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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 Gyóni Andrásnét, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bódi Zsolt és
Galó János képviselőket. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.
Napirend:
1. Vámosgyörk Község Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról a
zárszámadási rendelet elfogadása.
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 2009. évi költségvetési
rendelet végrehajtásáról a zárszámadási rendelet elfogadása.
Toma István polgármester: Köszöntöm a megjelenteket. A pénzügyi bizottság megtárgyalta
az önkormányzat intézményeinek zárszámadási rendelet-tervezetét és a hozzá tartozó
mellékleteket, továbbá a szöveges indoklást és javasolja a képviselő-testület felé elfogadásra.
Szennyvízelvezető Költségvetési Szerv zárszámadása is elkészült, most tudtuk kiosztani,
kérjük, hogy mindenki nézze át.
Elmondja, hogy a múlt évet 225.541 E Ft bevétel teljesítéssel és
216.906 E Ft kiadási teljesítéssel zártuk, ami a 7 sz. melléklet
részletezése szerint azt jelenti, hogy 10321 E Ft megtakarítással zártuk az évet.
Az önkormányzatunknak 2009 évben nem kellett hitelt felvenni, az intézményeinket
működtettük. Sajnos a betervezett fejlesztéseket nem tudtuk végrehajtani, mivel a
pályázataink nem lettek nyertesek.
A Leaderben nyertes liget pályázat munkálatait jövő héten kezdjük. Itt szeretnénk egy 10 %
költség pluszt kérni, mert a kivitelezők 2007-évi árral olyan színvonalon nem tudják
megoldani, ami elvárható. Reméljük, hogy a játszótér rekonstrukció is hamarosan elkezdődik.
Önerőből megvalósítottuk a Rendezési Terv módosítását, számítástechnikai eszközöket,
szoftvereket vásároltunk, a Martinovics úti árokrendszer és a Sporttéri híd került felújításra,
valamint a Polgármesteri Hivatalba színes fénymásoló gépet lízingeltünk. Bevételeinket
növelte a visszavásárolt telkek újraértékesítése ez 425 %-ra teljesült.
A 2008 évi megszorító intézkedések és létszámleépítés 2009-évben hozta meg az eredményt.
Ha bevételeinket növelni nem tudjuk és a válság érezteti hatását, akkor az ÖNHIKI
intézményét igénybe kell venni, vagy az ÖM által pályázható támogatást.
Átadom a szót a pénzügyi bizottság elnökének.
Gedei Zoltán pénzügyi bizottság elnöke: Köszönjük a beszámolót, mióta az
önkormányzatnál vagyok képviselő ilyen eredménnyel még nem zártunk évet, ebben a nehéz
gazdasági helyzetben is jól gazdálkodtunk.
Kérdések, vélemények:
Endrész György képviselő: Ez a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló csak látszólag
szép, a hibája az, hogy csak működött a falu. Mi a településen egy fát sem ültettünk, a
környező településeken, mint pl: Boldog a főutcán a fák valamilyen rendszerben vannak
ültetve. A Közútkezelő KHT-t megkellene kérdezni, hogy az István k útra lehet e alacsony
növésű fát ültetni, mert így villanyvezeték alá is kerülhetne fa. Ha egy évben a lehetőségünk
csak 10 db. fát engedélyez ültetni, csak annyit ültessünk, de azt valamilyen rendszerben. A
temetőbe is ültettünk évekkel ezelőtt, de nincs aki gondozza és így alig maradt meg belőlük
élő fa.
Toma István polgármester: Azon vitatkozom, hogy fát nem ültettünk ugyan is a Heves
megyei Fejlesztésért Alapítvány 2009 évben 30.000.-Ft-ot szavazott meg támogatásként az
önkormányzatnak. Ehhez az önkormányzat hozzá tett még 30.000.-Ft-ot, és 2009. őszén 100
db. fa került elültetésre a településen. A napokban ismét 75 db. madárberkenye, 28 db.
szivarfa ültetésére van lehetőség. A fák Juhász Józsefnél átvehetők ültetésre.
A Közútkezelő KHT 2001-ben is kiszedette az árokszállási útra ültetett tujákat, mert
útfelújítást hajtott végre.
A temető az Egyház tulajdonában és az Ámon kezelésében van, nem vagyok hajlandó plusz
embert adni azért, hogy ott a munka el legyen végezve. Ha mindenki végezné a saját
munkáját, nem lennének problémák és nem száradnának ki a fák.
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Ezután Endrész György képviselő Úr bejelentette, hogy távozik az ülésről, mert indulatból
nem lehet beszélgetni, és így nem veszek részt az ülés további részén.
Ezután Endrész György távozott az ülésről és azt mondta „ nem hajlandó a polgármester
kapcája lenni és kikéri magának ezt a beszédet”.
