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Jelen vannak:

Gedei Zoltán polgármester: Üdvözli a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket.
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, Haraszti
Mónika és Nagy Gábor képviselőket. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.

Napirend:
1. Vámosgyörk Község Önkormányzat 2010. I-III. negyedévi költségvetési tájékoztatója
Előadó: Gedei Zoltán polgármester
2. Indítványok, bejelentések, javaslatok
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre, a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, illetve a napirendi
pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadja.

Gedei Zoltán polgármester: Mielőtt rátérnénk az első napirendi pontunkra, engedjék meg,
hogy bemutassam Miskyné Pampuk Ritát, aki a GoodWill Consulting Kft. képviseletében jött
el hozzánk, és pályázati lehetőségekkel kapcsolatban fog minket tájékoztatni. Átadnám a szót
Miskyné Pampuk Ritának.
Miskyné Pampuk Rita pályázati tanácsadó: Üdvözlöm Önöket. Miskyné Pampuk Rita
vagyok, a GoodWill Consulting Kft. pályázati tanácsadója Heves megyében. Szeretném
kiosztani a marketing- és a referenciaanyagunkat. A cégünkről szeretném elmondani, hogy
2003-ban alakultunk, kizárólagos profilunk a pályázatírás. Ennek köszönhetően nagy
gyakorlatra tettünk szert. Nem teszünk különbséget pályázatok, pályázók között, egyaránt
vállaljuk önkormányzati, for-profit és nonprofit szektorban is a pályázatok elkészítését.
Központunk Budapesten található, de országszerte vannak irodáink, legközelebb
Gyöngyösön. Hazai és uniós pályázatokat is figyelünk, kapcsolatot tartunk a
minisztériumokkal. Ez azért fontos, mert sok esetben előbb értesülünk a pályázati
lehetőségekről, mint hogy kiírják a pályázatot, emiatt több idő áll rendelkezésünkre a
felkészüléshez, vagyis a dokumentáció összeállításához, engedélyezések, árajánlatok
beszerzéséhez. El kell mondanom, hogy cégünk mindig székhelyre jön minden szolgáltatás
tekintetében. Díjaink a marketinganyag 5. oldalán láthatók. Kétféle szerződési mód
lehetséges. Az egyik az egyszeri szerződés, melynek díja 150 ezer forint, mely kiegészül egy
százalékos sikerdíjjal. Az egyedi szerződés esetén pedig egy egyedileg megállapított díjjal
dolgozunk. Egyszerűbb megoldás a partnercsomag, mely a pályázattal kapcsolatos összes
munkafolyamatra érvényes, például pályázatok figyelése, megírása, utómunkálatok. 1-3 éves
időintervallumra lehet szerződést kötni. Érdemes előzőleg körvonalazni azokat a témaköröket,
melyek érdeklik az önkormányzatot, így ezekre külön figyelmet fordítunk. Ennek díja egy
évre 300 ezer forint. Kiemelném, hogy szolgáltatásunkra garanciát nyújtunk, mely több
részből áll. Alapvető a formai garancia, azaz ha formai hiba miatt nem fogadják el a
pályázatot, visszaadjuk a pénzt. Amennyiben egy év alatt három pályázat nem nyer, szintén
visszaadjuk a pénzt. Két évre szóló szerződés esetén hat benyújtott pályázatból négy sikeres
pályázatot garantálunk. Minél hosszabb távú az együttműködés, annál több kedvezményt
tudunk nyújtani.
Haraszti Mónika képviselő: Az árak fixek, vagy lehet alkudni?
Miskyné Pampuk Rita pályázati tanácsadó: Van mód az árak csökkentésére. Tudjuk, hogy
vannak olyan pályázatírók, akik csak sikerdíjért dolgoznak. Mi arra törekszünk, hogy minél
több sikeres pályázatot tudjunk átvinni. A tapasztalatunk, gyakorlatunk, hátterünk megvan,
ennek nyilván ára van. Speciális feladatok ellátására, úgymint közbeszerzés,
megvalósíthatósági tanulmány, képzett szakembergárdánk van, ennek is megvan a díja. Ezek
mellett tudunk árajánlatot adni, mely úgy gondoljuk, korrekt és versenyképes.
Önkormányzatoknál rugalmasabban kezeljük az árakat, tudunk engedményt adni, illetve van
lehetőség részletfizetésre is.
Haraszti Mónika képviselő: Tehát a szakembereknek külön költsége van?
