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Toma István polgármester: Üdvözli a megjelent képviselőket és a meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 10 képviselőből 9 fő jelen van.
Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Domoszlai Andreát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Gedei Zoltán
és Galó János képviselőket. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.
Napirend:
1. Vámosgyörk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének I. fordulós
megtárgyalása
2. Indítványok, bejelentések, javaslatok
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre, a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, illetve a napirendi
pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadja.

Az első napirendi pont tárgya: Vámosgyörk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési
rendeletének I. fordulós megtárgyalása.
Toma István polgármester: Csütörtökön a pénzügyi bizottság I. fordulóban megtárgyalta a
költségvetés adatait, és a mellékletekben néhány helyen javításra van szükség. Az 1. számú
melléklet 4. sora 62.550 eFt-ra növekszik, mert előzőleg nem tartalmazta a Szennyvízüzemeltető bevételét. A likvid hitel összege 8.548 eFt-ra módosult, így az összes bevétel
253.301 eFt lesz. A kiadási oldalon a működési kiadások összege 209.997 eFt-ra nő, az
átadott pénzeszközök sorban 1.450 eFt helyett 1.460 eFt szerepel, így az összes kiadás
megegyezik az összes bevétellel. A változások az egyes mellékleteknél külön magyarázatot
kapnak. A 2. számú mellékletben a szennyvíz szolgáltatási díj bevétel sorban 50.600 eFt
szerepel, az áfa összege pedig 510 eFt-ról 9.910 eFt-ra növekszik. A likvid hitel összege
8.548 eFt-ra módosul, így az összes bevétel már megegyezik a mérlegben szereplő összeggel.
Endrész György képviselő: A likvid hitel összege miért változott meg?
Stass Gábor pénzügyi előadó: Az iskola költségvetése több módosítást is tartalmazott, ezeket
követni kellett, illetve a keresetkiegészítés összegének szerepeltetése is változást okozott.
Toma István polgármester: A 3. számú mellékletben az alapítványi és egyéb támogatások
rovat egy új sorral egészül ki, ugyanis a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Polgári Védelmi Kirendeltsége kérelemmel fordult hozzánk, melyben támogatásunkat kérték.
A szűkös anyagi helyzetünkre való tekintettel, de a jó kapcsolat fenntartása érdekében 5 Ft
támogatást javaslok lakosonként, ami 10 ezer forintot jelentene. Ezzel az összeggel
növekedne a 3. számú melléklet végösszege is, vagyis 13.304 eFt-ra változna. A 4. számú
mellékletben az Opál Zrt. 2 millió forint összegű támogatásának köszönhetően a legtöbb
szervezetnél megdupláztuk a tavalyi támogatási összeget. A Sportegyesület a tavalyi évet
negatív egyenleggel zárta, emiatt is szükséges volt a támogatást megemelni, illetve a sakkszakosztály elindítása, támogatása is indokolta az emelést. A diákönkormányzat, a diáksportegyesület, a Polgárőrség illetve a Vöröskereszt helyi szervezete 100-100 ezer forintot kapnak.
A Nyugdíjasklub a támogatást főként buszbérlésre fordítja. Találtak egy kedvező lehetőséget,
így a színházba járást évi hat alkalommal 11 ezer forintos alkalmankénti díjjal meg tudják
oldani. Sajnos a Nyugdíjasklub és a Vöröskereszt helyi szervezete sem bejegyzett szervezet,
így nem pályázhatnak. A tűzoltó egyesület tavaly több pályázaton is nyert, így 100 ezer forint
támogatást javaslok nekik 2010-re. A faluszépítő egylet az 50 ezer forintból facsemetéket,
cserjéket vásárolhatna. Az egyház felkereste az Opál Zrt-t támogatás végett, az Opál külön
nem adott neki, hanem azt kérte, hogy a nekünk utalt 2 millió forintból 300 ezret adjunk az
egyháznak. Tavaly egyébként 900 ezer forinttal támogatta őket az Opál, amit az orgona
felújítására fordítottak. Az előző évben az Idősek Otthona nem kapott támogatást, idén két
mosógépet szeretnének vásárolni úgy, hogy kipótolják a tőlünk kapott 100 ezer forintot. A
Virág János Találkozó sem tud pályázni, emiatt 300 ezer forint támogatást kapnak. Az állami
normatív támogatás sport és kultúra jogcímen érkező részét tudjuk a támogatásokra fordítani.
