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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 25. napján 14,00 
órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  Ménes Andrea polgármester, 
     Huszti János alpolgármester,  
    Gálfi József települési képviselő  
                          Lakatos József települési képviselő,    

  Csuth Imréné települési képviselő,             
  Rácz Ildikó települési képviselő, 
  Deákné Demjén Ilona települési képviselő 
 

Igazoltan távol maradt: Polgárné Nagy Elvira települési képviselő, Kosztin Mihály települési 
képviselő, 

   
Tanácskozási joggal jelen van: Kanyóné Papp Klára jegyző; Dr. Danó János aljegyző 
 
Meghívott vendég: ---------------- 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Jónizs Bernadett 
 

Ménes Andrea polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait. Megállapítom, hogy a testület határozatképes 7 fő megjelent 
tagjával. Az ülést megnyitom.  Kérdezem, hogy van-e valakinek napirendi pontra tett javaslata? 
Amennyiben nincs, ismertetem a napirendi pontokat.  
 

Napirendi pontok 
 

 
1. Előterjesztés a Vidékfejlesztési Miniszter 11/2013. (III.5.) VM rendelete alapján benyújtott 

pályázat hiánypótlása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 
 

2. Előterjesztés a kerékpárúthoz kapcsolódó Petőfi Sándor és József Attila utcák forgalmi 
rendjének megváltoztatása tárgyában 
Előterjesztő: Ménes Andrea polgármester 

 
 
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 Vidékfejlesztési Miniszter 11/2013. (III.5.) VM rendelete alapján 
benyújtott pályázat hiánypótlása tárgyában 
(Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesület megkeresésére Önkormányzatunk – a 112/2013. (VI.25.) számú 
határozatában úgy döntött, hogy a Vidékfejlesztési Miniszter 11/2013. (III.5.) VM rendeletében kiírt 
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pályázaton részt kíván venni. Az Egyesület tagjai: Hajdúnánás, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló 
és Hajdúdorog, Nagyhegyes, Ebes, Hajdúszovát települések.  
 
A pályázati kiírás értelmében támogatás igényelhető különböző rendezvényekhez, és ezek 
lebonyolításához szükséges eszközökre, kiadványokra, képzésekre. Az Egyesület hajdúböszörmény, 
Hajdúnánás és Vámospércs Városokban kíván rendezvényt szervezni a térségi együttműködés 
keretében.  
 
A Képviselő-testület 191/2013. (XI.20.) számú határozatban elfogadta a pályázat forrásösszetételét 
mindösszesen 6.000.000 Ft összegben, az alábbiak szerint:  
 

- igényelt támogatás:      nettó 4.724.409 Ft 
 

- saját forrás (el nem számolható ÁFA):            1.275.591 Ft 
 

Elfogadta továbbá az Együttműködési Megállapodást is, amely a pályázat benyújtásához szükséges 
volt.  
 
A pályázat benyújtását követően – 2014. február 7. napján – hiánypótlás érkezett a pályázathoz, 
melyben hiányosságként szerepel az, hogy a testületi határozat nem rendelkezik fejlesztés 
szükségességéről.  
 
A fentiek alapján javaslom a határozat módosítását.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. Az 
elhangzottakhoz van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2014. (II.25.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – a 112/2013. (VI.25.) számú határozat 
alapján – úgy dönt, hogy a 2013. november 20. napján meghozott 191/2013. (XI.20.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja:  
 

1. Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a 11/2013. (III.5.) 
VM rendelet alapján meghirdetett „ LEADER Térségek közötti együttműködés” tárgyú 
pályázati felhívás keretében az önkormányzat „Színpad vásárlás, rendezvények támogatása” 
című projektben együttműködő partnerként részt vegyen. A projekt keretében az 
önkormányzat helyi rendezvények megvalósítására kíván pályázni.  
 

2. A pályázatot Vámospércs Városi Önkormányzat a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülettel (4220 
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.), Hajdúböszörmény Város Önkormányzatával (4220 
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.), a Keleti Fejlesztő Iroda Kft-vel (4220 Hajdúböszörmény, 
Tizenhárom vértanú u. 1. III/10.) és a Nánási Pro Cultura Nonprofit Kft-vel (4080 
Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.) közösen kívánja benyújtani és megvalósítani.  
 

3. Vámospércs Városi Önkormányzat az általa megvalósítandó projekttevékenységek 
finanszírozásához szükséges ÁFA összegét 1.275.591 Ft-ot, mint pályázati önerőt biztosítja a 
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2014. évi költségvetése terhére. Az önkormányzat a pályázat előkészítésére további 250.000 
Ft + ÁFA összeget biztosít a 2014. évi költségvetésben.  
 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával és 
megvalósításával kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést tegye meg.  
 

5. felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a számlavezető pénzintézetnél – eredménytelenség 
esetén más pénzintézetnél - a kezességi szerződés megkötésére és felhatalmazza az ehhez 
szükséges valamennyi nyilatkozat, biztosíték megtételére. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
2. napirendi pont: Előterjesztés a kerékpárúthoz kapcsolódó Petőfi Sándor és József Attila utcák 
forgalmi rendjének megváltoztatása tárgyában 
 (Írásos előterjesztés mellékelve) 
 
Ménes Andrea polgármester:  
A kerékpárút kivitelezésének befejezési határidejét – a 20 KV-os kábel áthelyezésének elhúzódása 
miatt – szükséges volt módosítani, melyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulását adta.  
 
A kerékpárút sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárását követően kerülhet sor a 
forgalomba helyezésre. 
 
A kerékpárút forgalmi rendje szükségessé tette a csatlakozó Petőfi és József A. utcák jelenlegi 
forgalmi rendjének felülvizsgálatát, mert szabályosan most a Patika és Pacsirta utca gépjármű 
forgalma az Iskola utcán keresztül vezethető el a Nagyutcára. ( A Patika utca - a Petőfi utcától - 
egyirányú a József A. utca irányába, innen a József A utcába csak jobbra lehet fordulni, mert a József 
A. utca a főúttól befelé egyirányú)  
 
Lakossági igényként merült fel továbbá a Patika utca kétirányúsítása is, mellyel az Iskola utca 
jelenlegi forgalma csökkenne. A Magyar Közút előzetesen azzal a feltétellel járult ehhez hozzá, ha:  

- a Petőfi utca a főúttól befele egyirányú lesz és a Patika utcára balra történő beforduláshoz 
szaggatott útburkolati jel kerül felfestésre.  

- a Patika utca kétirányú forgalmi rendjének kialakításához a Petőfi utcától 30 m hosszan a 
burkolatot 5,50 m szélességűre kerül kiszélesítésre,  

- a meglévő árok lefedésre kerül 
- a gyalogosok védelme érdekében 30 m hosszan védőkorlát épül 
- a Patika utcáról a Petőfi utcára történő kihajtásnál STOP tábla és STOP vonal kerül 

kialakításra 
- a József A. utca a főúttól befelé egyirányú  

 
A tervezett forgalmi rend változását az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
Az említett változtatásokhoz kapcsolódó útépítési feladat és a forgalomtechnikai eszközök beszerzése 
és elhelyezése - tervezői költség-becslés alapján - bruttó 3.217.600 Ft, mely összeghez a kerékpárút 
projekt keretében támogatás nem igényelhető, a fedezet az önkormányzat 2014. évi költségvetésben 
szereplő beruházások közötti átcsoportosítással biztosítható. 
 
A kivitelezésre vonatkozóan közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 
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megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása?  
 
Huszti János alpolgármester:  
Részt vettem a Pénzügyi és Beruházási Bizottsági ülésen és ott is elmondtam, hogy egyetértek az 
előterjesztéssel, amelyet támogatásra javaslok.  
 
Lakatos József települési képviselő:  
Én is jelen voltam a bizottsági ülésen, és én is elfogadásra javaslom.   
 
Rácz Ildikó települési képviselő:  
A Pénzügyi és Beruházási Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület részére.  
 
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

   Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2014. (II.25.)  

számú határozata 
 

Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vámospércs kerékpárforgalmi 
hálózatának fejlesztése” című ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0003 azonosító számú, támogatásban 
részesített pályázat megvalósításával kapcsolatban úgy dönt, hogy:  
 

1. hozzájárul a Patika utcán – az előterjesztés 1. számú melléklete szerint – kétirányú forgalmi 
rend kialakításához, valamint az ehhez szükséges Patika utcai részleges útépítéshez és a 
szükséges forgalomtechnikai eszközök elhelyezéséhez,  
 

2. az 1. pontban jóváhagyott forgalmi rend változásához szükséges beruházás fedezetét 
3.217.600 Ft összegben az önkormányzat 2014. évi költségvetésében szereplő beruházások 
közötti átcsoportosítással biztosítja.  
 

3. A kivitelező kiválasztására vonatkozóan közbeszerzési eljárást folytat le a kerékpárút projekt 
közbeszerzési tanácsadójának bevonásával. Az eljárás lefolytatásával a Közbeszerzési 
Bizottságot bízza meg.  
 

4. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott forgalmi rend változásához 
kapcsolódó beruházás tekintetében valamennyi szükséges intézkedést – a közbeszerzési 
törvény és az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata szerint- tegye meg.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Ménes Andrea polgármester 
 
 
 
Mivel az ülésnek több napirendi pontja nem volt, 14:30 perckor Ménes Andrea polgármester az 
ülést bezárta. 

Kmf. 
 
Ménes Andrea      Kanyóné Papp Klára 
polgármester        jegyző 


