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Toma István polgármester: Üdvözli a megjelent képviselőket és a meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 10 képviselőből 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Domoszlai Andreát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Gedei Zoltán
és Szedmák Szilvia képviselőket. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.
Napirend:
1. A szavazatszámláló bizottság választott tagjainak jóváhagyása a 2010. április 11-én és
25-én tartandó országgyűlési választások kapcsán
Előadó: Dr. Dobos Róbert jegyző
2. Indítványok, bejelentések, javaslatok
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre, a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, illetve a napirendi
pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadja.
Toma István polgármester: Mielőtt rátérnénk az első napirendi pont megtárgyalására, egy régi
adósságomat szeretném törleszteni. Üdvözöljük körünkben Szabó Istvánt, aki immáron tíz éve
vesz részt helyi lapunk, a Mi újság? szerkesztése körüli feladatokban. Neki köszönhető az

újság fejlődése, színvonalának folyamatos emelkedése. Írásaival megérinti az embereket,
munkájával pozitív példát mutat. Eddigi munkájáért szeretném megjutalmazni. A
továbbiakhoz jó egészséget kívánok a képviselő-testület nevében. A mai nap más
szempontból is különleges: nőnap van. Ez alkalomból szeretném a képviselő-testület női
tagjait köszönteni.
Az első napirendi pont tárgya: A szavazatszámláló bizottság választott tagjainak jóváhagyása
a 2010. április 11-én és 25-én tartandó országgyűlési választások kapcsán.
Toma István polgármester: Újabb választás elé érkeztünk. Ennek kapcsán felkérem Dr. Dobos
Róbert jegyzőt, hogy ismertesse a szavazatszámláló bizottság választott tagjaira tett
indítványát.
Dr. Dobos Róbert jegyző: Indítványomat eljuttattuk a képviselő-testület tagjaihoz. A
választási eljárásról szóló törvény értelmében a szavazatszámláló bizottság tagjait és
póttagjait legkésőbb a szavazás napja előtti 20. napon a képviselő-testületnek kell
megválasztania a helyi választási iroda vezetőjének indítványára. Felmértem a községben
tagsággal rendelkező szavazatszámláló bizottsági tagok álláspontját a részvétel
vonatkozásában. A következő személyek nem vállalták a tisztséget: Gedei Béla, Bikádi
Gyuláné, Zavarkó Ferenc, illetve Bágyi Katalin. A fentiekre való tekintettel kérem a
képviselő-testületet, hogy a szavazatszámláló bizottságok indítványomban megjelölt személyi
összetételét elfogadni szíveskedjenek.
Toma István polgármester: Kérem, hogy aki az indítványban megjelölt szavazatszámláló
bizottsági tagokkal egyetért, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
9/2010. (III.8.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A szavazatszámláló bizottság választott tagjainak jóváhagyása az
országgyűlési választások kapcsán.
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a község szavazóköreiben működő szavazatszámláló bizottságok
személyi összetételét az alábbiak szerint:
I. számú szavazókör
Tagok:
Tóthné Kovács Mária Vámosgyörk, József A. u. 49.
Benei Lászlóné Vámosgyörk, Barátság u. 12.
Pardi Albertné Vámosgyörk, Táncsics u. 44.
Póttagok:
Bányiczky Dóra Vámosgyörk, Wesselényi u. 21.
Mozsár Nikolett Vámosgyörk, Kölcsey u. 7.
Palla Jánosné Vámosgyörk, Dózsa Gy. u. 22.
Juhász József Vámosgyörk, Petőfi u. 4/c
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II. számú szavazókör
Tagok:
Lajcsik Andrásné Vámosgyörk, István király út 11.
Drabos Imréné Vámosgyörk, Vörösmarty u. 1/1
Szedmák Zoltán Vámosgyörk, Kossuth u. 85/2
Póttagok:
Nagyné Tóth Szilvia Vámosgyörk, Ady E. u. 1.
Mezei Józsefné Vámosgyörk, Dózsa Gy. u. 1/b
Domoszlai Sándor Vámosgyörk, István király út 110.
Határidő: Azonnal
Felelős: Toma István polgármester
Dr. Dobos Róbert jegyző
Toma István polgármester: Javaslom, hogy térjünk rá a második napirendi pontra.
A második napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok
Toma István polgármester: Az első téma a mozgókönyvtár működtetése. A mozgókönyvtár
szakmai felügyeletét a Bródy Sándor Megyei Könyvtár látja el. A könyvtár működtetése úgy
valósul meg, hogy megállapodás keretében 1 millió forint normatív támogatást kapunk a
kistérségtől, melyből 500 ezer forintot az új könyvekkel való folyamatos ellátottságra, tehát a
megyei könyvtárnak fizetendő szolgáltatási díjra, 500 ezer forintot pedig egy fő könyvtáros
foglalkoztatására fordítunk. A megállapodás aláírásához képviselő-testületi határozat
szükséges. Kérem, hogy aki egyetért a megállapodás megkötésével, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
10/2010. (III.8.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Mozgókönyvtári normatív támogatás átadása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
megállapodás Mozgókönyvtári normatív támogatás átadásáról című
előterjesztést. A Képviselő-testület a megállapodást elfogadja, egyben felkéri a
polgármestert és a jegyzőt a támogatásban megállapított összeg szabályszerű
felhasználására, és a megállapodás aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Toma István polgármester
Dr. Dobos Róbert jegyző
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Toma István polgármester: Következő témánk a talajterhelési díj bevallási nyomtatvány
módosítása. Felkérem a jegyzőt, hogy a részletekről tájékoztassa a képviselő-testületet.
Dr. Dobos Róbert jegyző: A talajterhelési díj fokozatosan került bevezetésre, ami azt jelenti,
hogy az elmúlt években a talajterhelési díj kiszámításánál százalékosan meghatározott
kedvezményt lehetett igénybe venni, mely kedvezmény fokozatosan csökkent, és a 2009.
évben szűnt meg teljesen. Tehát a 2009. évről benyújtandó bevallásban már nem
érvényesíthető a kedvezmény. Emiatt a bevallási nyomtatványt úgy módosítottuk, hogy a
kedvezményre vonatkozó sort kitöröltük. A változás a talajterhelési díjról szóló 16/2006.
(XII.18.) számú rendeletet is érinti, melynek a bevallási nyomtatvány a mellékletét képezi.
Emiatt szükséges a rendelet módosítása.
Toma István polgármester: Kérem, hogy aki a talajterhelési díjról szóló rendelet
módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő rendeletet alkotja:
Vámosgyörk Község Önkormányzat
2/2010. (III.8.) számú rendelete
a talajterhelési díjról szóló 16/2006. (XII.18.)
számú rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: Azonnal
Felelős: Toma István polgármester

