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Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. október 14-én 17.30 órakor tartott alakuló üléséről.

Jelen vannak:

Gedei Zoltán
Endrész György Imre
Hám László György
Haraszti Mónika
Nagy Gábor
Szedmák Szilvia
Tóth Zoltán Gyuláné
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képviselő

Dr. Dobos Róbert

jegyző

Meghívottak:

Veresné Benei Krisztina HVB elnökhelyettese
Kovács Miklósné

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Tóth Zoltán Gyuláné
Nagy Gábor képviselők

Jegyzőkönyvvezető:

Domoszlai Andrea

Hám László korelnök: Tisztelettel köszöntöm a polgármester urat, a megjelent képviselőket és
a meghívott vendégeket a képviselő-testület alakuló ülésén. Korelnökként nekem jutott a
feladat, hogy az ülést levezessem. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel minden
képviselő jelen van. Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Domoszlai Andreát, jegyzőkönyvhitelesítőnek Tóth Zoltánné és Nagy Gábor képviselőket. A megtárgyalandó napirendi
pontjaink a következők.

Napirend:
1.

Tájékoztató az önkormányzati választás eredményéről, megbízólevelek átadása
Előadó: Veresné Benei Krisztina Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese

2.

A Polgármester és a Képviselő-testület tagjainak eskütétele
Esküvevő: Veresné Benei Krisztina Helyi Választási Bizottság elnökhelyettese

3.

A Polgármester illetményének megállapítása
Előterjesztő: Hám László korelnök

4.

A Képviselők tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester

5.

Alpolgármester választása, eskütétele ill. ezt megelőzően - a titkos szavazásra való
tekintettel - szavazatszámláló bizottság megválasztása
Előadó: Gedei Zoltán polgármester

6.

Az Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Gedei Zoltán polgármester

7.

A ciklusra vonatkozó polgármesteri célok, elképzelések ismertetése
Előadó: Gedei Zoltán polgármester

8.

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2003.
(IV.28.) számú rendelet módosítása
Előadó: Gedei Zoltán polgármester

Szünet
9.