Miskyné Pampuk Rita pályázati tanácsadó: Igen, de nem kötelező ezt igénybe venni. Előny,
ha ezeken a területeken is tapasztalt szakember dolgozik. Mondok egy példát. Jelenleg nyolc
energetikai szakértőnk van, akik például épületfelújításra vonatkozó pályázat esetén
közreműködnek. Ez esetben ugyanis 3 évre visszamenőleg meg kell vizsgálni az
energiafogyasztást, a szigetelés, nyílászárók állapotát, mely feladatok nagy kihívást jelentenek
egy laikus számára.
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Dr. Dobos Róbert jegyző: Közbeszerzési eljárást is vállalnak? Konkrétan közétkeztetésről
lenne szó. Itt nem alapanyagbeszerzésre gondolok, hanem komplett közétkeztetésre. Mennyi
lenne ennek a költsége?
Miskyné Pampuk Rita pályázati tanácsadó: Megkérdezem a kollégámat és visszajelzek.
Haraszti Mónika képviselő: Én is utánajárnék a dolognak.
Dr. Dobos Róbert jegyző: Feltétlenül meg kell vizsgálni, hogy a község 2011. évi
közétkeztetése közbeszerzési eljárás hatálya alá esik-e. Tekintettel arra, hogy sem a hivatal
dolgozói, sem a jegyző nem rendelkezik az eljárás lebonyolításához szükséges speciális
szakértelemmel, mindenképpen szükséges az önkormányzat részéről egy közbeszerzési
szakértőt az eljárás lebonyolításával megbízni. Javasolt és érdemes megnézni több bonyolító
céget is, mivel ennek a költsége meglehetősen magas szokott lenni. Javaslom, hogy a második
napirendi ponton belül vitassuk ezt meg.
Miskyné Pampuk Rita pályázati tanácsadó: Jelenleg két pályázatot ajánlanék a figyelmükbe.
Az egyik az Észak-Magyarországot érintő árvíz kapcsán árvízi védekezésre benyújtható
KEOP pályázat. A másik pedig a környezettudatos életmódot érintően a kerékpáros
közlekedés elősegítésére, konkrétan kerékpártárolók kialakítására irányuló pályázat. Ennek
keretén belül lehetőség van intézményeknél kerékpártárolókat kialakítani, ehhez
kapcsolódóan öltöző és zuhanyzó kialakítására, felújítására is fordítható az összeg. További
lehetőség ezen a pályázaton belül a kerékpárok beszerzése, melyeket aztán bérbe lehet adni.
Ennek a pályázatnak a maximális összege 10 millió forint.
Gedei Zoltán polgármester: Milyen támogatottságú ez a pályázat?
Miskyné Pampuk Rita pályázati tanácsadó: 95%-os.
Gedei Zoltán polgármester: És az árvízvédelemmel kapcsolatos pályázat?
Miskyné Pampuk Rita pályázati tanácsadó: Ha jól emlékszem, 100%-os, de utánanézek.
Gedei Zoltán polgármester: Előzetes beszélgetésünk alkalmával említette, hogy a
kerékpártároló kialakításával kapcsolatos pályázat egy biztosan nyertes pályázat, tehát a
kimenetele 100%-os.
Miskyné Pampuk Rita pályázati tanácsadó: Igen, így van.
Tóth Zoltánné képviselő: Ebbe beleférhet a tornatermi öltöző, tusoló felújítása is, ha
kialakítanánk egy biciklitárolót az udvaron?
Miskyné Pampuk Rita pályázati tanácsadó: Igen, szerintem megoldható.
Tóth Zoltánné képviselő: Mi ennek a pályázatnak a határideje?
Miskyné Pampuk Rita pályázati tanácsadó: Nincs határideje, de célszerű minél hamarabb
benyújtani, nehogy forráshiányra hivatkozva visszautasítsák. Mi arra vállalunk garanciát,
hogy időben beadjuk a pályázatot.
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Gedei Zoltán polgármester: Van-e egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
megköszönöm a tájékoztatást. Most pedig térjünk rá az első napirendi pontunkra, mely az
önkormányzat I-III. negyedévi költségvetési tájékoztatója.
Az első napirendi pont tárgya: Vámosgyörk Község Önkormányzat 2010. I-III. negyedévi
költségvetési tájékoztatója.
Gedei Zoltán polgármester: Felkérem Haraszti Mónikát, a pénzügyi és ügyrendi bizottság
elnökét, hogy számoljon be a pénzügyi bizottsági ülésen elhangzottakról.
Haraszti Mónika képviselő: Alaposan áttanulmányoztuk a tájékoztatót, az egyes mellékleteket
részletesen megbeszéltük. Javasoljuk a képviselő-testület felé elfogadásra. Lenne egy
kérésünk Stass Gábor felé, miszerint a jövőben a szennyvíz-üzemeltetésre vonatkozó adatok
elkülönítve szerepeljenek minden kimutatásban, így valós képet kapnánk.