Toma István polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem, hogy
aki egyetért az önkormányzat és intézményei 2009. évi zárszámadási rendeletével az,
kézfeltartással jelezze.
( A rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva).
Ezután a képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:
Vámosgyörk Község Önkormányzat
3/2010. (III.29.) számú rendelete
a 2009 évi. költségvetés végrehajtásáról.
(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: Beadtuk a pályázatot az orvosi rendelő felújítására, ez három
nagyobb témát takar, úgy mint az akadálymentesítés, az ablakok cseréje és a bútorzat és
műszer-csere. Az akadálymentesítésben teljesen új vizesblokk kerül kialakításra, maga az
orvosi rendelő rész nem változik. Az ápolónő helyisége egy méterrel megrövidül, hogy a
mellékhelyiségeket a tolókocsis betegek is tudják használni. Az ablakok műanyagból
készülnek, a bejárati ajtó is. A váróteremben a bútorzat teljesen le lesz cserélve és a doktor úr
kérésének megfelelően néhány alapvető műszer kerül beszerzésre.
A költségvetésünkben 1.800.000.-Ft ot terveztünk önerőként, amit eltaláltunk, mert a tervező
összértékként 14.531.000.- FT-ot hozott ki.
Kérdések:
Galó János képviselő: Bruttó bekerülés a 14.531.000.- forint?
Válasz:
Toma István polgármester: Igen a 14.531.000.-Ft bruttó érték.
Hozzászólás nem volt.
Ezután a képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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13/2009. (III. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az orvosi rendelőre kiírt ÉMOP 4.1.1/A pályázatot.
A pályázat összértéke 14.531.000.- Ft, saját erő értéke
1.800.000.-Ft, melyet a 2010. évi költségvetésünk tartalmaz.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat
elkészítésére és határidőben történő beadására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Toma István polgármester

Toma István polgármester: A vermek rekultivációját végző cég tájékoztatása szerint a
munkálatok 2011-ben indulhatnak el. A mérések alapján azt a következtetést vonták le, hogy
a vermek takarásos rendszerrel rekultiválható. A karbantartást 10 évig kell végezni, amely
fűnyírásból és fák, bokrok igazításából áll.
A dögkút rekultivációja megtörtént, így ez az akadály is elhárult a további munkálatok elől.
Sajnos a tiltó táblát ellopták és ott létemkor óriási mennyiségű szemét volt a vermeken kívül
is. A bejárati utakot eltorlaszolták, mindenképpen arra kérnék felhatalmazást, hogy Sőregi
András vállalkozóval némileg rendbe tegyük a vermeket. Sajnos a megbízott emberek nem
látják el feladatukat, nem kapok jelzést az illegális beszállítókkal kapcsolatban és így
intézkedni nem tudunk. Bár most éppen van egy ügyünk egy atkári illetékességű vállalkozó
nagymennyiségű bontási anyagot vitt ki, az ügy átadásra került a jegyző úrnak.
A lyukhíd mindkét oldalán rossz a helyzet, a lomtalanítás ellenére oda hordják a szemetet.
A MÁV felé megtesszük a megfelelő intézkedést.
Kérdések, hozzászólások nem voltak.
Ezután a képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

14/2009. (III. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Talajterhelési díj felhasználása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Vermek
kommunális
szemétlerakó
rekultivációjának helyzetét.
A képviselő-testület a múlt évi talajterhelési díj összegének
terhére 200.000.-Ft-ot a környezeti szennyezés csökkentésére
fordít.
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert az intézkedés
megtételére.
Határidő: Azonnal
Felelős: Toma István polgármester
Toma István polgármester: A Vámos települések következő találkozója Vámosgálfalván
Erdélyben lesz június 4,5,6-án. Minden képviselőt elvárok, kérem a következő ülésre
döntésükről tájékoztassanak, hogy ki vesz részt a találkozón.
Vámosgálfalvára az út Vámosgyörkről 8 óra, ezért 4-én reggel 8 órakor indulunk, ami már
biztos 10 fő futballcsapat, 5 fő asztalitenisz csapat, 5 fő kulturcsapat.
Toma István polgármester: A fűtéskorszerűsítésre kettő tanulmány érkezett, az egyik Garai
Zsolttól Vámosgyörk intézményeinek biomassza közösségi fűtőműve, a másik a Zöldforrás
pályázat készítő irodától fa-aprítékkal működő automatatüzelési rendszer.
Véleményt kérek, hogy ez a testület foglalkozzon-e még a témával, vagy bízzuk az újonnan
felálló képviselő-testületre?
