütésre bepótolni. Bizonyára 
találkozunk majd nehézségekkel is. De ahogy Széchenyi István fogalmazott: „Azokból a kövekből, 
melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.”  
Ez a jövőbe vetett bizalom, optimizmus tölt el engem is ma, amikor itt állok Önökkel együtt a ránk 
váró feladatok kapujában. Az önkormányzati választásokat követően, immár harmadízben újra 
jobboldali vezetésű lett Vámospércs,s polgármesterünk nem csak a Fidesz-Kdnp 
képviselőcsoportját, de a Tervezési, fejlesztési és stratégiai bizottságot is vezetheti a következő 5 
évben.  Ez egy olyan új lehetőséget nyit meg a megye és a város kapcsolatában, amelynek a 
vámospércsiek nagy nyertesei lehetnek. Számítok a megyei vezetéssel közös eszmecserére, 
partnerségre az együttes munkában! 
 
A politikusok sokszor abba a hibába esnek, hogy mindentudónak hiszik magukat. Én azt gondolom, 
hogy mindannyiunknak hozzá kell tenni a sikerekhez, politikusnak, munkaadónak és 
munkavállalónak, diákoknak és nyugdíjasoknak, vállalkozóknak és civileknek, kinek-kinek a 
legjobb tudása szerint. Vámospércs jövője azon is múlik, hogy tudunk-e együtt gondolkodni és 
tenni közös céljainkért! 
 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Nekünk Vámospércs egyszerre a múlt, jelen, s jövendő. Az igazodási pont és a hagyomány. Nekünk 
Vámospércs a hely, ahol az alkotó képzelet szárnyalhat, a keret, mely biztonságot ad az itt élőknek. 
Nekünk Vámospércs város a javából. Őszintén kívánom, hogy legyen erőnk megbecsülni a 
lehetőséget, mely által egy gyarapodó Vámospércset építhetünk. Őrizzük és ápoljuk Bocskai István 
örökségét, tetteinkkel legyünk méltók letelepítő fejedelmünk életművéhez. A Közgyűlés, és 
Képviselőtársaim munkájához sok sikert kívánok!  
 
5. napirendi pont: Alpolgármester megválasztása 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
  
Ménes Andrea polgármester:  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 
74. §-a szerint a Képviselő-testület a polgármester javaslatára titkos szavazással, minősített 
többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ. Az 
SZMSZ-szel összhangban egy társadalmi megbízatású alpolgármesterre teszek javaslatot Huszti 
János képviselő személyében.  
Megkérdezem a jelölttől, hogy a jelölést elfogadja-e?  
 
Huszti János képviselő:  
Köszönöm a jelölést elfogadom, a felkérés számomra nagyon megtisztelő.  
 
Ménes Andrea polgármester:  
A titkos szavazás lebonyolítására az SZMSZ szabályai szerint kerül sor. Ennek megfelelően 



Szavazatszámláló bizottságot szükséges választani, amely felel a szavazás technikai 
lebonyolításáért. A szavazás eredményéről külön jegyzőkönyv készül, amelyet az alakuló ülés 
jegyzőkönyvéhez csatolunk. Az alpolgármester foglalkoztatási jogviszonya az erről szóló 
Képviselő-testületi döntést követően jön létre. Az alpolgármester megválasztása után esküt tesz a 
Képviselő-testület előtt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szavazatszámláló Bizottságra vonatkozó határozati 
javaslatot szíveskedjen elfogadni.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
132/2014. (X.27.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
alpolgármester – titkos szavazással történő – megválasztásához 
Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, melynek: 
 
Elnökévé:  Rácz Ildikó képviselőt 
tagjaivá:   Szabó Gyula képviselőt és  

                                    Gálfi József Menyhért képviselőt választja meg. 
 

Huszti János képviselő:  
Bejelentem személyes érintettségemet valamint azt, hogy nem kívánok részt venni a szavazáson.  
 
Ménes Andrea polgármester: 
Kérdezem, hogy ki ért azzal egyet, hogy Huszti János települési képviselőt a szavazásból kizárjuk?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 0 nem, 7 tartózkodás mellett 
úgy határoz, hogy Huszti János települési képviselőt nem zárja ki a szavazásból.    
 