Önkormányzati bizottságok megválasztása
Előadó: Gedei Zoltán polgármester

10. Önkormányzati bizottságok tagjainak eskütétele
Előadó: Gedei Zoltán polgármester
11. Tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről
Előadó: Dr. Dobos Róbert jegyző
12. Indítványok, bejelentések, javaslatok
A képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre, a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, illetve a napirendi
pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadja.
Az első napirendi pont tárgya: Tájékoztató az önkormányzati választás eredményéről,
megbízólevelek átadása.
Hám László korelnök: Felkérem Veresné Benei Krisztinát, a Helyi Választási Bizottság
elnökhelyettesét, hogy ismertesse a választás eredményeit.
Veresné Benei Krisztina HVB elnökhelyettes: Tisztelettel köszöntök mindenkit, és gratulálok
a megválasztásukhoz. Feladatom tájékoztatni önöket a választás eredményéről.
Településünkön 1669 választópolgár volt jogosult szavazni, ebből 1019-en éltek ezzel a
jogukkal. Két polgármesterjelölt volt, közülük Gedei Zoltán független jelölt 727 szavazatot,
Blaskó István, a FIDESZ-KDNP jelöltje pedig 270 szavazatot kapott. Helyi képviselőnek 13
fő indult. Itt a következő eredmények születtek: Endrész György és Tóth Zoltánné 590
szavazat, Haraszti Mónika 521 szavazat, Hám László és Nagy Gábor 513 szavazat, Szedmák
Szilvia 476 szavazat. És akik nem kerültek be a képviselő-testületbe: Lukácsné Kiss Márta
385 szavazat, Drabos Imréné 330 szavazat, Juhász István 300 szavazat, Gyurkó József 279
szavazat, Bella István Józsefné 266 szavazat, Sivák István 258 szavazat, Bódi Zsolt László
194 szavazat.
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A második napirendi pont tárgya: A Polgármester és a Képviselő-testület tagjainak
eskütétele.
Veresné Benei Krisztina HVB elnökhelyettes: Szeretném felkérni a képviselő-testület tagjait
az eskütételre. Kérem, álljanak fel és mondják utánam az eskü szövegét. (Az esküokmányok a
jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
(Eskü.)
Veresné Benei Krisztina HVB elnökhelyettes: Köszönöm. Felkérem Gedei Zoltán
polgármester urat, hogy tegye meg a polgármesteri esküt. (Az esküokmány a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)
(Eskü.)
Veresné Benei Krisztina HVB elnökhelyettes: Köszönöm szépen. Végül szeretném átadni a
polgármester és a képviselő-testületi tagok megbízólevelét.
A harmadik napirendi pont tárgya: A Polgármester illetményének megállapítása.
Hám László korelnök: Megköszönöm Veresné Benei Krisztina tájékoztatóját és az eskü
levezetését. A 3. napirendi pont következik. Meg kell beszélnünk a település első emberének,
a polgármesternek az illetményét, és erről határozatot kell hoznunk. Javaslom, hogy a
polgármester illetményét a vonatkozó törvényben megadott szorzók alapján bruttó 415.000
Ft-ban állapítsuk meg. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Ha nincs, kérem, hogy
aki egyetért a polgármester illetményének összegével, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
50/2010. (X.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Gedei Zoltán polgármester illetményének megállapítása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gedei Zoltán
polgármester illetményét a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről
szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (2) bekezdésének megfelelően 415.000 Ft,
azaz Négyszáztizenötezer forint összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Dobos Róbert jegyző
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A negyedik napirendi pont tárgya: A Képviselők tiszteletdíjának megállapítása.
Gedei Zoltán polgármester: Tájékoztatom a testület tagjait, hogy az előző ciklusban a
képviselő-testület lemondott a tiszteletdíjáról. Javaslom, hogy tegyük ezt most is.
Nagy Gábor képviselő: Nem szeretném felajánlani a tiszteletdíjamat. Az a tapasztalatom,
hogy ez az összeg egyszerűen eltűnt a „közösben”. Nem lehet követni, hogy mire ment el ez a
pénz. Az önkormányzat pénzügyi helyzete is sokkal rosszabb lenne, ha nem ajánljuk fel a
tiszteletdíjunkat.
Tóth Zoltánné képviselő: Csatlakozom képviselőtársamhoz. Az elmúlt években nagyon sokat
tettünk a községért. A saját szabadidőnket áldoztuk fel teljesen ingyen. Most nem látjuk, hogy
mi vár ránk az elkövetkező négy évben, de lehet olyan helyzet, amikor szükség lehet erre a
pénzre.
Szedmák Szilvia képviselő: Javaslom, hogy a költségvetés összeállításánál évente döntsünk a
tiszteletdíjakról is. Kezeljük elkülönítve ezt az összeget, és ha szükséges, akkor egy
meghatározott célra lehessen elkölteni.
Endrész György képviselő: Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy vegyük fel a
tiszteletdíjat, akkor én lemondok a képviselői tisztségemről. A tiszteletdíj és járulékai olyan