Stass Gábor pénzügyi előadó: Rendben, meg lehet oldani.
Endrész György képviselő: A költségvetésben szerepelnie kell.
Haraszti Mónika képviselő: Igen, de külön szakfeladaton szerepel, tehát megoldható az
elkülönítés. A működtetéssel és üzemeléssel nem értek egyet. Miért Vámosgyörköt terhelik a
költségek, a többi önkormányzat miért nem járul hozzá a költségekhez? Idén még nem adtak
semmilyen pénzt. Visszatérve a tájékoztatóhoz, kértem még, hogy az előirányzatok
módosítására vonatkozó javaslatoknál ne csak a főszámok jelenjenek meg, hanem az
alszámok is, illetve lehessen látni, hogy az egyes tételek hogyan lettek átcsoportosítva.
Gedei Zoltán polgármester: Van-e kérdés a tájékoztatóval kapcsolatosan?
Haraszti Mónika képviselő: Ezzel a költségvetéssel már nem sokat tehetünk. A
következőkben ésszerűbb és reálisabb költségvetést kell terveznünk.
Dr. Dobos Róbert jegyző: A szennyvíz-üzemeltetővel kapcsolatban elmondanám, hogy a
soron következő társulási tanácsi ülésen az egyik fő téma, hogy ki hogyan járul hozzá a
költségekhez. A társulási megállapodásban le lesz fektetve, hogy ki mit vállal. Az új
polgármestereknek át kell látniuk a helyzetet.
Haraszti Mónika képviselő: Esetleg a gesztorságot is átvállalhatnák, erre persze nem sok esély
van. A vagyon hogy van megosztva?
Dr. Dobos Róbert jegyző: Majd a társulási megállapodásban le lesz fektetve, jelenleg nincs
leszabályozva. Az ellenőrzés feltárta ezeket a hiányosságokat. A közeljövőben lesz egy
találkozó, ahol meg tudjuk beszélni az alternatívákat, amit a társulási tanács elé lehet vinni.
Jelenleg a társulási megállapodás nem felel meg a törvényi feltételeknek.
Hám László alpolgármester: A működési engedély megvan már?
Dr. Dobos Róbert jegyző: Nem tudom, de úgy gondolom, hogy megvan. A megállapodást
mindenképpen rendezni kell, így lehet csak kivitelezni a pénzügyi dolgokat.
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Haraszti Mónika képviselő: Egy másik dolog, hogy fel kell vinni a kötelezettségvállalásokat,
úgymint meglévő szerződések, működő szolgáltatások.
Tóth Zoltánné képviselő: Kérhetnék egy példát?
Haraszti Mónika képviselő: A kötelezettségvállalások tulajdonképpen az élő szerződéseket
takarják, például kötelezettségek, kifizetések, lejárat, stb. Ezek a várható kiadások, ezek
alapján lehet tervezni a költségvetést. Kértük a szerződéseknél a telefon és az internet
átvizsgálását. Ajánlatot szeretnénk látni.
Gedei Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, hogy aki elfogadja
az önkormányzat I-III. negyedévi költségvetési tájékoztatóját, kézfeltartással jelezze. (A
tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
71/2010. (XI.10.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk Község Önkormányzat 2010. I-III. negyedévi költségvetési
tájékoztatója
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta Vámosgyörk Község Önkormányzat 2010. I-III. negyedévi
költségvetési tájékoztatóját.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Felkérem Dr. Dobos Róbert jegyzőt, hogy ismertesse a
költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést.
Dr. Dobos Róbert jegyző: Mindenkihez eljutott az előterjesztés és a rendelettervezet. Az
előterjesztés tételesen és összegszerűen tartalmazza az időközben bekövetkezett változásokat,
melyek alapján a költségvetési rendelet módosítására lesz szükség. A rendelettervezet és
mellékletei már a módosított adatokat tartalmazzák.
Gedei Zoltán polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem,
hogy aki elfogadja a költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletet, kézfeltartással
jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:
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Vámosgyörk Község Önkormányzat
6/2010. (XI.10.) számú rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.8.) számú
rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Rátérhetünk a második napirendi pontra.
A második napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok.
Gedei Zoltán polgármester: Elsőként tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy elkészült a
kistérség belső ellenőrzési terve a 2011. évre vonatkozóan. A tervben az óvoda van
megjelölve ellenőrizendő intézményként. Az ellenőrzés várható időpontja 2011. június.
Kérem, hogy aki egyetért a kistérség belső ellenőrzési tervével, kézfeltartással jelezze. (A
belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
72/2010. (XI.10.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évre szóló
belső ellenőrzési terve
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Javaslat Vámosgyörk Község Önkormányzata irányítása, felügyelete alá
tartozó költségvetési szervek 2011. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyására” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta.
1. Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2011. évi belső
ellenőrzési tervét jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről – jelen határozat
megküldésével – tájékoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú
Társulásának Munkaszervezetét.
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Dobos Róbert jegyző
Gedei Zoltán polgármester
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Gedei Zoltán polgármester: A gyöngyösi református egyház levélben kérte, hogy
tájékoztassam a képviselő-testületet arról, hogy Gyöngyös körzetében 1703 tagja van a
református gyülekezetnek, ebből 104 vámosgyörki, közülük 39-cel tartják a kapcsolatot.
Fontos feladatuknak tartják a jövő nemzedékének nevelését, házaspárok felkészítését az
életre, kismamák felkészítését az anyaságra. A Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületétől
is kaptunk levelet, melyben támogatást kérnek. Úgy gondolom, hogy a decemberben
megrendezésre kerülő szeretet ünnepének finanszírozása mellett már nem lenne elég forrás a
támogatásukra.
Tóth Zoltánné képviselő: Minden évben meg szoktunk szavazni egy bizonyos összeget a
vámosgyörki mozgássérülteknek, melyből csomagot kapnak.
Endrész György képviselő: Szerintem több tagja van a mozgássérültek egyesületének, mint
ahány mozgássérült van.
Nagy Gábor képviselő: Nem lehet bárki tag, különböző kritériumoknak kell megfelelni.
Haraszti Mónika képviselő: Le kellene kérni az egyesülettől a tagdíjlistát.
Szedmák Szilvia képviselő: Úgy gondolom, hogy azért, mert ők megkerestek minket, nem
biztos, hogy ők vannak a leginkább rászorulva. Más egyesületeket is lehetne támogatni,
például a koraszülött alapítványt.
Gedei Zoltán polgármester: A helyi lakosok támogatását szorgalmaznám. Az eddig bevált
gyakorlatot kellene követni idén is, ezért javaslom, hogy a támogatásra irányuló kérelmet
utasítsuk el, a helyi mozgássérülteket pedig a karácsonyi ünnepség keretein belül
ajándékozzuk meg. Kérem, hogy aki egyetért a javaslatommal, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
73/2010. (XI.10.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete Gyöngyösi Csoport anyagi
támogatás nyújtására irányuló kérelme
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgássérültek
Heves Megyei Egyesülete Gyöngyösi Csoport anyagi támogatás nyújtására
irányuló kérelmét megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött:
Az Önkormányzat – nagyon nehéz anyagi helyzetére való tekintettel – a
csoportot támogatni nem tudja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vámosgyörki
mozgássérültek karácsonyi ajándékozását szűk keretek között oldja meg.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
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Gedei Zoltán polgármester: Következő témánk – amiről a pénzügyi bizottsági ülésen már
beszéltünk – a pályázatokkal kapcsolatos. Ahhoz, hogy a pályázatok, különösen a Közösségi
Ház felújítására vonatkozó pályázat kivitelezéséhez hozzá tudjunk fogni, pénzre lesz
szükségünk. A Commerzbank szóbeli ígéretet tett arra, hogy a jelenlegi 15 millió forintos
hitelkeretünket felemeli 30 millió forintra. Ha a pályázattól elállunk, akkor öt évig semmire
nem pályázhatunk. Ezért bízunk benne, hogy a bank együtt fog működni. A hitelkeret
megemelése várhatóan tavasszal válik szükségessé, amikor elkezdődnek a munkálatok.
Endrész György képviselő: A határozatban mindenképpen szerepeltetni kell, hogy a pályázat
finanszírozásához szükséges a hitelkeret megemelése, és nem működési költségre kell.
Gedei Zoltán polgármester: Következő témánk, mely szintén már elhangzott a pénzügyi
bizottsági ülésen, a kommunális adó összegének megemelése. Jelenleg az adó mértéke évente
4.200 Ft. A környező települések közül Adácson 9 ezer, Atkáron 12 ezer forintot fizetnek a
lakosok. A törvény előírásai szerint a kommunális adó éves összege maximum 15 ezer forint
lehet. Kérnék minden képviselőt, hogy gondoljuk át az emelés lehetőségét. A falu szebbé
tételéhez forrásra van szükségünk. Ha a lakosság látja a fejlődést, nőhet a fizetési hajlandóság.
A pénzügyi bizottsági ülésen 6 ezer forint éves összeget tartottunk reálisnak. Azt azért
tisztázni kell, hogy ahol magasabb összegű a kommunális adó, ott általában az önkormányzat
bizonyos mértékben kompenzálja a szemétszállítási díjat, így az adónak nem a teljes összege
marad meg.