Az 5. számú melléklet a fejlesztési kiadásokat tartalmazza. Sajnos a legnagyobb pályázatunk
nem nyert, ugyanis a Vasút tér nem a település tulajdona. A továbbiakban fel kell keresnünk a
MÁV-ot, hogy adják nekünk a teret ingyen, de ez valószínűleg csak évek múlva valósulhatna
meg. A többi pályázatunk az elbírálás különböző szakaszaiban tart, reméljük a legjobbakat. A
három utca felújítására új lehetőséget kell keresnünk, ez ügyben már felvettem a kapcsolatot a
pályázatíróval. A szemétteleppel kapcsolatban megtörtént a helyszíni felmérés. Szerencsére
nem kell elszállítani a szemetet, hanem takarásos technikával meg lehet oldani a problémát. A
területet ezt követően füvesíteni, bokrosítani kell. A Kossuth úti épület megvásárlására
egyelőre nem sok lehetőségünk van. A tulajdonos véleményét nem ismerjük, értékbecslést is
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kellene végeztetni. Előnyös lenne, ha önkormányzati területen például egy kft. befektetést
végezne. A Közösségi Ház felújítására irányuló pályázat esetében hiánypótlásra szólítottak fel
bennünket, ami bizakodásra adhat okot. A hiányzó adatok, dokumentumok pótlása
megtörtént, reméljük, hogy kedvező elbírálásban részesül a pályázat. A dögkút
megszüntetésére az eddig befolyt talajterhelési díj nyújt fedezetet. Az orvosi rendelő és a
bölcsőde pályázata ügyében még folynak a tárgyalások.
Hám László alpolgármester: Egy remek lehetőséggel találkoztam, ami egy
önkormányzatoknak szóló pályázat alternatív energiaforrás és –felhasználás területén.
Konkrétan arról szól, hogy a falu fűtését szalmával lehetne megoldani. Az önkormányzat és
intézményeinek energetikai felújítása szükséges ehhez. Egy megvalósíthatósági tanulmányt
kell készíteni, melynek beadási határideje május 20-a. A pályázattal a beruházás költségének
80%-át lehet megnyerni, 20% önerőt kell biztosítani, amit hitelből lehetne fedezni.
Februárban egy tájékoztató előadást tartanak erről Ausztriában. A megvalósíthatósági
tanulmányban szerepelnek a hitel visszafizetésének feltételei. A fűtőmű önálló cégként
működne. Az energiafelhasználás költsége felére csökkenne. Mindent egybevetve ez egy jó
lehetőség lenne a vámos településeken.
Nagy Gábor képviselő: A problémát az jelentené, hogy napjainkban nem báláznak, mert a
szalma szállításának, tárolásának nagyon magas a költsége. Ehhez nagy összefüggő területen
kellene termeszteni a gabonát.
Hám László alpolgármester: A helyi termelőszövetkezet vezetője megkeresésemre elmondta,
hogy itt leginkább beszántják a szalmát, nem kezdenek vele semmit.
Galó János képviselő: A tokaji erőmű is szalmával működik, ott is nehézséget okoz a szalma
beszerzése.
Toma István polgármester: Javaslom, hogy vegyünk részt az előadáson, tájékozódjunk a
rendszer működéséről.
Endrész György képviselő: A legfontosabb kérdés, amire tudnunk kell a választ, hogy a
falunak ez mekkora költséget jelentene, vagyis mennyi az a 20%?
Nagy Gábor képviselő: Az alternatív energia felhasználásának egy másik módja lehetne, ha
napelemeket szerelnénk az iskola tetejére. Ezzel meg lehetne oldani az ottani intézmények
energiaellátását, továbbá igen gyorsan megtérülne a befektetés.