mértékben terhelik meg az önkormányzat költségvetését, amit nem tartok reálisnak.
Hám László korelnök: Igaza van. A járulékokat is az önkormányzatnak kell kifizetnie, ami
igen nagy összeg. Az is igaz viszont, hogy a tiszteletdíj eddig benn maradt a „közösben”,
emiatt lehetett pozitív az egyenleg. Az mindenképpen megoldás lehet, ha elkülönítve kezeljük
a pénzt.
Haraszti Mónika képviselő: Eddig benn maradt a pénz, de nekem úgy tűnik, hogy eltűnt, nem
jelent meg a költségvetésben. Dolgozzunk meg a tiszteletdíjért, és ha később úgy ítélik meg,
hogy nem vagyunk rá érdemesek, akkor mondjunk le róla.
Nagy Gábor képviselő: Az előző ciklus első évében felajánlottuk a tiszteletdíjunkat. A
második és a harmadik évben is. A negyedikben már meg sem kérdezték. Egymillió forint
volt elkülönítve, de az eltűnt. Nem ösztönzi az önkormányzatot arra, hogy gazdaságos
lépéseket tegyen, megszorításokat alkalmazzon. Ezt a pénzt nem lehet követni, nem tudnak
vele elszámolni.
Dr. Dobos Róbert jegyző: El kell mondanom a dolog jogszabályi hátterét. Mikor lemondtak a
tiszteletdíjukról, akkor hatályban volt egy helyi rendelet, mely szabályozta a képviselők
tiszteletdíját. A helyi rendelet egy magasabb rendű jogszabályra épült. Később, mivel a
képviselők lemondtak a tiszteletdíjukról, ez a helyi rendeletet hatályon kívül lett helyezve. A
képviselő-testület a tiszteletdíj mértékét rendeletben szabályozhatja. Vagyis ha úgy
határoznak, hogy ismét kérik a tiszteletdíjat, akkor ismét rendeletet kell alkotnia a testületnek
a tárgykörben. Felmerült továbbá, hogy nem követhető nyomon az így megspórolt pénz. Erre
lehetséges, hogy megoldást jelentene az, ha tételesen kiszámolnánk, hogy mennyi pénzt tud
spórolni az önkormányzat azzal, ha a képviselők nem vesznek fel tiszteletdíjat, majd az így
meghatározott összeget az éves költségvetési rendeletünkben egy külön soron szerepeltetnénk
a bevételi előirányzatok között. A kiadási tételek között pedig meghatározhatná a testület,
hogy pontosan mire kívánja fordítani ezt a pénzt. Ennek a jogi kivitelezését azonban még meg
kell vizsgálnom.
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Haraszti Mónika képviselő: De mi fel kívánjuk venni a tiszteletdíjat.
Szedmák Szilvia képviselő: Én nem kívánom felvenni, de jó lenne elkülönítve kezelni, hogy
ha szükséges, akkor fel lehessen használni.
Tóth Zoltánné képviselő: Amikor lemondtunk a tiszteletdíjról, az a ciklus végéig szólt. Lehet
ezt évente változtatni?
Dr. Dobos Róbert jegyző: A rendelet esetleges megalkotása után, ha változásra kerül sor,
akkor hatályon kívül lehet helyezni, majd – ha ismét fel kívánják venni a tiszteletdíjat –,
akkor ismét újat kell alkotni.
Haraszti Mónika képviselő: A tiszteletdíj mértékét törvény szabályozza. Ha abban változás
következik be, például nő az illetményalap, akkor eszerint lehet módosítani a rendeletet is. Ez
az összeg bérmegtakarításként jelentkezett, amit aztán dologi kiadásokra költöttek el.
Dr. Dobos Róbert jegyző: Az elmúlt időszakban nem volt szükség ilyen rendeletre, mivel
mindenki lemondott a tiszteletdíjáról. Arról kell dönteni, hogy szükséges-e egy új rendelet
kidolgozása vagy csupán a megspórolt pénz pontos célhoz kötött felhasználása a cél.
Gedei Zoltán polgármester: Elfogadjuk-e azt, hogy a jegyző a pénzügyes kollégákkal együtt
kidolgozza ennek az alternatíváit? Fontos lenne átlátnunk, hogyan lehet ezt megoldani.
Kérem, hogy aki egyetért a képviselők tiszteletdíjának kifizetésével kapcsolatos lehetőségek
kidolgozásával, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
51/2010. (X.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Képviselők tiszteletdíja
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt és a
polgármesteri hivatal illetékes munkatársait, hogy dolgozzák ki a képviselők
tiszteletdíjáról szóló helyi rendelet tervezetét, illetve vizsgálják meg, hogy a
tiszteletdíjak meg nem fizetése esetén milyen lehetőség van a megtakarított
pénzösszeg felhasználásának pontos ellenőrzésére.
Határidő: 2010. év október 29.
Felelős: Dr. Dobos Róbert jegyző
Az ötödik napirendi pont tárgya: Alpolgármester választása, eskütétele ill. ezt megelőzően a titkos szavazásra való tekintettel - szavazatszámláló bizottság megválasztása.
Gedei Zoltán polgármester: Az alpolgármester választása titkos szavazással történik. Ehhez
szavazatszámláló bizottságot kell felállítanunk. Javaslom a szavazatszámláló bizottság
elnökének Tóth Zoltánné képviselőt. Kérem, hogy aki a javaslatomat elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
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Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
52/2010. (X.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Alpolgármester megválasztásához
elnökének megválasztása