Hám László alpolgármester: Tárgyalásokat kell folytatni a szemétszállító céggel. Kedvező
lehetőségeket kell keresni. Célszerű lenne figyelembe venni az elszállítandó szemét
mennyiségét is.
Gedei Zoltán polgármester: A szolgáltató ad egy kvótát, azt teljesíteni kell. Ha nincs meg az
adott mennyiség, akkor is ki kell fizetni a díjat, de így az önkormányzat pótolja a hiányzó
összeget. A lakosság felé nem igazán tudunk kedvezményt felajánlani, de például
gesztusértékű lehetne, ha a nyolcvan év felettieknek egy kedvezőbb konstrukciót találnánk ki,
és csak az ő díjukat kellene kiegészítenünk.
Haraszti Mónika képviselő: Lehetne az AVE-val szerződést módosítani, az arányokat
átbeszélni.
Dr. Dobos Róbert jegyző: Közbeszerzést kell kiírnunk, mert a szerződés már lejárt, és jelenleg
egy ideiglenes időpontig meghosszabbítottuk.
Gedei Zoltán polgármester: Néhány szó a veszélyes hulladék gyűjtéséről. Szerencsésen
lebonyolítottuk a gyűjtést és az elszállítást is. A hely alkalmas volt a gyűjtésre, de nagyon
szem előtt volt, ezért akadt néhány kellemetlenség, többen is el akarták vinni az összegyűjtött
hulladékot. Az időpont nem volt a legmegfelelőbb, de jövőre már okosabbak leszünk.
Következő témánk a képújság szükségessége. A képújságot Szilágyi Csaba már megpróbálta
feléleszteni, de ennek a havi finanszírozása 250 ezer forint, ami nagyon drága. Nem
gondolom, hogy a hirdetési díjakból ennyi be fog folyni. Szerintem így is megfelelően
működik a kommunikáció, mert a hangosbemondón, illetve szórólapokon, plakátokon
keresztül el tudjuk érni a lakosságot. Javaslom, hogy akkor térjünk erre vissza, ha ezt
anyagilag is fel tudjuk vállalni. Aki egyetért, hogy településünknek nincs szüksége
képújságra, kézfeltartással jelezze.
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Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
74/2010. (XI.10.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Települési képújság üzemeltetése
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
települési képújság üzemeltetésének lehetőségét, és úgy döntött, hogy nem
kíván képújságot üzemeltetni.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Tóth Zoltánné képviselő: A faluban többen jelezték, hogy néha rossz minőségű, szellemképes
a kábeltévében a kép.
Szedmák Szilvia képviselő: Több emberhez is eljuthatna az információ a honlapunkon.
Haraszti Mónika képviselő: Vámosgyörk honlapjával kapcsolatban elmondanám, hogy ezt a
szerződést is átvizsgáltuk, és arra jutottunk, hogy semmi szükség rá. Ezeket a feladatokat egy
önkéntes is el tudná látni.
Gedei Zoltán polgármester: Ez jó megoldás lenne, mert ennek a költsége jelenleg 18 ezer
forint havonta.
Endrész György képviselő: Azt gondolom, hogy egy falut nem lehet így működtetni, hogy ezt
meg azt valaki olcsóbban, esetleg ingyen megcsinálja. Szerződést kell kötni, hogy aztán
legyen kit felelősségre vonni.
Nagy Gábor képviselő: Ha felmondjuk a szolgáltatási szerződést, megkapjuk az
üzemeltetéshez szükséges kódot. Az átalakítás alatt jelezni kell a honlapon, hogy karbantartás
folyik.
Gedei Zoltán polgármester: Javaslom, hogy térjünk rá a jegyző úr által felvetett
közétkeztetéssel kapcsolatos problémára, miszerint meg kell vizsgálni, hogy a község 2011.
évi közétkeztetése közbeszerzési eljárás hatálya alá esik-e. A jelenlegi közétkeztetési
szerződés december 31-ével lejár, ezért lenne fontos mielőbb döntenünk. Kérem, hogy aki
egyetért, hogy amennyiben a közétkeztetés közbeszerzési eljárás hatálya alá esik, bízzunk
meg az eljárás lebonyolításával egy szakértőt, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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75/2010. (XI.10.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2011. évi
lebonyolítása

közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési

eljárás

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2011.