Ménes Andrea polgármester:  
A titkos szavazás lebonyolítása idejére 14, 20 órától szünetet rendelek el.  
A szünetben a titkos szavazást a Bizottság lebonyolította. Az ülés 14,35 órától továbbfolytatódik.  
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
Ismertetem a választás eredményét:  
 
A képviselő-testület: 8 érvényes 0 érvénytelen szavazatot adott le, és 8 igen, 0 nem, 0 
tartózkodás mellett Huszti János képviselőt választotta alpolgármesterré. (Huszti János 
képviselő nem szavazott) 
  
Ménes Andrea polgármester:  
Köszönöm a Szavazatszámláló bizottság munkáját. A titkos szavazás eredményeként kérem a 
Képviselő-testületet a határozat elfogadására. 
 
 
 



Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – titkos szavazással - 8 igen szavazattal, 0 
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
133/2014. (X.27.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban 
Mötv.) 74. §-a alapján – titkos szavazással – Huszti János képviselőt 
alpolgármesternek megválasztotta. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy az alpolgármester foglalkoztatási 
jogviszonyával kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Felkérem az alpolgármestert, hogy e minőségében az esküt tegye le: 
 
„Én, ………………………….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 

és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. 

Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Vámospércs fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a Magyar Nemzet javára gyakorlom.” 

 
(az eskütevő meggyőződése szerint:) „Isten engem úgy segéljen!” 

 
Gratulálok az alpolgármesternek, munkájához sok sikert kívánok! 
 
Huszti János alpolgármester:  
Köszönöm mindenkinek, hogy újra megválasztottak alpolgármesternek. Az elmúlt 4 évben is 
próbáltam maximálisan helyt állni e pozícióban és a jövőt illetően is így fogok cselekedni. Mint 
ahogyan eddig is a vámospércsi emberek számíthatnak rám.  
 
6. napirendi pont: Előterjesztés a Polgármester illetményének, és költségtérítésének megállapítása 
tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve)  
 
Kanyóné Papp Klára jegyző: 
A polgármester jogviszonyát Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban Mötv.) szabályozza.  
 
Illetmény: 
A főállású polgármester megbízatásának időtartamára illetményre jogosult. A polgármester 
illetménye a megyei jogú város polgármestere illetményéhez viszonyítottan kerülhet megállapításra. 
Az 1.501-10.000 fő lakosságszámú település polgármestere esetében a polgármester illetménye a 
megyei jogú város polgármestere illetményének 60 %-a. {Mötv. 71. § (4) bekezdés c) pont} 
 



A megyei jogú város polgármestere illetményének összege megegyezik a helyettes államtitkár 
törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából 
álló illetményének összegével, mely a következők szerint alakul: 
 
Helyettes államtitkár alapilletménye: az illetményalap (38 650 Ft) 9-szerese: 347 850 Ft 
Helyettes államtitkár illetménykiegészítése (az alapilletmény 50 %-a):           173 925 Ft 
Helyettes államtitkár vezetői illetménypótléka:  
(az alapilletmény 65 %-a):                       226 103 Ft 
megyei jogú város polgármesterének illetménye:                                             747 878 Ft 
 
A polgármester illetménye a megyei jogú város polgármesterének 60 %-a: azaz 448 727 Ft, a Kttv. 
szabályai szerint kerekítve: havonta 448 700 Ft. (1. sz. határozati javaslat)  
 
Költségtérítés: 
 
A polgármester havonta költségtérítésre jogosult, amely az illetményének 15%-ában meghatározott 
összeg. {Mötv. 71. § (1), (6) bekezdés} 
 
Ennek alapján a polgármester költségtérítésének összege havonta (kerekítve): 67.300 Ft. (2. sz. 
határozati javaslat) 
 
Fentiek figyelembevételével, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat 
megtárgyalni és a szükséges döntést meghozni szíveskedjen. 
 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
134/2014. (X.27.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés 
c) pontja alapján Ménes Andrea polgármester illetményét havonta bruttó 
448.700 Ft összegben állapítja meg.  
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester illetményével 
kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kanyóné Papp Klára jegyző  
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
135/2014. (X.27.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése 



alapján Ménes Andrea polgármester költségtérítését havonta bruttó 67.300 
Ft összegben állapítja meg.  
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a polgármester 
költségtérítésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kanyóné Papp Klára jegyző  

 
6. napirendi pont: Előterjesztés az Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapítására 
(Írásos előterjesztés mellékelve)  
 
Ménes Andrea polgármester  
Az alpolgármester jogviszonyát Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban Mötv.) szabályozza.  
 