Hám László alpolgármester: Garai Úr készített Vámosgyörk és Intézményeire vonatkozó
biomassza közösségi fűtőmű tanulmányt. Ebben a tanulmányban részletesen leírja ennek a
fűtésnek az előnyeit. Érdemes rajta elgondolkodni, mert ez a jövő. A gázárát folyamatosan
emelik, ez a rendszer pedig fele költséggel működne. A beruházásnak több előnye van. Az
energiahordozók egy részre kiváltásra kerül,mégpedig helyben keletkező megújítható, illetve
megújuló energiaforrásokból. Az energiahordozókra fordított kiadások hasznosulnak, az
ezekre fordított pénz a régióban marad. A hagyományos rossz hatásfokú és rossz tüzelési
jellemzőjű berendezések helyett központi, szabályozott, minden tekintetben ellenőrizhető
hőtermelés jön létre. Fentiek révén javul a település környezeti állapota, összképe
rendezettebbé válik. A saját energiaforrás hasznosítás jelentős mértékben függetlenít. A
beruházás jelentősen hozzájárul a munkahelyteremtéshez és gazdaságfejlesztéshez a
térségben.
Alapanyagköltségeket figyelembe véve, elmondható, hogy vásárolt alapanyag esetén is
harmadára csökken a tüzelőanyagra fordított költség. Amennyiben a térségben keletkezett
alapanyag összegyűjtését megszervezik, akkor az erre költött pénz is a helyi lakosoknak
biztosít munkahelyet.
A megvalósítás közel 200 millió forintba kerülne.
Hozzászólások:
Galó János képviselő: Mióta a helyszínen jártam és az ott látottak alapján csodálatosnak
tartom a rendszert, nagyon jó dolog csak a megvalósítása jelentős költségekbe kerülne, amire
úgy vélem, hogy nincs pénz. A településünk alatt jelentős hőforrás van, miért nem azt
aknázzuk ki, miért akarjuk a mezőgazdasági terméket elégetni.
A megújuló energiaforrás magyarországi engedélyeztetése még nem tiszta, idő veszteség, ha
minden szakhatóságtól az engedélyt beszerezzük., ez kb: 2 év. Véleményem szerint ez az év
politikailag nem jó év. Ha ez az önkormányzat belekezd, nem tudom mennyit tegyen, nem
látom a végét. Véleményem szerint nem szabad elvetni ezt a dolgot, de mi már ne vállaljunk
csak előkészítő munkát, majd az újonnan felállt testületre kellene bízni a döntést.
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Hám László alpolgármester: A megvalósításhoz külső támogatásra van szükség. A melegvíz
kiaknázásával kapcsolatban elmondhatom, mivel nem régiben volt benne részem 1 méter
fúrás 26 ezer forintba kerül. A víz kivevésének mennyiségét is szabályozzák.
Gréczi László képviselő: A faaprítékos tüzelési rendszerhez sok ember kell, aki a fát
összeszedi. Én nem látom ennek értelmét, ezt már a füredi iskolában végigjártam és nem
tudtuk megvalósítani ott sem.
Toma István polgármester: A véleményekből, hozzászólásokból kiderül, hogy a biomassza
fűtőmű megvalósítására jelen helyzetben nincs lehetőségünk, egyetértek Galo képviselő
társammal, hogy ezt a feladatot a következő testületre bízzuk.
Toma István polgármester: Pályázat útján a Heves megyei Fejlesztési Közalapítványtól
30.000.-Ft-ot nyert az önkormányzat a település fásítására.
A Faluszépítő, Faluvédő Egylet vezetőjével megbeszélve kb: 100 fát hoz a káli csemete
kertből ennek össz ára 60.000.-Ft. Ezen összeget a talajterhelési díjból finanszírozzuk, mert a
30.000.-Ft mellé biztosítani kell ugyan annyi saját erőt. Az Egylet tagjai megszervezik a
faluban az ültetést, aki igényt tart fára közterületi ültetésre az jelentkezhet az Egylet
vezetőjénél.
Ezután a képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
15/2009. (III. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Települési lakókörnyezet, települési arculatjavítás.
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Heves megye Fejlesztéséért Alapítvány pályázati
lehetőségét.
A képviselő-testület döntött, hogy a településen fásítást hajt
végre és önerőként 30.000.-Ft-ot hagy jóvá a talajterhelési díj
terhére.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat
elkészítésére és határidőben történő beadására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Toma István polgármester
Nagy Gábor képviselő: Az óvodában az előteret és folyosót szülői kezdeményezésre
metlachit kellene lerakni. A munkát vállalnák, csak az anyagot kellene megvásárolni. Hallom,
hogy ez nagy ellenállásba ütközött a fenntartó részéről. Mi ennek az oka?