évre vonatkozó közétkeztetés feltételeit, és az alábbi döntést hozta.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy vizsgálja meg, hogy
Vámosgyörk Község 2011. évi közétkeztetése közbeszerzési eljárás hatálya alá
tartozik-e. Amennyiben igen, úgy vegye fel a kapcsolatot több közbeszerzési
eljárást lebonyolító szakértővel, céggel, és azok közül a legkedvezőbb
árajánlatot tevőt bízza meg az eljárás lebonyolításával.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: A közcélú munkásokkal kapcsolatban elmondanám, hogy 2 főt
foglalkoztat az Idősek Otthona, 2 fő a faluban dolgozik. Horváth György ezen a héten
dolgozik utoljára, Fehér János helyett pedig felvettük László Györgyöt. Rá nagy szükség van,
sok a munka. Gondoltunk rá, hogy bozótirtásra, fűnyírásra alkalmaznánk a közmunkásokat. A
balesetveszély miatt általános tűz- és balesetvédelmi oktatáson vettek részt. Megkapták a
szükséges védőfelszerelést is.
Nagy Gábor képviselő: A munkavédelem szempontjából fontos a védőfelszerelés, anélkül
nem is lehetne dolgoztatni őket.
Haraszti Mónika képviselő: Az a tapasztalatom, hogy nem mindig használják a
védőfelszerelést.
Nagy Gábor képviselő: De ha nem használják, az már az ő felelősségük.
Gedei Zoltán polgármester: Az úgynevezett hivatali mobiltelefon szerződéssel kapcsolatban
elmondanám, hogy két renitens fizető miatt kb. tíz ember hívását korlátozták, illetve a múlt
hét óta már teljesen letiltották a telefonjukat. A szerződésben szerepel, hogy a nem fizetők
után havi ötezer forint kötbért kell fizetni.
Nagy Gábor képviselő: Mivel nem voltak egyéni szerződések a dolgozókkal, így nem
vonhatók felelősségre. Ebbe a csomagba 69 telefonszám tartozik. A szerződés október 4-én
járt le, amit hatvan nappal előbb le kellett volna mondani. Vannak még olyan
hűségnyilatkozatok, melyek februárban járnak le. Szabályozni kellene, hogy csak 18 és 55 év
közötti életkorú dolgozók vehessék igénybe ezt a szolgáltatást, és vállaljanak felelősséget a
hozzátartozóikra is. Nagyon kedvezményes lehetőségek vannak, a képviselőket is be lehetne
vonni. A legfontosabb, hogy mindenképpen egyéni szerződéseket kell kötni.
Haraszti Mónika képviselő: Anélkül lehetetlen behajtani a kintlévőségeket.
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Endrész György képviselő: Ha senki nem használja a szolgáltatást, akkor ez mennyibe kerül
az önkormányzatnak?
Gedei Zoltán polgármester: Elfogadták a soron kívüli felmondásunkat. Kértünk a hátralékra
hat havi részletfizetést. Ha az első részletet kifizetjük, visszakapcsolják mindenkinek a
telefonját.
Endrész György képviselő: Tehát a felmondást csak úgy fogadták el, hogy újra velük
szerződünk. Érdemes lenne évente új ajánlatot kérni minden szolgáltatótól.
Nagy Gábor képviselő: Az emberek a készüléket két éves hűségnyilatkozattal veszik, mi nem
tudunk velük 1 éves szerződést kötni.
Gedei Zoltán polgármester: A hivatalban rossz az internet és a vezetékes telefonhálózat. Két
cégtől kaptunk árajánlatot, a T-Online Systemtől és az Intellicomtól. Az egyik 380 ezer, a
másik 365 ezer forint. A beléptetőrendszerre is kaptunk egy ajánlatot. Erről is döntenünk kell
a későbbiekben. Meg kell beszélnünk a következő ülés időpontját. Javaslom, hogy a
következő testületi ülés december 14-én 17.30-kor legyen. A 2011-re vonatkozó munkaterv
összeállításánál egy napot kellene rendszeresítenünk. Javaslom, hogy ez legyen minden hónap
első keddjén 17.30 óra. A faluházzal kapcsolatban úgy gondolom, hogy Kovács Péter házával
nem kéne foglalkoznunk, nem valószínű, hogy a közeljövőben meg tudjuk vásárolni. Egy
másik alternatíva a Kossuth út 41. szám, ami Sándor Margit tulajdona. Ő nem akarta aláírni a
szerződést, amiben az önkormányzatnak elővásárlási joga lett volna. Esetleg eltartási
szerződéssel meg lehetne oldani.
Haraszti Mónika képviselő: Azt kellene eldöntenünk, hogy szükség van-e egyáltalán
faluházra, mert ennek is vannak költségei.
Gedei Zoltán polgármester: A sok összegyűjtött tárgynak méltó helyet kell találni.
Endrész György képviselő: Az eltartási szerződésben mekkora összeg szerepelne?
Haraszti Mónika képviselő: Ezt elég tágan lehet megfogalmazni, nem feltétlenül kell benne
összegnek szerepelni. Lehet például takarítás, stb.