a

szavazatszámláló

bizottság

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
alpolgármester személyének megválasztásához a szavazatszámláló bizottság
elnökének személyére tett javaslatot, és az alábbi döntést hozta.
A Képviselő-testület a szavazatszámláló bizottság elnökének Tóth Zoltánné
képviselőt választotta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szavazatszámláló bizottság
Gedei Zoltán polgármester: A szavazatszámláló bizottság egyik tagjának javaslom Szedmák
Szilvia képviselőt. Kérem, hogy aki a javaslatomat elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
53/2010. (X.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Alpolgármester megválasztásához a szavazatszámláló bizottság tagjának
megválasztása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
alpolgármester személyének megválasztásához a szavazatszámláló bizottság
tagjának személyére tett javaslatot, és az alábbi döntést hozta.
A Képviselő-testület a szavazatszámláló bizottság tagjának Szedmák Szilvia
képviselőt választotta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szavazatszámláló bizottság
Gedei Zoltán polgármester: A szavazatszámláló bizottság másik tagjának javaslom Nagy
Gábor képviselőt. Kérem, hogy aki a javaslatomat elfogadja, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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54/2010. (X.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Alpolgármester megválasztásához a szavazatszámláló bizottság tagjának
megválasztása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
alpolgármester személyének megválasztásához a szavazatszámláló bizottság
tagjának személyére tett javaslatot, és az alábbi döntést hozta.
A Képviselő-testület a szavazatszámláló bizottság tagjának Nagy Gábor
képviselőt választotta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szavazatszámláló bizottság
Gedei Zoltán polgármester: Összegezve az elhangzottakat, a szavazatszámláló bizottság tagjai
a következők: Tóth Zoltánné elnök, Szedmák Szilvia és Nagy Gábor tagok. Kérem, hogy aki
egyetért a szavazatszámláló bizottság tagjainak személyével, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
55/2010. (X.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Alpolgármester
megválasztása

