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Toma István polgármester: Üdvözli a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket a
ciklus utolsó ülésén. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen
van. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Domoszlai Andreát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek –
tekintettel arra, hogy az 1. napirendi pont pénzügyet érint – két pénzügyi bizottsági tagot,
Bódi Zsolt és Galó János képviselőket. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.

Napirend:
1. Beszámoló az Önkormányzat és Intézményei 2010. évi költségvetési rendeletének I.
félévi végrehajtásáról.
Előadó: Toma István polgármester
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: Beszámoló az Önkormányzat és Intézményei 2010. évi
költségvetési rendeletének I. félévi végrehajtásáról.

Toma István polgármester: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a beszámolót, és javasolta
elfogadásra. Az ülésen elhangzott, hogy annak érdekében, hogy az új testület és a
polgármester tisztán lássa a helyzetet, néhány módosítást lenne szükséges végrehajtani. Az
egyik, hogy a már biztosan nem megvalósuló fejlesztésekre betervezett összegekkel
csökkentettük az előirányzatot, ezáltal csökkent a költségvetési hiány. A másik, hogy azokkal
a tételekkel összefüggésben, ahol forgalom történt, az előirányzatot és a teljesítést szintén
módosítottuk. Ezek a változások nem jelentkeznek a féléves költségvetési beszámolóban,
viszont a rendelettervezet mellékleteiben átvezetésre kerültek, illetve az azóta eltelt időszak
forgalmának megfelelően módosultak. Röviden ismertetném a beszámolót, illetve
mellékleteit. Az 1. számú melléklet a mérleg. A bevételek 48,10%-on teljesültek, a kiadások
51,03%-on. Költségvetési hiányunk meghaladja a 13 millió forintot, ami abból adódik, hogy a
játszótér megvalósításának és a liget felújításának teljes költségét önerőből, pontosabban
likvid hitelből finanszíroztuk, illetve hogy a szintén likvid hitelből fizetett árvízvédelmi
költségeknek még csak egy része érkezett meg vis major támogatásként. Amennyiben
megérkezik a megnyert támogatás összege, akkor a likvid hitel összege, ezzel együtt a hiány
jelentősen lecsökken. A bevételeinknél az adóbevételeket emelném ki. Ezek mértéke
csökkent, ugyanis most érződik a válság hatása. A pénzellátások közül a rendszeres
pénzellátásoknál a módosított előirányzat összegeit, melyek az önrészt jelentik, jelentős
mértékben meg kellett emelni az eredetihez képest. Erre azért volt szükség, mert a vártnál
többen igényelték ezeket az ellátásokat, és ezt nem tudtuk év elején tervezni. Az 5. számú
melléklethez hozzáfűzném, hogy a beszámoló elkészítése óta majdnem minden társadalmi
szerv megkapta a támogatás teljes összegét. A sportegyesület még körülbelül 1 millió forintot
fog kapni működési költségre. A Virág János Találkozó is megkapta a támogatást annak
ellenére, hogy a rendezvény a választások miatt nem ősszel, hanem jövő tavasszal kerül
megrendezésre. A Faluszépítő Egyesület 50 ezer forint helyett 20 ezer forintot kapott, a
maradék 30 ezer forintból pedig facsemetéket vásároltunk, amit átadtunk nekik. Az Opál Zrttől kapott 2 millió forint támogatást az előírtaknak megfelelően szétosztottuk, 30 ezer forint
maradt. Az átadott pénzeszközöknél az üzemorvosi ellátás 150%-os teljesítést mutat, ami
abból adódik, hogy Dr. Sipos Sarolta két évig nem számlázott részünkre. Sikerült vele
megegyezni, hogy – mivel ő mulasztott – engedje el a 2009. évi díj összegének felét. Így
másfél év díját fizettük ki. A különböző tagdíjak június 30-a óta kifizetésre kerültek, illetve a
körzeti megbízott is megkapta visszamenőleg a megítélt havi 10 ezer forintot. A fejlesztési
kiadásokkal kapcsolatban a pénzügyi bizottság ülésén felmerült, hogy azokat a tételeket,
melyek már biztosan nem valósulnak meg, vegyük ki a táblázatból. A következő
fejlesztéseket érintette a módosítás: útfelújítások, buszmegálló kialakítása, a faluháznak szánt
épület megvásárlása és az orvosi rendelő felújítása. A beszámolóban még feltüntetésre
kerültek ezek az adatok, de a rendeletmódosítás mellékleteiből már hiányoznak, ezáltal
csökkent a költségvetési hiány. Az utak kátyúzásának előirányzatát 2 millió forinttal
megemeltük a beszámolóban szereplő összeghez képest, így 3,8 millió forint az új
előirányzat. A szeméttelep rekultivációjára betervezett összegre szükség van, a beruházás
következő fordulója novemberre várható. A két patak közti területre sikerült vevőt találni, aki
500.000 Ft/ha áron megvásárolná a földet, így több, mint 1,8 millió forintos bevételre
számíthatunk. A pénz a letéti számlára kerül majd, és ebből kellene megvásárolni a
faluháznak szánt ingatlant. A Közösségi Ház esetében az IKSZT pályázatunk nyert.
