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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 Szedmák
Szilvia és Nagy Gábor képviselőket. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.

Napirend:
1. Vámosgyörk Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Gedei Zoltán polgármester
2. Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet
Előadó: Gedei Zoltán polgármester
3. Közbeszerzési szabályzat elfogadása
4. 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, elmondanám, hogy
a mai ülésen sok döntést kell meghoznunk, ennek függvényében mindenkitől konstruktív,
együttműködő munkát kérnék. Első napirendi pontunk az önkormányzat 2011. évi
költségvetési koncepciója.
Az első napirendi pont tárgya: Vámosgyörk Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési
koncepciója.
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 koncepciót, az egyes mellékleteket
részletesen megbeszéltük. Kérésünknek megfelelően elkülönítve szerepelnek a szennyvízüzemeltetővel kapcsolatos tételek, illetve az önkormányzati adatok külön és a szennyvízüzemeltetővel együtt is megjelentek. A költségvetésünket a költségvetési törvény elfogadása
után tudjuk véglegesíteni. Néhány dologra kitérnék. Az előző testületi ülésen szóba került a
kommunális adó mértékének növelése. Polgármester úr azonban úgy döntött, hogy nem
kívánja a jövő évben emelni az adót, így a koncepció ennek megfelelően tartalmaz adatot. A
közbeszerzési eljárás díjára vonatkozóan megállapítottuk, hogy az több, mint ami szükséges.
A pénzellátásoknál nem történt változás. A társadalmi szervek támogatásánál megemlíteném,
hogy a polgárőrségre vonatkozóan a támogatásként adott összegről elszámolást fogunk kérni.
Az Idősek Otthona lemond a támogatásról, ha megoldható lesz a közcélú foglalkoztatás. A
fejlesztéseknél az óvoda felújítására beírt összeget 1,5 millió forinttal lehet csökkenteni, mert
már egyszer figyelembe vettük ezt az összeget. A régi tanácsháza felújítását is be kellene
tervezni. A létszámadatoknál a polgármesteri hivatalban a felmentés alatt álló kolléga is
beleszámít a létszámba, az később dől el, hogy lesz-e helyette valaki.
Gedei Zoltán polgármester: Köszönöm a tájékoztatást. Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Tóth Zoltánné képviselő: A támogatásoknál 2010-ben nagyobb összegek szerepeltek. Az Opal
Zrt. jövőre is támogat minket?
Gedei Zoltán polgármester: Szóbeli ígéretet kaptunk, bízunk benne, hogy kapunk támogatást.
Hám László alpolgármester: Amikor a templomi orgonára gyűjtöttünk, akkor az Opalnál azt
javasolták, hogy év végén keressük meg őket a terveinkkel a támogatásra vonatkozóan.
Haraszti Mónika képviselő: A legutóbbi 2 millió forintot két évre kaptuk.
Nagy Gábor képviselő: A kapott támogatás ezek szerint alul van tervezve.
Endrész György képviselő: Az Opalra nem lehet számítani, nem az ő feladata a társadalmi
szervezetek támogatása. A kommunális adóra visszatérve: mi volt a probléma a
koncepcióban?
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Haraszti Mónika képviselő: Az előző testületi ülésen beszéltünk a kommunális adó
emeléséről, de végül a polgármester úr úgy döntött, hogy az idei mértéken marad, így nem
változott az összeg a koncepcióban.
Gedei Zoltán polgármester: Van-e egyéb kérdés, hozzászólás a koncepcióra vonatkozóan?
Amennyiben nincs, kérem, hogy aki egyetért a kiegészítésekkel együtt az önkormányzat
2011. évi költségvetési koncepciójával, kézfeltartással jelezze. (A koncepció a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
76/2010. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi
koncepciója
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi
koncepciót megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A második napirendi pont tárgya: Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet.
Gedei Zoltán polgármester: A pénzügyi bizottság ülésén javaslatot tettem a képviselők, illetve
a külsős bizottsági tagok tiszteletdíjára vonatkozóan. A képviselőknek 2011. januártól havi 30
ezer forintot, a külsős bizottsági tagoknak havi 8 ezer forintot javasoltam, ami éves szinten
körülbelül 2,5 millió forintot jelentene az önkormányzatnak. Hozzáfűzném, hogy eredetileg