Endrész György képviselő: Esetleg fel lehet neki ajánlani, hogy élete végéig ne fizessen adót
vagy szemétdíjat.
Dr. Dobos Róbert jegyző: Ezeket a témaköröket helyi rendelet szabályozza. A rendeletek
egyformán érvényesek mindenkire. Nem hiszem, hogy egy személyt kivételként fel lehetne
bennük tüntetni. Mindenképpen szükséges ennek a jogszabályi hátterét megvizsgálni.
Nagy Gábor képviselő: Miből lenne felújítva, kifestve? Ki ülne ott? Ki fizetné a számlákat?
Ezeken érdemes lenne elgondolkodni. Meg szeretném kérdezni, hogy a két patak közötti
földterület megvásárlása hogy áll?
Hám László alpolgármester: A MOL-nak bányaszolgalmi joga van. Kértük ennek a
kivizsgálását. Állítólag a Barátság-kőolajvezeték megy alatta.
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Gedei Zoltán polgármester: Haraszti Mónikának van egy ötlete, mégpedig az, hogy
rendezzünk falukarácsonyt.
Haraszti Mónika képviselő: Küldhetnénk mindenkinek meghívót. Ez egy közös karácsony
lenne fenyőfadíszítéssel, műsorral, forralt borral. A gyerekek felléphetnének, ez mindig
vonzza a lakosságot. Be lehetne vonni a helyi vállalkozókat is. A rendezvény helyszíne a
liget, rossz idő esetén a Közösségi Ház. Karácsonyi hangulata lenne a falunak, fel lenne
díszítve a falu közepe és néhány látványosabb hely. A ligetben lenne egy nagy karácsonyfa, a
gyerekek készítenék a díszeket.
Tóth Zoltánné képviselő: Szép lenne a fa a színpadon. Már említettem a nevelőknek, hogy én
bevonnám az óvodát, a nyugdíjasklubot és a Zöngéket is. Ez a rendezvény független lenne a
Közösségi Házban tartandó karácsonyi ünnepségtől? Ez most december 11-én lesz. A
falukarácsonynak megfelelő időpont lenne december 19.
Hám László alpolgármester: Cuki Pisti, vagyis Szalai István felajánlotta a négy és fél méteres
ezüstfenyőjét.
Endrész György képviselő: Hogyan szállítanánk el a ligetbe? A kivilágítás hogyan lenne
megoldva?
Gedei Zoltán polgármester: Ezzel kapcsolatban várom az ötleteket, javaslatokat. Még egy
fontos dologról kell beszélnünk, ez a képviselők tiszteletdíja. Az alakuló ülésen a jegyzőt
megbíztuk, hogy dolgozza ki a lehetőségeket. Stass Gáborral közösen készítettek egy
kimutatást a tiszteletdíjakról és járulékvonzatáról. A legmagasabb összeggel számoltak. Ez
elég nagy összeg éves szinten. A jövő év költségvetése még nem tisztázódott, a következő
ülésre el kell készíteni a koncepciót. Ha nem lenne a két nagy beruházás, akkor is kemény év
lesz a következő. Arra kérnék mindenkit, hogy amikor dönt a tiszteletdíjáról, vegye ezt
figyelembe. Három válaszlehetőség van: igen, kérem a tiszteletdíjat, nem kérem a
tiszteletdíjat, illetve szeretném nyomon követni, hogy mire költjük. Kérném, hogy egyesével
válaszoljanak.
Tóth Zoltánné képviselő: Ismerjük egymás munkáját, tudjuk, ki mit tesz le az asztalra. Én fel
szeretném venni a tiszteletdíjat. A pénzügyi bizottság vezetője és tagja odafigyelnek, hogy a
gazdálkodás rendben menjen, nem hiszem, hogy probléma lesz.
Haraszti Mónika képviselő: Én is fel szeretném venni a tiszteletdíjat. Úgy gondolom, hogy
tisztában vagyunk a veszélyekkel és korlátokkal. Ha tisztán látjuk a szerződéseket, a dolgozók
felvételét, stb., ha megfelelő előkészítéssel, körültekintéssel, gondossággal végezzük a
feladatunkat, akkor nem lehet nagy baj.
Nagy Gábor képviselő: Szintén fel szeretném venni. Megnéztem néhány régebbi
jegyzőkönyvet és azt a rendeletet, ami hatályon kívül helyezte a tiszteletdíjról szóló
rendeletet. Nem stimmel néhány dolog. Például régen 10 hónapra kaptunk tiszteletdíjat, nem
egy évre. A most kiadott kalkuláció elég elrettentő, de véleményem szerint körültekintő
gazdálkodással megoldható a tiszteletdíj kifizetése.