Toma István polgármester: Lehetőségünk nyílt pályázat benyújtására az óvoda felújítására
vonatkozóan. Sajnos az óvoda-bölcsőde kialakítására nem tudtuk benyújtani a pályázatot,
mivel a telek beépítettsége nem felelt meg az előírásoknak. Az új pályázat azonban lehetővé
tenné az óvoda teljes felújítását, azaz a szigetelés megoldását, tető javítását, kazánház
lebontását és cseréjét egy új faházra. A pályázat önereje 5,6 millió forint, mely összeg a 2011.
évi költségvetést érintené. Ha a szeptemberi döntés során pozitív elbírálásban részesülne a
pályázatunk, akkor jövő nyáron sor kerülhetne a felújításra, így a miénk lenne a környék
legszebb óvodája. Kérem, hogy aki egyetért a pályázat benyújtásával, és ennek
következményeként az 5,6 millió forint önerő biztosításával, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
11/2010. (III.8.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pályázat benyújtása a Tulipán Napköziotthonos Óvoda felújítására
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tulipán
Napköziotthonos Óvoda felújítására vonatkozó pályázat feltételeit, és a
következő döntést hozta.
Önerőként 5.600.000 Ft-ot állít be a költségvetésbe.
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert – az óvodavezető
közreműködésével – a pályázati anyag összeállításával és határidőre történő
benyújtásával.
Határidő: Azonnal
Felelős: Toma István polgármester
Toma István polgármester: Esedékessé vált a közmeghallgatás megtartása. A megfelelő
időpont április 7. lenne, addigra elkészül a zárszámadás is. Javaslom, hogy a
közmeghallgatást 2010. április 7-én 17 órakor tartsuk meg a Közösségi Házban. Aki egyetért,
kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
12/2010. (III.8.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
közmeghallgatás megtartásának lehetőségeit, és a következő döntést hozta.
A Képviselő-testület a közmeghallgatás időpontját a következőkben jelöli meg:
2010. április 7. szerda 17 óra. Helyszín: Közösségi Ház.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a közmeghallgatásról
tájékoztassa a lakosságot.
Határidő: Azonnal
Felelős: Toma István polgármester
Toma István polgármester: Egyre fontosabbá válik egy korszerű, környezetbarát és
energiatakarékos fűtési rendszer megvalósítása településünkön. A közelmúltban
megismerkedhettünk az Ausztriában működő energetikai rendszerrel. Nemrégiben mindenki
megkapta a faaprítékkal működő automata fűtési rendszer kialakításáról szóló tájékoztatót,
mely a technikai feltételeken kívül a pénzügyi kondíciókat is tartalmazza. Ide kapcsolódik,
hogy csütörtökön Taspusztán Zöld Energia címmel előadást tartanak energetika és biomassza
erőmű témában, melyre a jegyző fog elmenni. A Megújuló Energiák Mérnöki Irodája
képviseletében Garai Zsolt környezetmérnök állított össze egy döntéselőkészítő tanulmányt
egy biomassza közösségi fűtőmű kivitelezésére vonatkozóan. Kérem, hogy mindenki
tanulmányozza a kiadott anyagokat, hogy az alternatívák ismeretében a későbbiek folyamán
jó döntést tudjunk hozni. Van-e kérdés, hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatosan?
Hám László alpolgármester: A fűtőmű helyére alkalmas lenne a jelenlegi napközi mögötti
udvar, itt megoldható lenne a tárolás is. A másik nagy probléma a szállítás.
Gréczi László képviselő: A munkahelyemen egy évig kísérleteztünk egy faaprítékkal
működtetett rendszer kivitelezésén. Az a tapasztalatom, hogy a faapríték szállítása szinte
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megoldhatatlan. A szállítás során tönkremegy az alapanyag. A nagyobb gallyak szállítása nem
gazdaságos, tehát a kitermelés helyén kell megoldani az aprítást. Sajnos a környékünkön
nincs elég fa ennek a fenntartásához. Ha máshonnan hozatjuk, akkor egyre drágábban tudjuk
beszerezni a növekvő kereslet miatt. Ha lenne a falunak egy nagyobb saját földterülete, azt be
lehetne fával ültetni, és akkor talán gazdaságos lenne az erőmű.
Toma István polgármester: Van még kérdés, hozzászólás?
Mivel több hozzászólás, napirend nem volt, a polgármester a rendkívüli ülést 18,00 órakor
bezárta.

K.m.f.

Toma István
polgármester

Dr. Dobos Róbert
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Gedei Zoltán
képviselő

Szedmák Szilvia
képviselő
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