Tiszteletdíj: 
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteltdíjra jogosult, amelynek összegét a Képviselő-
testület a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70-90 %-a közötti összegben 
állapítja meg. {Mötv. 80. § (2) bekezdés} 
 
A Mötv. alapján a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja a polgármester illetménye 50 
%-ával megegyező összeg. Vámospércs városban ez 224.364 Ft. A társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíja a fentiek alapján 157.055 Ft – 201.928 Ft közötti összeg lehet. (1. sz. 
határozati javaslat) 
 
Költségtérítés: 
A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott 
összegű költségtérítésre jogosult. A költségtérítés pontos összegét a tiszteletdíj megállapítását 
követően lehet meghatározni. (2. sz. határozati javaslat) 
 
Fentiek figyelembevételével, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati 
javaslatokat megtárgyalni és a szükséges döntést meghozni szíveskedjen. Javaslom, hogy az 
alpolgármester tiszteletdíja – kerekítve - bruttó 157.100 Ft  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
136/2014. (X.27.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) bekezdés 
alapján Huszti János alpolgármester tiszteletdíját havonta 157.100 Ft 
összegben állapítja meg.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alpolgármester 
illetményével kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 



Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
137/2014. (X.27.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (6) bekezdése 
alapján Huszti János alpolgármester költségtérítését havonta 23.565 Ft 
összegben állapítja meg.  
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alpolgármester 
költségtérítésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester  

 
 
7. napirendi pont: Előterjesztés a szervezeti és Működési Szabályzat módosítása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2011. (IV. 28.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 78. § (1) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-
testület döntéseinek előkészítésére, véleményezésére, a döntések végrehajtásának szervezésére és 
ellenőrzésére bizottságokat hoz létre. 
 
A képviselő-testület által létrehozott bizottságok létszámát és összetételét, feladatait és hatáskörét az 
SZMSZ 3. számú melléklete tartalmazza. 
 
A jelenleg hatályos SZMSZ 3. számú melléklete alapján három bizottságot hozott létre a képviselő-
testület: 
 

1. Humánpolitikai Bizottság, 
2. Ügyrendi Bizottság, 
3. Pénzügyi és Beruházási Bizottság. 

 
A 2014. október 12. napján megtartott polgármester- és helyi önkormányzati képviselő választást 
követően az SZMSZ 3. számú mellékletének felülvizsgálata után azt javaslom a képviselő-
testületnek, hogy a bizottságok számán és elnevezésén ne változtassunk, viszont a bizottságok 
struktúrájára vonatkozóan (elnök, tagok, külső bizottsági tagok) módosító személyére javaslatot 
teszek.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a rendelet módosítását megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. 
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs kérem szavazzunk.  
 
 

 



Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 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 bizottságok struktúrájában és a 
tagok személyében változás áll be. 
Költségvetési hatása: Csökken a külső bizottsági tagok száma 
Környezeti, egészségi hatása: - 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: - 
Egyéb hatása: - 
A rendelet megalkotásának szükségessége: 2014. október 12. napján megtartott polgármester- és 
helyi önkormányzati képviselő választást követően változott a képviselők személye, ezért a 
bizottsági tagok felülvizsgálata szükséges  
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi jelzés a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályától 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: a pénzügyi, szervezeti, személyi és tárgyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
15/2014. (X.27.) 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 képviselő-testület és szervei 
Szervezeti és működési szabályzatáról szóló - a a 17/2011. (X.04.) önkormányzati rendelettel, 
4/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(VI.25.) önkormányzati rendelettel, a 
15/2012. (X.15.) önkormányzati rendelettel, a 3/2013. (II.26.) önkormányzati rendelettel, a 12/2013. 
(IX.03.) önkormányzati rendelettel, a 6/2014. (III.27.) önkormányzati rendelettel módosított - 
13/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozóan a következőket 
rendeli el: 

1. § 
 

A rendelet 3. számú mellékletének helyébe a következő melléklet lép: 
 

3. melléklet a 13/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelethez: 
 

Bizottságok összetétele 
 

Humánpolitikai Bizottság: 
 
3 fő települési képviselő (1 fő elnök, 2 tag) 
 
1 fő külső bizottsági tag 
 
 



Ügyrendi Bizottság: 
 
3 fő települési képviselő (1 fő elnök, 2 tag) 
Pénzügyi és Beruházási Bizottság: 
 
3 fő települési képviselő (1 fő elnök, 2 tag) 
 

2. § 
 

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

2) A rendelet 2014. október 27. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző a helyben 
szokásos módon gondoskodik.  

 
 
Vámospércs, 2014. október 27. 
 
 
 
                      Ménes Andrea     Kanyóné Papp Klára 
                        polgármester      jegyző  
 
 
A rendeletet a mai napon kihirdetem: 
 
Vámospércs, 2014. október 28. 
 