Toma István polgármester: A 6. számú mellékletben két sor módosul. Az iskola esetében a
személyi juttatás 39.516, a járulékok 10.526, a dologi kiadások 6.347 eFt-ra változnak, így
összesen 56.389 eFt az iskola működési kiadása. A Szennyvíz-üzemeltető adatai az előző
sorrendben: 1.860, 482, 57.658, és 60.000 eFt. Ezek alapján az összesen sor a
következőképpen alakul: személyi juttatás 89.432 eFt, járulékok 23.051 eFt, dologi kiadások
97.514 eFt, összesen: 209.997 eFt. A 7. számú melléklet a létszámadatokat tartalmazza
intézményenként. A közcélú foglalkoztatás keretében 3 fő kerül az Idősek Otthonába
együttműködési megállapodás alapján, 2 főt pedig mi foglalkoztatunk közmunkás és
ebédkihordó feladatkörben. A következőkben vegyük végig az egyes intézményeket. A
Polgármesteri Hivatal költségvetésében az államháztartáshoz való befizetési kötelezettség
összege nullára csökken, az áfa kiadások összege 2.800 eFt-ra nő, a működési kiadások
végösszege így nem változik.
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Galó János képviselő: A személyi juttatásokon belül a cafetéria érdekelne.
Dr. Dobos Róbert jegyző: Egy jogszabály-módosítás következtében a köztisztviselőknek
kötelezően bevezették a cafetéria-rendszert az eltörölt ruhapénz és étkezési utalvány helyett.
Többféle jogcím közül lehet választani, például üdülési csekk, magánnyugdíjpénztári,
egészségpénztári befizetés, melegétkezési utalvány, internet-előfizetés.
Endrész György képviselő: Mennyi ennek az egy főre jutó összege?
Dr. Dobos Róbert jegyző: Évi 347 ezer forint fejenként. A jogszabály határozza meg a tól-ig
mértéket. Előzetes számításokat végeztünk arra vonatkozólag, hogy hogyan érné meg
legjobban. Ezt az összeget úgy határoztuk meg, hogy vettük a még kedvezményes adókulccsal
adózó melegétkezési utalvány összegét és annak az adóját, azaz havi 18.000 + 4.500 forintot,
ez éves szinten 270 ezer forint, amit megnöveltünk az eltörölt ruhapénz nettó összegével.
Endrész György képviselő: Ez a tétel tartalmazza az adót is?
Dr. Dobos Róbert jegyző: Igen, a bruttó összeget kell elfogadni.
Toma István polgármester: A cafetéria jár a 6 fő köztisztviselőnek. Az iskola és óvoda
dolgozói melegétkezési utalványt kapnak, aminek az igen tetemes költségét az önkormányzat
vállalja magára.
Galó János képviselő: Ezt felfoghatjuk burkolt béremelésként. Az utalványoknak is van
költsége, mármint a beszerzésének.
Toma István polgármester: Ez beépül ebbe az összegbe. Mindenki nyilatkozik, hogy a
szabályzat alapján mit választ, ennek megvizsgáljuk a költségét, és azt is beépítjük a keretbe.
Dr. Dobos Róbert jegyző: Azt egyelőre még nem tudjuk, hogy milyen költségek tartoznak
bele a bruttóba. Minden lehetőségnek más a költsége, ennek még utána kell járni.
Toma István polgármester: A 2.084 ezer forintba minden költséget bele kell venni.
Endrész György képviselő: Az állami cégeknél ez természetes, a versenyszférában prémium
helyett van cafetéria, amit az éves árbevétel alapján számolnak ki.
Galó János képviselő: A pénzügyi bizottság ülésén volt néhány kérdésem, például a
szakképzési hozzájárulással kapcsolatban, illetve az adatok pontosságát illetően. Ennek
utánajártak?
