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Toma István polgármester: Üdvözli a megjelent képviselőket és a meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 10 képviselőből 8 fő jelen van.
Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Domoszlai Andreát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Tóth Zoltánné
és Gréczi László képviselőket. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.
Napirend:
1. Vámosgyörk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének II. 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 II. fordulós megtárgyalása.
Toma István polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. A pénzügyi bizottság megtárgyalta
az önkormányzat intézményeinek költségvetését és a hozzá tartozó mellékleteket, továbbá a
szöveges indoklást, a rendelettervezetet, és az átmeneti időszak gazdálkodását, és javasolja a
képviselő-testület felé elfogadásra. Felkérem Stass Gábort, hogy részletezze, milyen
módosításokra volt még szükség az I. fordulós tárgyalás óta.
Stass Gábor pénzügyi előadó: A mérleg bevételi oldalán az államháztartási törvény szerint
külön kell szerepeltetni a költségvetési hiányt. A kiadási oldalon 100 ezer forint általános
tartalék került beállításra. A működési kiadások változását az egyes intézmények
költségvetésénél részletezném. A 2. számú mellékletben a működési likvid hitel és a
felhalmozási célú bevételek külön sorban szerepelnek az Áht. előírásainak megfelelően. A 3.
számú mellékletet két részre választottuk. Az egyik részben a pénzellátások szerepelnek, a
másik részben, ami az 5. számú melléklet lett, az átadott pénzeszközök. Ezekben a táblákban
számszaki változás nincs. Új melléklet a 8. számú, mely a működési kiadásokat és bevételeket
tartalmazza, illetve a 14. számú melléklet, mely a költségvetési hiány finanszírozását
részletezi. A polgármesteri hivatalnál a legfontosabb változás, hogy a járulékok összege
jelentősen csökkent, mert a közcélú foglalkoztatottak után csak a TB járulék felét kell
kifizetni, ez összesen 477 ezer forintot jelent. Az iskolánál a nemrég érkezett tavalyi
gázszámlák miatt kellett a dologi kiadásokat 1.198 ezer forinttal módosítani. Ez az összeg az
áfát is tartalmazza. További változás, hogy a közlekedési költség a bérletárak 10%-os emelése
miatt 40 ezer forinttal nőtt. A Közösségi Háznál a közlekedési költségtérítés változott az
áremelés miatt. A védőnői szolgálatnál is a közlekedési költség változott, de az emelés
ellenére összességében kevesebb lett, mivel a szabadságát töltő védőnő útiköltsége eredetileg
12 hónapra volt kiszámolva, holott csak áprilistól jár újra dolgozni. A többi intézménynél,
tehát a Szennyvíz-üzemeltetőnél, az út-, hídüzemeltetésnél, a tálalókonyhánál és a
községgazdálkodásnál nem volt változás.
Toma István polgármester: Az elhangzottakhoz hozzáfűzném, hogy az átmeneti időszak
gazdálkodása nem különül el szervesen a megszokott gazdálkodástól. Kiadást jelentett a bér,
közüzemi számlák, beszállítók kifizetése. A 3. számú melléklettel kapcsolatban elmondanám,
hogy bizonyos segélyezési formákat 20%-kal ki kell egészítenünk, tehát nem a teljes összeget
kapjuk meg normatívaként. Rendelkezésre állási támogatásban jelenleg 40 fő részesül, ez a
létszám azonban várhatóan legalább 5 fővel fog emelkedni. Emiatt ez az összeg valószínűleg
módosulni fog. A 7. számú mellékletben a fejlesztések közül kivettük az elutasított
pályázatokat. A 11. számú mellékletben a közcélú foglalkoztatottak közül 3 főt az Idősek
Otthona alkalmaz. A 14. számú mellékletben a költségvetési hiány finanszírozása szerepel.
Ha hitelfelvételre lenne szükségünk, célszerű lenne a likvid hitel keretét megemelni. Van-e
kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban?
Gedei Zoltán képviselő: A pénzügyi bizottság ülésén elhangzott kérdések is megválaszolásra
kerültek, köszönjük a tájékoztatást.
Hám László alpolgármester: Az adatokat, táblázatokat, mellékleteket átnéztük, egy
megfontolt, átgondolt költségvetést fogunk elfogadni. Az elmúlt 3-4 évhez képest átláthatóbb
a kiadott anyag, érthetőbbek az értelmezések.
Gedei Zoltán képviselő: Az előző testületi ülés óta csak finomítások történtek az adatokban, a
fő összegek már nem változtak.
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Toma István polgármester: Az egyes intézmények költségvetésénél először az iskolát
említeném. Ebben az esetben a késve érkezett tavalyi gázszámla miatt kellett módosítanunk az
összegen. Az iskola költségvetését a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség és az
iskolaszék is megtárgyalta és elfogadta. A védőnői szolgálatnál és a közösségi háznál az
utazási költség emelése okozott változást. A szennyvíz-üzemeltetővel kapcsolatban
elmondanám, hogy szerdán kerül sor a társulási tanács ülésére, ahol a belső ellenőrzés által
feltárt hiányosságok megtárgyalására is sor kerül majd. A többi intézmény esetén nem történt
változás ez előzőleg megtárgyalt költségvetéshez viszonyítva. Kérem, tegyék fel kérdéseiket.
Tóth Zoltánné képviselő: Szeretném megköszönni mindenkinek az iskola költségvetésének
összeállítása során nyújtott segítséget. Felhívták a figyelmemet a hibákra, sajátosságokra.
Ezeket szem előtt tartva igyekeztem összeállítani a költségvetést, ami véleményem szerint
átlátható, érthető lett.
Ferenczné Laska Erika intézményvezető: Már harmadszor készítettem el az óvoda
költségvetését, de az idei évben kaptam a legtöbb segítséget. Nagyon sajnálom, hogy az
óvoda-bölcsőde kialakítására nem tudtuk a pályázatot beadni, nagy lehetőség lett volna a
településnek. Változást jelent a 2010. évben, hogy szeptembertől a 2,5 éves gyerekek is
bekerülhetnek az óvodába.
Toma István polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem, hogy
aki egyetért az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésével, kézfeltartással
jelezze. (Az intézmények költségvetése, a mellékletek, a szöveges indoklás, az átmeneti
időszak gazdálkodásának jellemzése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:
Vámosgyörk Község Önkormányzat
1/2010. (II.8.) számú rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: Azonnal
Felelős: Toma István polgármester