                                                            Kanyóné Papp Klára  
                                                                        jegyző 
 
 
8. napirendi pont: Előterjesztés a Bizottságok tagjainak megválasztása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 
57. §-a szerint a Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatában határozza meg 
bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, feladat-és hatáskörét, valamint működésük feltételeit. 
 
A bizottságok elnökének és tagjainak megbízatása a megválasztásukkal jön létre a Képviselő-
testület megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét és – az elnökkel számított - tagjainak több 
mint felét  
az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet bizottság elnöke, vagy tagja a 
polgármester és az alpolgármester.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat szíveskedjen elfogadni. 
 
 
 
 
 



Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
138/2014. (X.27.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. §-a alapján – az 
SZMSZ rendelkezéseinek megfelelően a Humánpolitikai Bizottság 

 
Elnökévé: Polgárné Nagy Elvira települési képviselőt 
 
tagjaivá:   Szabó Gyula települési képviselőt 
                  Deákné Demjén Ilona települési képviselőt 
 
nem képviselő tagjává: Kovács Sándorné (4287 Vámospércs Béke u. 7. sz. 
alatti lakost) választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
139/2014. (X.27.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. §-a alapján – az 
SZMSZ rendelkezéseinek megfelelően a Pénzügyi és Beruházási Bizottság 

 
Elnökévé: Rácz Ildikó települési képviselőt 
 
tagjaivá:  Gálfi József Menyhért települési képviselőt 
                 Szabó Gyula települési képviselőt választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
140/2014. (X.27.) 
számú határozata 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 57. §-a alapján – az 
SZMSZ rendelkezéseinek megfelelően az  Ügyrendi Bizottság 



 
Elnökévé: Lakatos József települési képviselőt 
 
tagjaivá:   Polgárné Nagy Elvira települési képviselőt 
                  Kosztin Mihály települési képviselőt választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 

 
 
9. napirendi pont: Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők és a Képviselő-testületi 
bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
2014. október 12. napján hatályba lépnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) helyi önkormányzati képviselőkre vonatkozó egyes 
rendelkezései, többek között a tiszteletdíj, a juttatások és a költségtérítés megállapítására 
vonatkozó szabályok is. Ezzel egy időben hatályát veszti a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a 
továbbiakban: Pttv.). 
 
Az Mötv. és a Pttv. szabályozása e tekintetben jelentősen eltér. Amíg a Pttv. 15-16.§-a pontosan 
meghatározta a képviselők tiszteletdíjára vonatkozó szorzószámokat, a bizottsági tagokat az 
alapdíjon felül megillető díjazás megállapításának módját és a természetbeni juttatások fajtáit, 
addig az Mötv. nem állapít meg felső határt a tiszteletdíj mértékét illetően és nem határozza 
meg a természetbeni juttatások körét sem. 
 
A mérték tekintetében az Mötv. 35.§ (2) bekezdése csupán arról rendelkezik, hogy a tiszteletdíj 
megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását. Ugyanezen § 
szerint „Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, 
számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható”. Az Mötv. 35.§ (1) és a 143.§ (4) bekezdés 
ad felhatalmazást e tárgykörben a rendeletalkotásra. 
 
A fenti szabályokat jelenleg a képviselő-testület és a bizottságok tagjainak és elnökeinek 
tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 5/2009. (III.11.) számú rendelet (a 
továbbiakban: ÖR) tartalmazza, melynek jogszabályi alapját adó Pttv. és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2014. október 12. napjától teljes egészében 
hatályát veszti. Az Mötv. 33.§-a kimondja továbbá, hogy „Az e törvényben meghatározott 
kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni 
juttatását a képviselő-testület - a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak 
alapján - legfeljebb tizenkét havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja. Ismételt 
kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható.” 
 
Annak érdekében, hogy 2014. október 12-től a jogszabályi felhatalmazásnak megfelelő 
rendeleti szabályozás legyen hatályban Vámospércs Város Önkormányzatnál, javaslom, hogy 
a testület a tiszteletdíj mértéke és a természetbeni juttatások köre tekintetében a most 
hatályos szabályokkal azonos mértéket és kört határozzon meg, különösen amiatt is, hogy az 
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet ezen 
juttatások figyelembevételével került megalkotásra. 
 



Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:  

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

A rendelet-tervezet címe: a helyi önkormányzati képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet  
Társadalmi-gazdasági hatása: -  
Költségvetési hatása: az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.17.) 
önkormányzati rendelet tartalmazza a tiszteletdíjakhoz szükséges pénzügyi fedezetet a rendeletben 
foglaltak szerint 
Környezeti, egészségi hatása: - 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: - 
Egyéb hatása: - 
A rendelet megalkotásának szükségessége: a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről 
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2014. október 12. 
napján hatályát vesztette 
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi jelzés a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályától 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: a pénzügyi, szervezeti, személyi és tárgyi 
feltételek rendelkezésre állnak. 
 