Stass Gábor pénzügyi előadó: A szakképzési hozzájárulásra vonatkozó jogszabályt
kinyomtattam, ez a kötelezettség nem vonatkozik ránk. Az egyes táblák adatait újraszámoltuk,
most már helyesek az adatok.
Toma István polgármester: Az iskola költségvetésében a nem rendszeres személyi juttatások
között szerepeltetni kell a keresetkiegészítést, ami fejenként 98.000 Ft, így a nem rendszeres
személyi juttatás összege 1.666.000 Ft-tal növekszik, azaz 4.222.200 Ft-ra változik. Ennek
következtében a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások összege 37.850.200 Ft. A
szakkönyv fejenként 14 ezer forintról 4 ezer forintra csökkent. Mindent egybevetve a
személyi kiadások összege járulékokkal együtt 39.516.200 Ft. A dologi kiadások 20 ezer
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forinttal növekedtek, azaz 6.347 ezer forintra változtak, így a személyi és dologi kiadások
összege 56.389.200 Ft. Az óvodánál felmerült, hogy az étkezési hozzájárulást meg kell
bontani, és külön kell szerepeltetni a természetben étkezőket (5 fő), illetve azokat, akik
melegétkezési utalványt kapnak (2 fő). Így az eredetileg szereplő 912 ezer forint megoszlik
768 és 184 ezer forintra. A költségvetés végösszege nem változott. Az előző fordulóban már
elhangzott, hogy a személyi juttatás Galó Gyuláné nyugdíjazása miatt ilyen jelentős. Az
óvodavezető pályázatot ír ki Galó Gyuláné munkakörének betöltésére szeptember 1-jétől. A
Közösségi Ház költségvetése a tavalyinál 1 millió forinttal kevesebb.
Endrész György képviselő: Elgondolkodtató, hogy a Közösségi Ház költségvetése sokkal
több volt tíz éve, a programok száma viszont kevesebb volt.
Toma István polgármester: A védőnői szolgálat esetében szintén a személyi juttatások
jelentenek nagyobb tételt. Ennek oka, hogy a védőnő még a gyes utáni szabadságát tölti
március 31-éig, eddig az ő bére mellett a helyettes védőnő bérét is fizetni kell. A másik ok,
hogy a takarítást ellátó 1 fő bére is a védőnői szolgálatot terheli. A tálalókonyha költségvetése
a lehető legtakarékosabb. A Szennyvíz-üzemeltető költségvetésében nincs változás.
Endrész György képviselő: Megkérdezhetem, hogy mit lehet tudni az új intézményvezetőről?
Toma István polgármester: Kiss Gábornak hívják. A jogszabályoknak megfelelően főiskolai
végzettségű. A régebbi pályázók közül választottuk ki. Ügyesen dolgozik, kezd belejönni a
munkába. Az út-, hídüzemeltetés, illetve a községgazdálkodási szolgáltatás költségvetésében
nem történt változás. Kérném, hogy aki javasolja a költségvetés előterjesztését a II. fordulóra,
kézfeltartással jelezze. (A mellékletek a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
A Képviselő-testület egyhangúlag javasolta a költségvetés előterjesztését a II. fordulóra.
Toma István polgármester: Javaslom, hogy térjünk rá a második napirendi pontra.
A második napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok
Toma István polgármester: A 2010. évre is fontos az Idősek Otthonával való együttműködési
megállapodás aláírása, aminek keretében 3 fő alkalmazását kívánjuk megoldani. A
közfoglalkoztatási tervet ezek alapján kell elkészíteni. Kérem, hogy aki egyetért a közcélú
foglalkoztatásra irányuló együttműködési megállapodás aláírásával, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
1/2010. (I.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közcélú foglalkoztatásra irányuló együttműködésről szóló megállapodás
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évre vonatkozó
közcélú foglalkoztatás kapcsán a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában
működő vámosgyörki Idősek Otthonával való együttműködés lehetőségeit
megtárgyalta, és a következő döntést hozta:
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A Képviselő-testület az Idősek Otthonával kötendő közcélú foglalkoztatásra
irányuló együttműködésről szóló megállapodás kereteiben 3 fő alkalmazását kívánja
megoldani.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a Község 2010. évi
közfoglalkoztatási tervének elkészítése során a Képviselő-testület fenti döntését
vegye figyelembe.