megválasztásához

a

szavazatszámláló

bizottság

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
alpolgármester személyének megválasztásához a szavazatszámláló bizottság
tagjainak személyére tett javaslatot, és az alábbi döntést hozta.
A Képviselő-testület a szavazatszámláló bizottság tagjainak az alábbi
személyeket választotta:
Tóth Zoltánné elnök
Szedmák Szilvia tag
Nagy Gábor tag
Határidő: Azonnal
Felelős: Szavazatszámláló bizottság
Gedei Zoltán polgármester: A 2010-2014. évi ciklusra alpolgármesternek Hám Lászlót
javaslom. Felkérem a jegyzőt a titkos szavazás lebonyolítására.
(Titkos szavazás.)
Gedei Zoltán polgármester: Felkérem Tóth Zoltánnét, a szavazatszámláló bizottság elnökét,
hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét.
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Tóth Zoltánné szavazatszámláló bizottság elnöke: Tisztelt polgármester úr, tisztelt
képviselők! Ismertetem a szavazás eredményét. A szavazás érvényes volt, 7 igen szavazattal
Vámosgyörk alpolgármestere Hám László. Gratulálok.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
56/2010. (X.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Alpolgármester választása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester
javaslatára Hám László képviselőt titkos szavazással alpolgármesternek
választotta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Dr. Dobos Róbert jegyző: Hám Lászlónak a képviselői eskütől függetlenül
alpolgármesterként is esküt kell tennie. Felkérem Veresné Benei Krisztinát, hogy vezesse le
az eskütételt.
Veresné Benei Krisztina HVB elnökhelyettes: Szeretném felkérni az alpolgármester urat az
eskütételre. Kérem, álljon fel és mondja utánam az eskü szövegét. (Az esküokmány a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
(Eskü.)
Veresné Benei Krisztina HVB elnökhelyettes: Köszönöm szépen.
A hatodik napirendi pont tárgya: Az Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Gedei Zoltán polgármester: A következőkben az alpolgármester tiszteletdíjáról kell
beszélnünk. Hám László írásban nyilatkozott, hogy tiszteletdíjára nem tart igényt. Erről
határozatot kell hoznunk. Kérem, hogy aki elfogadja Hám László nyilatkozatát, kézfeltartással
jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
57/2010. (X.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester
előterjesztésében megtárgyalta Hám László alpolgármester nyilatkozatát, és a
következő döntést hozza.
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Hám László alpolgármester nyilatkozatát a Képviselő-testület elfogadja, részére
nem kerül tiszteletdíj kifizetésre.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A hetedik napirendi pont tárgya: A ciklusra vonatkozó polgármesteri célok, elképzelések
ismertetése.
Gedei Zoltán polgármester: A következőkben szeretném ismertetni céljaimat, elképzeléseimet
az elkövetkező négy évre vonatkozólag. Két témakör köré csoportosítanám
programpontjaimat. Az egyik az alapok megteremtése. Ezen belül fontosnak tartom az itt élők
számára a „jól érzem magam” érzés kialakítását, illetve a falu vonzóvá tételét mások számára
is. További lényeges elemek: a település vízelvezető rendszerének átvizsgálása, kijavítása,
rendezett falukép kialakítása, a közbiztonság javítása, ésszerű költséggazdálkodás,
lakosságközpontú polgármesteri hivatal kialakítása. A másik témakör elemei az eddig
felsoroltak megvalósítása után teljesülhetnek. Ezek a következők: az iskola és az óvoda
önállóságának megtartása, a gyerekek helyben étkeztetésének megoldása, a Vámosgyörkön
működő vállalkozások, civil szervezetek támogatása, ipari park kiépítése, építési telkek
kialakítása, a faluközpont tulajdonának rendezése, majd felújítása, faluház kialakítása,
képújság beindítása a hatékonyabb kommunikáció érdekében, kapcsolattartás a kistérséggel, a
szeméttelep rekultivációja, állati tetem gyűjtés. Bízom benne, hogy elképzeléseimet sikerül
megvalósítanom a ciklus során.
Hám László korelnök: Köszönöm. Kérem, hogy aki egyetért a polgármester úr
elképzeléseivel a következő ciklusra nézve, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
58/2010. (X.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Gedei Zoltán polgármester tájékoztatója a polgármesteri célokról,
elképzelésekről
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a polgármester tájékoztatóját a polgármesteri célokról,
elképzelésekről.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A nyolcadik napirendi pont tárgya: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2003. (IV.28.) számú rendelet módosítása.
Gedei Zoltán polgármester: Mindenki megkapta a képviselő-testület és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést és a
rendelettervezetet. Van-e ezzel kapcsolatban kérdésük, hozzászólásuk? Amennyiben nincs,
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kérem, hogy aki egyetért a szervezeti és működési szabályzat módosításával, kézfeltartással
jelezze. (Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:
Vámosgyörk Község Önkormányzat
5/2010. (X.14.) számú rendelete
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 5/2003. (IV.28.) számú rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Dr. Dobos Róbert jegyző: A következő napirendi pontban a bizottságok tagjairól kell
dönteniük, ezért most kifüggesztem a rendeletet, így hatályba lép, és ez alapján meghozhatják
döntésüket.
Gedei Zoltán polgármester: Szünetet rendelek el.
(Szünet. A szünet ideje alatt a jegyző gondoskodott a rendelet helyben szokásos módon
történő közzétételéről.)
A kilencedik napirendi pont tárgya: Önkormányzati bizottságok megválasztása.
Hám László korelnök: Térjünk rá a kilencedik napirendi pontunkra, mely az önkormányzati
bizottságok megválasztása. Felkérem Gedei Zoltán polgármester urat, hogy terjessze elő
javaslatait.
Gedei Zoltán polgármester: A szervezeti és működési szabályzatban két bizottságot jelöltünk
meg. Az egyik a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a másik a Szociális és Családügyi
Bizottság. Mindkét bizottság három fővel működne, melyből 2 fő képviselő, 1 fő pedig külsős
tag. A bizottságok tagjaira javaslatom a következő. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnökének Haraszti Mónika képviselőt javaslom. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
59/2010. (X.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
polgármester javaslatát a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének
személyére, és a következő döntést hozta.
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A Képviselő-testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének Haraszti
Mónika képviselőt választotta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság képviselő tagjának Nagy
Gábor képviselőt javaslom. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
60/2010. (X.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság képviselő tagjának megválasztása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
polgármester javaslatát a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság képviselő tagjának
személyére, és a következő döntést hozta.
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság képviselő tagjának Nagy
Gábor képviselőt választotta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő, vagyis külsős
tagjának Varga Tamást javaslom. Ő most hivatalosan van távol, jelezte, hogy nem tud részt
venni az ülésen. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
61/2010. (X.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
polgármester javaslatát a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő
tagjának személyére, és a következő döntést hozta.
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjának
Varga Tamást választotta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
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Gedei Zoltán polgármester: Összegezve az elhangzottakat, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
tagjai a következők: Haraszti Mónika elnök, Nagy Gábor és Varga Tamás tagok. Aki egyetért,
kérem, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
62/2010. (X.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjai
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
polgármester javaslatát a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjaira vonatkozóan,
és a következő döntést hozta.
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjainak az alábbi
személyeket választotta:
Haraszti Mónika elnök
Nagy Gábor tag
Varga Tamás tag
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Térjünk rá a Szociális és Családügyi Bizottság tagjaira. Elnöknek
Szedmák Szilvia képviselőt javaslom. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
63/2010. (X.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Szociális és Családügyi Bizottság elnökének megválasztása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
polgármester javaslatát a Szociális és Családügyi Bizottság elnökének
személyére, és a következő döntést hozta.
A Képviselő-testület a Szociális és Családügyi Bizottság elnökének Szedmák
Szilvia képviselőt választotta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: A Szociális és Családügyi Bizottság képviselő tagjának Tóth
Zoltánné képviselőt javaslom. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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64/2010. (X.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Szociális és Családügyi Bizottság képviselő tagjának megválasztása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
polgármester javaslatát a Szociális és Családügyi Bizottság képviselő tagjának
személyére, és a következő döntést hozta.
A Képviselő-testület a Szociális és Családügyi Bizottság képviselő tagjának
Tóth Zoltánné képviselőt választotta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: A Szociális és Családügyi Bizottság nem képviselő tagjának
Kovács Miklósnét javaslom. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
65/2010. (X.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Szociális és Családügyi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
polgármester javaslatát a Szociális és Családügyi Bizottság nem képviselő
tagjának személyére, és a következő döntést hozta.
A Képviselő-testület a Szociális és Családügyi Bizottság nem képviselő
tagjának Kovács Miklósnét választotta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Összegezve az elhangzottakat, a Szociális és Családügyi
Bizottság tagjai a következők: Szedmák Szilvia elnök, Tóth Zoltánné és Kovács Miklósné
tagok. Aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
66/2010. (X.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Szociális és Családügyi Bizottság tagjai
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
polgármester javaslatát a Szociális és Családügyi Bizottság tagjaira
vonatkozóan, és a következő döntést hozta.
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A Képviselő-testület a Szociális és Családügyi Bizottság tagjainak az alábbi
személyeket választotta:
Szedmák Szilvia elnök
Tóth Zoltánné tag
Kovács Miklósné tag
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A tizedik napirendi pont tárgya: Önkormányzati bizottságok tagjainak eskütétele.
Hám László korelnök: Gratulálok a bizottsági tagoknak és jó munkát kívánok! Most pedig a
nem képviselő, vagyis külsős bizottsági tagok eskütétele következik. Az eskütételt Gedei
Zoltán polgármester úr vezeti le. Varga Tamás utólag fogja letenni az esküt.
Gedei Zoltán polgármester: Felkérem Kovács Miklósnét, hogy álljon fel és mondja utánam az
eskü szövegét. (Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
(Eskü.)
A tizenegyedik
kötelezettségről.