Toma István polgármester: Javaslom, hogy térjünk rá a második napirendi pontra.
A második napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok
Toma István polgármester: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nem működtethető az
eddigi rendszerben, 2010-től ugyanis a költségek minket terhelnének. Ez 360 ezer forintot
jelent. Javaslom, hogy a feladatot adjuk át a Kistérségnek, akik velünk ellentétben erre a célra
normatívát is tudnak igényelni. A feladatellátás minősége ezáltal nem fog változni.
Szedmák Szilvia képviselő: Úgy tudom, a gondozásra szoruló személy a nyugdíja 1%-át fizeti
az ellátásért. Eddig ezt mi vállaltuk át?
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Toma István polgármester: Nem. Az ezzel kapcsolatos ügyintézés már a Kistérség feladata
lesz. A gondozók valószínűleg maradnak. Javaslom, hogy a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást adjuk át a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú
Társulása részére. Aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
6/2010. (II.8.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás átadása a
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása részére
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. §
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
szociális alapszolgáltatást a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása
részére átadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodások
aláírására.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a
elkészítésére, valamint az átadás lebonyolítására.

szükséges

dokumentumok

Határidő: Azonnal
Felelős: Toma István polgármester
Dr. Dobos Róbert jegyző
Toma István polgármester: Következő témánk a dögkút felszámolása. Többször beszéltünk
már arról, hogy a szükséges munkálatokat az eddig befolyt talajterhelési díj terhére tudnánk
megvalósítani. A dögkútnál már egy égetés megtörtént, látszik a kút alja. A munka végleges
költsége még nem ismert, de kb. 350 ezer forintra lehet számítani. A szeméttelep
rekultivációjára vonatkozó dokumentációban majd szerepeltetni kell a dögkút
megszüntetésének tényét, illetve hogy azt az önkormányzat saját erőből oldotta meg. Az
elhullott állatok tetemének elhelyezésére azonban megoldást kell találnunk. Egyik lehetőség
egy mobil dögkút elhelyezése, ami egy zárható konténer, melyet bizonyos időközönként
ürítenek.
Hám László alpolgármester: Ezek a konténerek nagyon büdösek, annak ellenére, hogy
zárhatóak. Úgy kellene a konténert elhelyezni, hogy a szag ne a falu felé szálljon.
Toma István polgármester: Lehetne esetleg Adáccsal közösen fenntartani a konténert, amit a
bélüzemnél is el lehetne helyezni.
Galó János képviselő: A legjobb helyen a szennyvíztelepnél lenne.
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Toma István polgármester: Kérem, hogy aki egyetért, hogy a dögkút felszámolása a
talajterhelési díjból valósuljon meg, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
7/2010. (II.8.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Talajterhelési díj felhasználása a dögkút megszüntetésére
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a dögkút
megszüntetésének lehetőségeit megtárgyalta, és a következő döntést
hozta:
A dögkút megszüntetésének munkálataival megbízott vállalkozó
árajánlatának függvényében történjen a költségek kifizetése a
talajterhelési díj számlán 2009. december 31-én meglévő pénzkészlet
terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
megállapodások aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Toma István polgármester
Toma István polgármester: Következő témánk a 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása.
A kerekasztal elfogadta a közfoglalkoztatási tervet, mely szerint 2010. március 1-jétől 5 főt
foglalkoztatnánk, amiből 3 fő az Idősek Otthonában dolgozna. Aki egyetért a 2010. évi
közfoglalkoztatási tervvel, kézfeltartással jelezze. (A terv a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