Toma István polgármester: Azt nem szeretem amikor az intézményekben akár a tanárok,
akár a szülők maszekolnak. Az intézmények önkormányzati fenntartásúak, a benne lévő
összes tárggyal együtt az önkormányzati tulajdont képez minden. Nem igazán tudom
támogatni a kezdeményezést és az év közbeni kitalációkat. A nyári karbantartáskor mindig
egyeztetek az intézményvezetőkkel és a keret-összegből még minden alkalommal az
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optimálisat hoztuk ki. Az óvodára a pályázatot beadtuk, mely akadálymentesítést, az épület
teljes szigetelését és a kornak megfelelő helyiségek kialakítását tartalmazza. Addig nincs
értelme semmilyen egyéb munkára, amíg el nem dől, hogy nyertes-e a pályázat vagy nem.
Galo János képviselő: Az nem jó, ha ilyen feladatokat rábízzuk a szülőkre, vagy esetleg az
intézményekre. A vagyonnal is el kell számolni.
Hám László alpolgármester:
Véleményem szerint arról van szó, hogy ezek a
kezdeményezések jobbító szándékkal születnek, ezt valamilyen szinten értékelni kell és a
megoldás lehetőségét keresni kell.
Tóth Zoltánné képviselő: A tornateremben volt egy kezdeményezés, ahol az alakformáló
stúdiót alakítottunk ki és a festést itt is a szülők vállalták. A munka elkészült, sőt az előtérben
három metlachit is rögzítettek. Mindezt önzetlenül tették és úgy gondolom, hogy ennek örülni
kell ha a szülők segítenek.
Nagy Gábor képviselő: Az iskola bejárati ajtóira üveg tapétát kellene ragasztani, baleset
elkerülése végett, ugyan is ha kitörik az üveg nem száll szét, nem vágja el esetleg a gyerekek
kezét, mert a tapéta összetartja.
Toma István képviselő: A költségvetés tervezésekor kellene ilyeneket kitalálni nem menet
közben, hogy azon törjük a fejünket, hogy honnan teremtsük elő erre a pénzt.
Galo János képviselő: A közelmúltban történt egy beadvány az étkeztetéssel kapcsolatban,
mely szerint kifogásolják a mennyiséget és a minőséget, hogy áll ez az ügy?
Tóth Zoltánné képviselő: A tálaló konyha dolgozóját megkérdezve az adagok mennyisége
megnövekedett, napjainkban nem okoz gondot az étel kiosztás. A minősége nem változott.
Ferenczné Laska Erika óvodavezető: A mennyiségben és a minőségben is változás történt.
Tartalmasabb ételt kapunk kalóriatáblázat alapján van összeállítva az étlap. Félreértés abból
adódik, ami a napjainkban történt, hogy betegség után nem jelentik be, hogy másnap jön a
gyerek óvodába. A megrendelést most már az nap délelőtt 9,30 óráig lehet leadni, ez nagy
segítség az előbbi eset elkerülésére.
A polgármester úr kiküldte a szülők beadványára a választ, melyet a hirdetőtáblára
kifüggesztettem.
Galo János képviselő: Most már döntsünk végre, hogy mi legyen Kalcsó Jenő parkolásával.
Kihelyeztük a táblát ennek ellenére ő továbbra is ott parkol. Rossz idő esetén nem lehet
közlekedni, mert a fél utat elfoglalja. Ha kiáll az árokban lehet látni, hogy fagyálló van az
úton, ami veszélyes anyag. Az utat annyira tönkretette, hogy a lakosok váltó cipőt hordanak
magukkal munkába járáskor.
Megkérem a polgármester urat, hogy szóljon a rendőrnek, hogy ha ráér, vagy szolgálatban
van 17 óra után mindig otthon vagyok látogasson meg és elmondom panaszom.
Toma István képviselő: Képviselő-társamnak megígérem, hogy szólok a körzeti rendőrnek,
hogy látogasson meg.
A ligetbe a munkálatok elkezdődtek, szétszedték a kerítést és újat építenek. A csobogó
szökőkút is készül, a kedves kő a színpad mellé lesz helyezve, a tervező által meghatározott
fák kivágásra kerülnek és új növényzetet kap a liget.
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Bódi Zsolt képviselő: Tájékoztatom a testület tagjait, hogy jövő hét szombaton lesz a
Költészet Napja, kérem mindenkit, hogy vegyen részt a megemlékezésen és egy kedvenc
versét hozza magával.
Mivel több hozzászólás, napirend nem volt, a polgármester a nyílt ülést 18,45 órakor bezárta.

K.m.f.

Toma István
polgármester

Dr. Dobos Róbert
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Bódi Zsolt
képviselő

Galo János
képviselő
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