napirendi

pont

tárgya:

Tájékoztatás

a

vagyonnyilatkozat-tételi

Hám László korelnök: Köszönöm. A következő napirendi pontunk tárgya a tájékoztatás a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről. Felkérem Dr. Dobos Róbert jegyzőt, hogy
ismertesse a tudnivalókat.
Dr. Dobos Róbert jegyző: Úgy gondolom, már mindenki rutinos ezen a téren. Annyit azonban
el kell mondanom, hogy az alakuló ülést követő 30 napon belül kell megtenni a nyilatkozatot.
A nyilatkozatok gyűjtése, őrzése, adminisztrálása a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
hatáskörébe tartozik. A feladatokban természetesen a hivatal dolgozói is segítséget nyújtanak.
Szeretném mindenkinek átadni a szükséges nyomtatványokat.
Hám László korelnök: Köszönöm a tájékoztatást. Ezennel szeretném megköszönni a
meghívottak részvételét. Átadom a szót Gedei Zoltán polgármesternek.
A tizenkettedik napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok.
Gedei Zoltán polgármester: Elsőként szeretném elmondani, hogy elkészült az iskola
házirendje, melyet mindenki megkapott. Megkérdezném Tóth Zoltánné intézményvezetőt,
hogy kíván-e hozzáfűzni valamit?
Tóth Zoltánné képviselő: Úgy gondolom, nem szükséges részletezni a házirendet. Ez inkább a
tanulóknak szól.
Endrész György képviselő: Mi célt szolgál a jelzőcsengő?
Tóth Zoltánné képviselő: Jelzi a tanárnak és a diákoknak, hogy hamarosan vége az órának.
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Hám László korelnök: Gratulálok a házirendhez, nagyon szép munka.
Gedei Zoltán polgármester: Van-e egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem,
hogy aki egyetért az iskola házirendjének elfogadásával, kézfeltartással jelezze. (A házirend a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
67/2010. (X.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Visontai Kovách László Általános Iskola házirendje
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Visontai Kovách László Általános Iskola házirendjét.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Következő témánk a templomkert felújításával kapcsolatos.
Kohajda Zoltán atya felkeresett minket, és tájékoztatott, hogy elkezdődtek a munkálatok.
Mivel a templom helyi védelem alatt áll, ezért az önkormányzatnak hozzá kell járulnia a
munkálatok elvégzéséhez. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs,
kérem, hogy aki egyetért a hozzájárulási nyilatkozat megtételével, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
68/2010. (X.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Nyilatkozat a Vámosgyörk, Kossuth u. 16. szám alatti (hrsz.: 6)
templomkert felújítási munkálatainak elvégzéséhez való hozzájárulásról
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Vámosgyörk, Kossuth u. 16. szám alatti (hrsz.: 6) templomkert felújítási
munkálatainak elvégzéséhez való hozzájárulás feltételeit, és a következő döntést
hozta.
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a Vámosgyörk, Kossuth u. 16. szám
alatti (hrsz.: 6) templomkert felújítási munkálatainak elvégzéséhez hozzájárul.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Haraszti Mónika képviselő, az Idősek Otthonának vezetője
jelezte, hogy szeretne az Út a munkához programban való részvétellel közmunkásokat kérni
az Otthonba a jövő évre is. Az idei évhez hasonlóan 2011-re is együttműködési megállapodást
írtunk alá, melyben 3 fő közcélú foglalkoztatott alkalmazásáról döntöttünk. Van-e ezzel
kapcsolatban kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki egyetért a közcélú
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foglalkoztatásra irányuló együttműködésről szóló megállapodás elfogadásával, kézfeltartással
jelezze. (Az együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
69/2010. (X.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közcélú foglalkoztatásra irányuló együttműködésről szóló megállapodás
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évre vonatkozó
közcélú foglalkoztatás kapcsán a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában
működő vámosgyörki Idősek Otthonával való együttműködés lehetőségeit
megtárgyalta, és a következő döntést hozta.
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 2011. évi
közfoglalkoztatási tervét a Képviselő-testület fenti döntésének figyelembe
vételével készítse el.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Dr. Dobos Róbert jegyző
Gedei Zoltán polgármester: Mint tudják, Alföldi Éva kérte az áthelyezését Gyöngyösre. A
helyére pályázatot írtunk ki, melyre majdnem ötven jelentkezés történt. Jelenleg ezek
elbírálása folyik. Egy másik probléma, hogy Zavarkó Ferencné november 30-án nyugdíjba
megy, és a felmentési idő letelte után a munkafolyamatok átcsoportosításával meg kell