Határidő: 2010. február 28.
Felelős: Toma István polgármester
Dr. Dobos Róbert jegyző
Toma István polgármester: A következő téma a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozást érinti. Előzetesen már kinyilvánítottuk a
csatlakozási szándékunkat, most pedig véglegesíteni kell a döntést. A Társuláshoz 80
település mellett csatlakoznánk, az ő hozzájárulásukra is szükség van. Aki egyetért a Heves
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozással, kézfeltartással
jelezze.
Ezután a képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
2/2010. (I.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való
csatlakozás
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Heves Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz (3300 Eger, Dobó tér 2.)
való csatlakozás feltételeit, lehetőségeit, a Társulás alapító okiratát és a
társulási megállapodást módosításokkal egységes szerkezetben
megvizsgálta, és a következő döntést hozta:
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz, és megbízza
a polgármestert, hogy a társulási csatlakozásra vonatkozó megállapodást
írja alá.
Határidő: Azonnal
Felelős: Toma István polgármester
Toma István polgármester: A Gyöngyösi Városi Televízió egy árajánlatot nyújtott be hozzánk
arra vonatkozólag, hogy milyen szolgáltatásokat tudna számunkra biztosítani. Az ajánlatban
szereplő ár elég magas, továbbá a helyi televízió és képújság megléte miatt nincs szükségünk
ezekre a szolgáltatásokra. Kérem, hogy aki egyetért abban, hogy ne kössünk megállapodást a
Gyöngyösi Városi Televízióval, kézfeltartással jelezze.
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Ezután a képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
3/2010. (I.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Gyöngyösi Városi Televízió ajánlata
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Gyöngyösi Városi Televízió ajánlatát megtárgyalta, és a
következő döntést hozta:
A helyi televízió és képújság megléte miatt a Képviselő-testület
nem kíván megállapodást kötni a Gyöngyösi Városi
Televízióval.
Határidő: Azonnal
Felelős: Toma István polgármester
Hám László alpolgármester: A Diórádió kérte a támogatásunkat.
Toma István polgármester: Sajnos már nem tudunk senkit támogatni, a költségvetésbe nem
fér bele. A következő döntés az előzőekben már megtárgyalt, Polgári Védelem számára
nyújtandó támogatásról szól. Kérem, hogy aki egyetért, hogy a Heves Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltségét 5 Ft/fő/település, vagyis
2010. évre vonatkozóan 10.000 Ft összeggel támogassuk, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
4/2010. (I.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi
Kirendeltség Gyöngyös kérelme
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Heves
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltség
Gyöngyös kérelmét megtárgyalta, és a következő döntést hozta:
A település költségvetési rendelete szűkös anyagi lehetőséget biztosít a
szervezetek támogatására, így 5 Ft/fő/település hozzájárulást tudunk
biztosítani működésükhöz. A támogatás összege 2010. évre 10.000 Ft,
azaz Tízezer forint. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert,
hogy gondoskodjon a fenti összeg átutalásáról.
Határidő: Azonnal
Felelős: Toma István polgármester
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Hám László alpolgármester: Jelezni szeretném, hogy az idei Vámos Települések Találkozója
Vámosgálfalván kerül megrendezésre. Február 15-éig egy 20 fős csapatot kell
összeállítanunk, akik képviselik településünket a rendezvényen.
Toma István polgármester: Elmondja, hogy a továbbiakban személyét érintő téma kerül
megtárgyalásra, ezért zárt ülést rendel el.
Mivel több hozzászólás, napirend nem volt, a polgármester a nyílt ülést 19,10 órakor bezárta.

K.m.f.

Toma István
polgármester

Dr. Dobos Róbert
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Gedei Zoltán
képviselő

Galó János
képviselő
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