Szerencsére nem kell rá közbeszerzési pályázatot kiírni, így a pályázatíró 320 ezer forint + áfa
költségét megspóroljuk. A tervek elkészítése már folyamatban van. Örömmel tudatom, hogy
az óvoda-bölcsőde kialakítására benyújtott pályázatunk nyert. A 8. számú melléklettel
kapcsolatban, ami az intézmények működési kiadásait tartalmazza, csak annyit szeretnék
mondani, hogy összességében nem léptük át az 50%-ot, jól gazdálkodtunk. A pénzkészlet
egyenlege és részletezése a 9. számú mellékletben látható. Van-e valakinek kérdése a
beszámolóval kapcsolatban?
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Endrész György képviselő: Az üzemorvosi díjban hány dolgozó ellátása van benne?
Toma István polgármester: Az összes önkormányzati dolgozóé, tehát kb. 40 főre vonatkozik.
Endrész György képviselő: Az eddig meg nem érkezett pénzösszegek számlái el vannak-e
készítve?
Toma István polgármester: Igen, az anyagot a pályázatíróval közösen állítottuk össze, tehát
ezzel nem lehet probléma.
Endrész György képviselő: Ha jól értem, akkor a számlákat befogadták, a pályázatokat
lezárták, nem lehet gond a kifizetéssel.
Toma István polgármester: Igen, minden rendben lesz. A pályázati anyagokat
összekészítettem, a folyamatban lévő ügyek átadásában is segítek. Hozzáfűzném még, hogy
gondoskodtam arról, hogy a dolgozók bérének átutalása, illetve a rendszeres ellátások
kifizetése még szeptember végén megtörténjen, ugyanis legalább két hetet vesz igénybe, míg
az új polgármester jogosulttá válik a banknál bármilyen rendelkezésre, így az érintettek csak
utána kapnák meg a pénzüket.
Endrész György képviselő: Ha a vis major támogatás, illetve a ligetre és játszótérre nyert pénz
ki lesz fizetve, akkor hogy áll az önkormányzat?
Toma István polgármester: Akkor kb. 1-2 millió forint lenne a hiány. Azért nem tudok pontos
összeget, mert az állami normatívák összegét még nem tudjuk.
Endrész György képviselő: Köszönöm a választ.
Hám László alpolgármester: Elhangzott, hogy a Vámos Települések tagdíja már átutalásra
került, de a teljesítésnél 0% szerepel.
Toma István polgármester: A beszámoló készítése óta eltelt időszakban történt meg az
átutalás, így az még nem szerepelhet a beszámolóban. Van-e egyéb kérdés, hozzászólás? Ha
nincs, akkor kérem, hogy aki egyetért a 2010. évi I. féléves beszámoló elfogadásával,
kézfeltartással jelezze. (A beszámoló és mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 10 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
46/2010. (IX.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének I. félévi
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének I. félévi
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidő: Azonnal
Felelős: Toma István polgármester
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Toma István polgármester: Felkérem Dr. Dobos Róbert jegyzőt, hogy ismertesse a
költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztést.
Dr. Dobos Róbert jegyző: Az előterjesztésben pontokba szedtük az időközben bekövetkezett
változásokat, melyek miatt szükségessé vált az előirányzatok módosítása. A mellékletek
részletesen tartalmazzák az átvezetett tételeket. A pénzügyi bizottság ülésén és most is
elhangzottak azok az információk, melyek alapján végrehajtottuk a változtatásokat.
Toma István polgármester: Van-e esetleg ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs,
felkérem Gedei Zoltánt, a pénzügyi bizottság elnökét, hogy röviden ismertesse a pénzügyi
bizottsági ülésen elhangzottakat.
Gedei Zoltán képviselő: A beszámoló megtárgyalása során felmerültek a már fentebb is
említett észrevételek, melyek alapján megtörtént az egyeztetés a bizottság, a polgármester és
Stass Gábor pénzügyi előadó részvételével, megvalósult az ellenőrzés, és azt követően
végrehajtottuk a szükséges módosításokat.
Toma István polgármester: Köszönöm. Szeretném még hozzáfűzni, hogy az új testület
október 1-jei dátummal lezárva kapja meg az Önkormányzat költségvetéséről készült
beszámolót. Ezek után kérem, hogy aki egyetért az Önkormányzat 2010. évi költségvetési
rendeletének módosításáról szóló rendelet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 10 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:
Vámosgyörk Község Önkormányzat
4/2010. (IX.29.) számú rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
1/2010. (II.8.) számú rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: Azonnal
Felelős: Toma István polgármester
A második napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok.