Endrész György képviselő: Elmondtam a véleményem az előző ülésen, amit most is
fenntartok. A kommunális adóból származó többletbevétel körülbelül 1,2 millió forint lenne,
ami nem fedezné a tiszteletdíjakat, a kimutatásban pedig nem szerepel az alpolgármester
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tiszteletdíja. Ez tovább növelné ezt az összeget. A tiszteletdíjak éves összege megfelelne két
évi kommunális adónak, vagyis a lakosság azért fizetne, hogy legyen a képviselőknek
tiszteletdíja. Ha megszavazzák a tiszteletdíjat, akkor visszaadom a megbízólevelemet.
Nagy Gábor képviselő: Ellenkező esetben én állnék fel. Ezzel nem lehet zsarolni a testületet.
Sok költségünk van, az emberek mindig megtalálnak ügyes-bajos dolgaikkal. A család
rovására megy a testületi munkával töltött idő, tehát én nem vagyok hajlandó lemondani a
tiszteletdíjamról. Az előző ciklusban nem kaptunk tiszteletdíjat, és valljuk be, hogy nem is
tettünk érte sokat, mindent ráhagytunk a polgármesterre. Ha ellátjuk a feladatunkat, akkor
azért jár a tiszteletdíj.
Endrész György képviselő: Továbbra is fenntartom a véleményemet. Nem hiszem, hogy ez
zsarolás lenne. A saját életemet érintő dolgokban én döntök. Ha azért emeljük fel a
kommunális adót, hogy legyen tiszteletdíj, akkor én ebben nem veszek részt.
Nagy Gábor képviselő: Ha van mögötte munka, akkor az vállalható. Ha a kommunális adóból
fedezzük például a fűnyírást, akkor az emberek is elfogadják majd ezt a döntést.
Endrész György képviselő: Elmondtam a véleményemet.
Szedmák Szilvia képviselő: Végeztem egy kis felmérést a környező településeken. Atkáron
nincs tiszteletdíj, Adácson nettó 15 ezer forintot kap minden képviselő egységesen, Viszneken
nettó 20 ezer forintot kapnak havonta, Tarnamérán is hasonló a helyzet. Az előző ülésen azt
mondtam, hogy jó lenne nyomon követni a pénzt, esetleg elkülönítve benntartani, és egy adott
célra felhasználni.
Dr. Dobos Róbert jegyző: A rendelet megalkotásához 4 igen szavazatra van szükség, ebben az
esetben dönthetnek tiszteletdíjról.
Szedmák Szilvia képviselő: A környező településekhez hasonlóan egy egységes összegben
lehetne gondolkodni. Tehát állapítsunk meg tiszteletdíjat.
Nagy Gábor képviselő: A 2007. évi hatályon kívül helyező rendeletben szerepel, hogy lehet a
tiszteletdíj felhasználásáról nyilatkozni, vagyis ha megszavazzuk, hogy legyen tiszteletdíj,
akkor még mindig dönthetünk úgy, hogy egy adott célra költjük el. Ha lesz rendelet, akkor a
tiszteletdíjjal a költségvetésben is számolni kell. Célszerű a maximális összeggel tervezni,
legfeljebb nem fogy el a teljes összeg.
Hám László alpolgármester: Aláírtam egy nyilatkozatot, hogy lemondok a tiszteletdíjamról. A
rendelet megalkotásával ez annulálódni fog?
Dr. Dobos Róbert jegyző: A rendelet nem vonatkozik az alpolgármesterre. Az alpolgármester
tiszteletdíjáról testületi határozat született.
Hám László alpolgármester: Elfogadom mindenkinek az indokait, de hozzáteszem, hogy én
nem venném fel a tiszteletdíjat. Persze az is igaz, hogy mindennek ára van, és a munkáért jár
pénz. Nem kellene azon gondolkodni, hogy felállunk vagy nem, hanem el kell fogadni a
többségi döntést.
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Gedei Zoltán polgármester: Nem gondolom, hogy ha valakinek tiszteletdíjat fizetünk ki,
akkor a falutól vesszük el a pénzt, vagy hogy nem dolgozik meg érte. Mikor összeállt a
csapat, arról beszéltünk, hogy nem fogunk tiszteletdíjat kérni. Engem is meglep ez a döntés,
ennek ellenére keresni fogom a megoldást, de nyilván nem a maximális összeggel fogunk
számolni.
Haraszti Mónika képviselő: Szeretném megköszönni a polgármester úr hozzáállását.
Gedei Zoltán polgármester: A realitás talaján kell maradnunk mindenképpen.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18.45 órakor bezárta.
K.m.f.
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