oldanunk, hogy ne legyen helyette más. További változás, amit szeretnék bevezetni, hogy a
szociális kifizetések egy napra összpontosuljanak, illetve szorgalmazni fogom az átutalással
történő kifizetést. A jövőben két ügyfélfogadási szünnapot fogunk tartani a hatékonyabb
munkavégzés érdekében, ezeken a napokon a bejárati ajtó zárva lesz. A lakosság előbb-utóbb
megszokja majd. Megkaptam a kimutatást az önkormányzat szerződéseiről. Negyvenkilenc
szerződés szerepel a listán (internet, bérleti díjak, közvilágítás, stb.), melyeket át fogok
vizsgálni. Fontos lenne a nekünk legkedvezőbb lehetőségek felkutatása, ezzel is csökkentve a
kiadásokat. Szeretném, ha mindenki segítene ezek felülvizsgálatában, illetve várom a
javaslatokat is. A gazdálkodási előadó elkészítette a várható pénzügyi prognózist az év
hátralévő részére. Ebben szerepelnek a várható bevételek és kiadások. Ezek alapján
valószínűleg negatív lesz az egyenlegünk, ha nem kapjuk meg a be nem folyt pénzeket a
játszótérre és a ligetre. Úgy gondolom, a környező településekhez viszonyítva nem olyan
rossz a helyzetünk. A Szennyvíz-üzemeltetővel kapcsolatban elmondanám, hogy nagyon sok
a probléma, nehezen látom át a helyzetet, de próbálok több irányból információkat gyűjteni,
és minél jobban átvilágítani ezt a területet. A pályázatokról annyit szeretnék elmondani, az
óvoda 49 millió forintot nyert, melyhez 10% önerővel kell rendelkezni. Az összegből 30%-ot
lehet előre lehívni. A Közösségi Ház 43 millió forintos pályázata utófinanszírozású, ami
váratlanul ért. Erre megoldást kell keresnünk. Reméljük, hogy sikerül megállapodást kötnünk
a Commerzbankkal. Jelenleg mínusz 7 millió forint az egyenlegünk, amit figyelembe kell
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vennünk. Egyébként egy évben négyszer lehet pénzt lehívni, ezt valahogy össze kell hangolni
a költségvetéssel. Az iskola pályázatainak ismertetésére felkérem Tóth Zoltánnét.
Tóth Zoltánné képviselő: Két nyertes pályázatunk van. Az egyiken 1 millió forintot nyertünk
számítástechnikai eszközökre. A másik pályázatot még 2007-ben nyújtottuk be, ezen 7 millió
forintot nyertünk, amit 5 interaktív tábla és 12 számítógép vásárlására kell fordítanunk. Itt
szeretném megemlíteni, hogy a novemberi ülésre a szöveges értékeléssel kapcsolatban
kívánok egy módosítást a testület elé terjeszteni, melyre a törvényi változások miatt van
szükség. Elöljáróban elmondanám, hogy csak az 1. osztályban maradt meg a szöveges
minősítés. Egy másik területen, a nem szakrendszerű oktatás területén nem kívánunk
változtatni, megvárjuk az új közoktatási törvény elfogadását.
Gedei Zoltán polgármester: Találtam egy jó lehetőséget, ami egy árvízvédelemmel
kapcsolatos pályázat. Ezt érdemes lenne megpróbálnunk. Ez egy 100%-os finanszírozású
pályázat, és csapadékvíz-elvezetésre lehetne beadni. Utánanéztem, hogyan oldható meg az
önkormányzatnál a közmunkások foglalkoztatása, illetve milyen terheket ró ez a
költségvetésre. Egy hat órában foglalkoztatott közmunkás alkalmazása 3.700 Ft-ba kerül, ami
igazán elenyésző. Jelenleg 33 főt tartunk nyilván, akik rendelkezésre állási támogatást
kapnak, tehát részt vehetnének a programban. Ezek közül nem mindenki fog majd
együttműködni. Pedig lenne munka, például a napokban kértek három közmunkást az Opál
Zrt-hez földmunkára, illetve az Idősek Otthonában is várják a közmunkásokat. Igyekszünk
egy olyan rendszert kialakítani, ami működőképes és gazdaságos. A Kossuth u. 49. szám alatt
található két bérlakásunk bérleti szerződése hamarosan lejár. Felül kellene vizsgálnunk, hogy
reálisak-e ezek a szerződések, illetve valóban olyan emberek-e a bérlők, akik erre rászorulnak.
A jelenlegi lakók egyedülállók. Drabik Antalné háromgyerekes anyuka jelezte, hogy a
jelenlegi albérletét hamarosan felmondják, és szívesen költözne valamelyik bérlakásunkba.
Gondolom, több ilyen család is van Vámosgyörkön. Az elbírálásnál őket kellene előnyben
részesíteni.
Haraszti Mónika képviselő: Október az idősek hónapja, október 1-je az idősek világnapja.
Javaslatom a polgármester úr felé, hogy egy gesztussal éljen az idősek felé. Vámosgyörkön
sok az idős ember, akik bármilyen figyelmességnek örülnek, legyen az egy üdvözlőlap,
köszöntő levél.
Gedei Zoltán polgármester: Kérem, hogy akinek erre vonatkozóan van ötlete, jelezze.
Hám László korelnök: Az iskolás, óvodás gyerekek közreműködésével lehetne nekik egy
műsort rendezni, melyre névre szóló meghívót kapnának.
Gedei Zoltán polgármester: Össze kellene állítanunk egy munkatervet, melyben szerepelnek a
falu jelentősebb eseményei is, például búcsú, véradás.
Haraszti Mónika képviselő: Az önkormányzat intézményeitől ezeket be kell gyűjteni és össze