8/2010. (II.8.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2010. évi közfoglalkoztatási terv
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község
2010. évi közfoglalkoztatási tervét megtárgyalta, és azt az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Toma István polgármester
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Hám László alpolgármester: Ha az olvadás után árvíz lenne, be lehetne a közcélú
foglalkoztatottakat is vetni.
Dr. Dobos Róbert jegyző: A közfoglalkoztatási tervet lehet az év során módosítani, ha
szükséges. Hozzáfűzném továbbá, hogy a tervet a Munkaügyi Központ is véleményezi.
Toma István polgármester: Árvíz esetén a vízkár-elhárítási terv szerint kell eljárnunk. A
településen kb. 100 főt lehet mozgósítani. Ilyen esetben hozzáértő emberekre kell bízni a
munkát.
Dr. Dobos Róbert jegyző: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Szennyvízüzemeltetőnél két belső ellenőrzést folytattak le 2009. augusztus 3-ától 14-éig, illetve 2009.
október 14-étől november 11-éig. Az átfogó vizsgálat során sok hiányosságot tártak fel,
számos elmaradásra derült fény. Ezek felsorolására itt idő hiányában nincs lehetőség, de a két
ellenőrzési jegyzőkönyv megtekinthető a hivatalban.
Tóth Zoltánné képviselő: Néhány szót szólnék a tornaterem és az iskola működéséről. A
tornaterem 4 havi bevétele 92.300 Ft volt, emellett egy szobakerékpárt is vásároltunk.
Terveink között szerepel egy alakformáló stúdió kialakítása a konditerem helyén. Hamarosan
pingpongasztalunk is lesz. Az iskolával kapcsolatosan nagy öröm ért bennünket, mert nyert az
Energiasuli sportmez pályázatunk, amin sportmezeket nyertünk. Részt veszünk az
almaprogramban, melynek keretein belül januártól június közepéig minden alsó tagozatos
tanuló egy almát kap naponta. Egy Guinness-rekordkísérletben is részt fogunk venni. Ez a
Hősök terén megrendezendő rajzverseny, melyen 2 ötfős csapat vesz részt rajztanár
vezetésével. Csütörtökön és pénteken ásványkiállítás lesz látható az iskolában. A
továbbiakban is nagy hangsúlyt fektetünk pályázatírásra, figyelemmel kísérjük a
lehetőségeket. Megemlíteném, hogy végzettségem miatt lehetőségem nyílt, hogy pedagógiai
szaktanácsadóként is tevékenykedjem. A konyhával kapcsolatban a decemberi testületi ülésen
elhangzott, hogy a változásokról tájékoztassuk a testületet. Az adagokkal kapcsolatban
elmondanám, hogy már jut mindenkinek, de az egy főre jutó mennyiség továbbra sem elég,
illetve az ételek ízével sem vagyunk megelégedve. A szülők részéről felmerült a kérdés, hogy
a menzán elfogadják-e a melegétkezési utalványt.
Galó János képviselő: A gyöngyösi Vak Bottyán Középiskolában nem fogadják el,
elutasítóak.
Toma István polgármester: Utánanézünk, de egyelőre nem tudunk semmit.
Dr. Dobos Róbert jegyző: Az a kérdés, hogy a Búzavirág Étterem elfogadja-e.
Galó János képviselő: Meg kellene kérdezni, vagy van-e valakivel szerződése, milyen
költségekkel jár, ha elfogadja az utalványt.
Endrész György képviselő: Szeretném megkérni Tóth Zoltánnét, hogy dicsérje meg kollégáit
a farsangi bálon nyújtott teljesítményükért. Fontos lenne a propagálás.
Tóth Zoltánné képviselő: Az elmúlt félévben 4-5 cikk jelent meg az iskoláról. Sajnos nem
mindent jelentetnek meg, mert nem bírnak hírértékkel. Egy iskolai farsangi bál az újságok
szerkesztői szerint senkit nem érdekel. De természetesen törekszünk arra, hogy minél több
alkalommal szerepeljünk a médiában. Felkérem a polgármester urat, hogy jöjjön el az
iskolába, és a tantestület előtt mondja el, amit Endrész képviselő úr mondott.
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Mivel több hozzászólás, napirend nem volt, a polgármester a nyílt ülést 18,30 órakor bezárta.

K.m.f.

Toma István
polgármester

Dr. Dobos Róbert
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Tóth Zoltánné
képviselő

Gréczi László
képviselő
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