Vámospércs Város Önkormányzata Képviselő –testületének 
16/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete 

 
a helyi önkormányzati képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról 

 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) 
pontjában kapott feladatkörében, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX.  törvény 35. §-ának (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a 42. § 
1. pontjában meghatározott kizárólagos hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzati képviselők és 
képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról a következőket rendeli el: 
 

1. § 
A Képviselő-testület a Képviselő-testület tagjainak tiszteletdíját havonta bruttó 70.000 Ft összegben 
állapítja meg. 

2. § 
 

Ha a képviselő bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül annak 25%-ával emelkedik. 
 

3. § 
 

Ha a képviselő bizottság elnöke, tiszteletdíja az alapdíjon felül annak 50 %-ával emelkedik. 
 

4. § 
 

A képviselőnek a Képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységével 
összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költséget meg kell téríteni. A képviselői 
költségek kifizetését a polgármester engedélyezi. 
 

5. § 
 



(1) Azon képviselőnek, bizottsági tagnak, aki az adott hónapban, kötelezettségszegést követ el, 
a tárgyhavi tiszteletdíja 25%-kal csökkentésre kerül. E rendelet alkalmazásában 
kötelezettségszegésnek minősül a munkaterv szerinti képviselő-testületi vagy bizottsági 
ülésekről való igazolatlan távolmaradás. 
 

(2) A távolmaradás okát az érintett legkésőbb a bizottsági ülés megkezdéséig a bizottság 
elnökének, a testületi ülés megkezdéséig a polgármesternek írásban, telefax vagy e-mail 
üzenet, előre nem látható rendkívüli esetben telefon útján jelezheti, aki ez alapján a jelzés 
megtörténtét és az igazolatlanul távolmaradók névsorát jegyzőkönyvbe diktálja. A hiányzó a 
telefonon történő jelzést követő 24 órán belül az írásban, telefax vagy email útján történő 
jelzést – megfelelő indoklással ellátva – köteles pótolni. Amennyiben a távolmaradás 
előzetes jelzése nem történik meg, úgy a távolmaradás utólagos igazolása orvosi igazolással 
történhet.  

 
(3) A tiszteletdíj elszámolásáról a tárgyhót követő hónapban történő kifizetéséről a jegyző 

gondoskodik. A kifizetés alapja az ülésekről készült jelenléti ív, illetve a távolmaradás okát 
tartalmazó igazolás. 

 
6. § 

 
(1) A bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja a képviselői alapdíj 25%-a. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása során az 5. §-ban foglaltak szerint kell eljárni. 
 

7. § 
(1) Ez a rendelet 2014. október 12. napján lép hatályba. 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: 
 

1. a képviselő-testület és a bizottságok tagjainak és elnökeinek tiszteletdíjáról és természetbeni 
juttatásairól szóló 22/2006. (X.24.) számú rendelet, 

2. a képviselő-testület és a bizottságok tagjainak és elnökeinek tiszteletdíjáról és természetbeni 
juttatásairól szóló 22/2006. (X.24.) számú rendelet módosításáról szóló 5/2009. (III.11.) 
számú rendelet. 

 
Vámospércs, 2014. október 27. 
 
 
Ménes Andrea         Kanyóné Papp Klára 
 polgármester                       jegyző 
 
 
E rendeletet a mai napon kihirdettem.  
 
Vámospércs, 2014. október 28. 

 
Kanyóné Papp Klára 
        jegyző 

 
 
Ménes Andrea polgármester:  



Felkérem a bizottság tagjait, hogy az esküt tegyék le.  
 
„Én, ………………………….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 

és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. 

Képviselői tisztségemből eredő feladataimat Vámospércs fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a Magyar Nemzet javára gyakorlom.” 

 
(az eskütevő meggyőződése szerint:) „Isten engem úgy segéljen!” 

 
Ménes Andrea polgármester:  
Felkérem a bizottság külső tagját, hogy az esküt tegye le.  
 
„Én, ………………………….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 

és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. 

Képviselői tisztségemből eredő feladataimat Vámospércs fejlődésének előmozdítása érdekében 

lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a Magyar Nemzet javára gyakorlom.” 

 
(az eskütevő meggyőződése szerint:) „Isten engem úgy segéljen!” 

 
 
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 14,55 perckor Ménes Andrea polgármester az 
ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