kell fésülni.
Endrész György képviselő: A civil szervezeteket is fel kell keresni.
Gedei Zoltán polgármester: Ez mindenképpen fontos. Bizonyos eseményeknél már látszik a
rendszeresség, például a tűzoltóbál augusztus 20-a körül van. Ez mindenképpen hasznos
lenne, így előre láthatnánk az eseményeket, nem lennének ütközések.
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Nagy Gábor képviselő: A hivatal épületében szükség lenne valamiféle csipogó készülékre,
mely jelzi, ha bejön valaki a bejárati ajtón. Jelenleg bárki észrevétlenül feljöhet.
Gedei Zoltán polgármester: Gondoltam már valami hasonlóra. Néhány ezer forintból egy
számkódos rendszert is meg lehet valósítani.
Endrész György képviselő: Fel lehetne venni egy személyt portásnak. Meg kellene nézni
ennek a lehetőségeit. Az előzőekhez kapcsolódóan azt gondolom, hogy ha az ügyfélfogadási
szünnapokon tényleg zárva lenne az ajtó, akkor hatékonyabb lenne a munkavégzés. Szerintem
az ügyintézők sokszor még örülnek is, hogy feltartják őket az ügyfelek, így jobban eltelik a
nap. Így majd kiderül, hogy szükség van-e ennyi dolgozóra, vagy kevesebben is el tudják
végezni a munkát. A számítógépekkel kapcsolatban elmondanám, hogy a hivatali géppark
nem a legjobb színvonalú. Javaslom, hogy a polgármester kapjon egy számítógépet.
Hám László korelnök: A költségvetés biztosan lehetővé tesz egy ilyen kiadást. 150 ezer
forintból már lehet venni egy laptopot.
Nagy Gábor képviselő: Inkább 200 ezerből.
Hám László korelnök: Javaslom, hogy szavazzunk. Aki egyetért, hogy a polgármesternek
200.000 Ft értékben laptopot vásároljunk, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a
következő határozatot hozza:
70/2010. (X.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Számítógép vásárlása a polgármesternek
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta egy
számítógép vásárlásának lehetőségeit a polgármester részére, és a következő
döntést hozta.
A Képviselő-testület a polgármester részére 1 db maximum 200.000 Ft értékű
laptop vásárlása mellett döntött, melynek fedezetét az Önkormányzat éves
költségvetési rendeletében meghatározott bevételi tételek képezik.
Határidő: 2011. február vége
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Nagy Gábor képviselő: Tervem, hogy felmérem az intézményekben lévő számítógépek
állapotát. Meg kellene vizsgálni, hogy a rendszergazdára miért panaszkodnak a felhasználók.
Lehetőségünk van másik szolgáltatót választani.
Szedmák Szilvia képviselő: Mi a sorsa a leselejtezendő számítógépeknek? Meg lehetne
pályáztatni rászoruló családok körében.
Gedei Zoltán polgármester: Ezt még meg kell vizsgálni. A rendszergazdával már beszéltem,
hogy legyen egy működőképes levelezőrendszerünk, így könnyebb lenne az ügyintézők,
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illetve az intézmények közötti kommunikáció. Fontos lenne, hogy az egyes intézmények ne
külön-külön rendeljenek például írószert, hanem állítsuk össze a listát, és egy cégtől rendeljük
meg, akár házhozszállítással is.
Nagy Gábor képviselő: A focipályán folyó edzésekkel kapcsolatban szeretném tolmácsolni a
lakosság észrevételét. Mióta hamarabb sötétedik, az edzések alatt az összes reflektor
bevilágítja a pályát, ami zavarja a környék lakóit. Ebben az időszakban az edzéseket a
tornateremben is lehetne tartani.
Gedei Zoltán polgármester: Meg fogom ezt vizsgálni. Egyébként el szeretném mondani, hogy
a Sportegyesület vezetésére már keresem az utódomat. Ennyi feladatot már nem tudok ellátni.
Olyasvalakit keresek, aki önállóan tud dolgozni, koordinálni tudja az egyes szakosztályokat.
Tóth Zoltánné képviselő: Sajnos még nem készült el a tornaterem időbeosztása. Arra
törekszünk, hogy minél hamarabb kész legyen.
Gedei Zoltán polgármester: Próbáljunk minél több bevételt produkálni a tornateremből. Ki
kellene használni, hogy a rendelkezésünkre áll. Sajnos az épület nagyon rossz állapotban van,
ugyanis a tető folyton beázik. Felelősséggel nem lehet oda sport- vagy bármilyen rendezvényt
szervezni. Erre minél előbb megoldást kell találnunk. Az egyik lehetőség, hogy mivel a
csavarok a tetőben kilazultak és mellettük folyik be a víz, ezeket egy műanyag kupakkal le
lehetne fedni és sziloplaszttal leszigetelni. Végezetül engedjék meg, hogy egy kis ajándékkal
kedveskedjem Önöknek. Javaslom, hogy ezt a nyakkendőt, illetve sálat viseljük minden
közösségi rendezvényen, települési eseményen.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 19,30 órakor bezárta.
K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Dobos Róbert
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Tóth Zoltánné
képviselő

Nagy Gábor
képviselő
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