Toma István polgármester: Az egyebekben elsőként a Visontai Kovách László Általános
Iskola szervezeti és működési szabályzatát kell megtárgyalnunk. Felkérem Tóth Zoltánné
intézményvezetőt, hogy röviden ismertesse a szabályzatot.
Tóth Zoltánné képviselő, iskolaigazgató: Mindenki megkapta elektronikus formában a
szabályzatot, melyről annyit szeretnék mondani, hogy szükségessé vált a megújítása. Így
megfelel a jelenlegi törvényességi feltételeknek. Azért mondom, hogy jelenlegi, mert a
közoktatási törvény módosításra vár, emiatt lehet, hogy később ismételt módosításra lesz
szükség. A dokumentum egy bő tartalomjegyzékkel rendelkezik, melynek köszönhetően
sokkal átláthatóbb, használhatóbb a szabályzat.
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Hám László alpolgármester: Elolvastam a szervezeti és működési szabályzatot. Elmondanám,
hogy már több hasonlót olvastam, de ez a szabályzat szakmailag kifogástalan munka. A
nevelőtestület, az SZMK, az iskolaszék és a diákönkormányzat is elfogadta.
Toma István polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor kérem, hogy aki
egyetért a Visontai Kovách László Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadásával, kézfeltartással jelezze. (A szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 10 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
47/2010. (IX.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Visontai Kovách László Általános Iskola Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadása
Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Visontai Kovách László Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Határidő: Azonnal
Felelős: Toma István polgármester
Toma István polgármester: Következő témánk a Települési Szilárdhulladék-lerakókat
Rekultiváló Társulás társulási megállapodásának módosítása. Erre két dolog miatt van
szükség. Az egyik, amivel kapcsolatban már hoztunk is határozatot, hogy Halmajugra saját
kérésére kerüljön ki a Társulásból. Észrevették ugyanis, hogy ezt a változást nem vezették át a
társulási megállapodásban. A másik ok, hogy a pályázati eljárás miatt bizonyos kötelező
elemeket tartalmaznia kell a megállapodásnak. Hozzáfűzném, hogy a 11 település összesen
1.373.796.570 Ft-ot kapna a pályázat kedvező elbírálása esetén. A megvalósítás tervezett
kezdete 2010. november, befejezése pedig 2013-ra várható. Van-e hozzászólás? Amennyiben
nincs, kérem, hogy aki egyetért a Települési Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulás
társulási megállapodásának módosításával, kézfeltartással jelezze. (A társulási megállapodás a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 10 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
48/2010. (IX.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Települési Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulás társulási
megállapodásának módosítása
Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Települési
Szilárdhulladék-lerakókat
Rekultiváló
Társulás
társulási
megállapodásának módosítását.
Határidő: Azonnal
Felelős: Toma István polgármester
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Toma István polgármester: Tájékoztatásként elmondanám, hogy a Heves Megyei Közgyűlés
elfogadta a HM TÜZKÉV Kft. 2011. évi díjtételekre vonatkozó javaslatát. Az erről készült
rendeletet megkaptuk, melynek mellékletét képezi a díjtételeket tartalmazó táblázat. A mi
feladatunk a lakosság tájékoztatása arról, hogy a kémények tisztítása, felülvizsgálata olyan
szolgáltatás, melyet kötelező igénybe venni.
Hám László alpolgármester: Ez az utolsó ülésünk, a képviselő-testület és a polgármester
munkája véget ért. A helyhatósági választásokat október 3-ára tűzte ki a köztársasági elnök.
Ezt az időpontot nem ismertük, mikor meghoztuk a polgármester tiszteletdíjáról szóló
döntésünket, ami alapján 10 hónapra havi 132.000 Ft-ot állapítottunk meg, és a költségvetést
is ennek figyelembe vételével terveztük. Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a polgármester
október havi tiszteletdíja jutalomként kerüljön kifizetésre. Aki egyetért a javaslatommal,
kérem, hogy kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
49/2010. (IX.28.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Toma István polgármester jutalmazása
Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testülete Toma István polgármestert egy
havi tiszteletdíjának megfelelő 132.000 Ft, azaz Egyszázharminckettőezer forint
jutalomban részesíti az elmúlt négy évben végzett munkájáért.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét, hogy a jutalom kifizetésére
szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Hám László alpolgármester
Dr. Dobos Róbert jegyző
Toma István polgármester: Köszönöm a döntésüket. A továbbiakban szeretném megköszönni
képviselőtársaimnak a négyéves munkát, mellyel településünk fejlődését szolgálták. Engedjék
meg, hogy átadjam az erre az alkalomra készült emléklapokat és ajándéktárgyakat.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 19,00 órakor bezárta.
K.m.f.
Toma István
polgármester

Dr. Dobos Róbert
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Bódi Zsolt
képviselő

Galó János
képviselő
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