arról volt szó, hogy nem lesz tiszteletdíj. Továbbra is ellene vagyok, mert a következő év is
nehéz lesz, többek között a Közösségi Ház felújítása miatt szükséges hitelkeret-emelés és
annak kamatvonzata miatt. Ennek ellenére kidolgoztam a javaslatot. A jegyző elkészítette a
rendelettervezetet a fenti paraméterekkel.
Haraszti Mónika képviselő: Kérném elmondani a pénzügyi bizottsági ülésen elhangzottakat.
Gedei Zoltán polgármester: Elhangzott, hogy nem januártól, hanem októbertől szeretnék a
kifizetést.
Dr. Dobos Róbert jegyző: A rendelettervezetben január elseje szerepel, elsőként erről kellene
dönteni.
Gedei Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a tiszteletdíj a fent
elhangzott összegekben 2011. január 1-jétől kerüljön kifizetésre, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselőtestület 2 igen, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett a képviselők
tiszteletdíjára vonatkozó rendeletet nem fogadta el.
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Haraszti Mónika képviselő: Javaslom, hogy szavazzunk arról, hogy a tiszteletdíjak 2010.
október 3-ától kerüljenek kifizetésre.
Gedei Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a tiszteletdíj a fent
elhangzott összegekben 2010. október 3-ától kerüljön kifizetésre, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselőtestület 3 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett a képviselők
tiszteletdíjára vonatkozó rendeletet nem fogadta el.
Fentiek alapján mindkét szavazás érvénytelen volt, a képviselők tiszteletdíjára vonatkozóan
döntés nem született.
A harmadik napirendi pont tárgya: Közbeszerzési szabályzat elfogadása.
Gedei Zoltán polgármester: Szükségessé vált a közbeszerzési szabályzatunk felülvizsgálata a
közbeszerzési törvény 2010. szeptemberi módosítása miatt. A szabályzat átdolgozása mellett
szólt továbbá, hogy olyan tartalmi elemeket tartalmazott, melyek nem voltak életszerűek,
illetve nem voltak összeegyeztethetők a hivatali munkával. A jövőben szükség lesz
közbeszerzési eljárások lefolytatására, így a szabályzat elkészítése elengedhetetlen. Van-e
kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki egyetért a közbeszerzési
szabályzattal, kézfeltartással jelezze. (A szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
77/2010. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési
Szabályzatot az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadta.
Ezen határozat meghozatalával egyidejűleg Vámosgyörk Község
Önkormányzat 64/2007. (X.29.) számú határozatával elfogadott
Közbeszerzési Szabályzat hatályát veszti.
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Dobos Róbert jegyző
Gedei Zoltán polgármester
A negyedik napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok.
Gedei Zoltán polgármester: Az óvodára vonatkozó közbeszerzési eljárás teljeskörű
lebonyolítására szükséges megbíznunk egy szakértőt. A pályázati eljárás során ajánlatot
kaptunk egy cégtől, melyet a támogató hatóság a pályázat elbírálása során elfogadott. Ez a cég
az Agria Közbeszerzés Kft., székhelye Eger, képviselője Dr. Bódis Károly.
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Tóth Zoltánné képviselő: Úgy tudom, minden óvodában ki kell alakítani egy tornaszobát.
Gedei Zoltán polgármester: Lesz ilyen helyiség.
Endrész György képviselő: Aggályom az óvodával és a Közösségi Házzal kapcsolatban, hogy
50 millió forintot elköltünk a felújításra, a tetőszerkezet pedig marad a régi.
Gedei Zoltán polgármester: Utánanéztem, de nincs mód a tető felújítására.
Haraszti Mónika képviselő: A pályázat nem a külső homlokzatra, épületfelújításra
vonatkozik, hanem belső felújításra, átalakításra, eszközök beszerzésére.
Gedei Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több észrevétel, kérem, hogy aki egyetért,
hogy az óvoda közbeszerzési eljárásának lebonyolításával az Agria Közbeszerzés Kft-t bízzuk
meg, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
78/2010. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tulipán Napköziotthonos Óvoda közbeszerzési
lebonyolítására megbízási szerződés megkötése

eljárásának

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Gedei Zoltán polgármestert, hogy az Agria Közbeszerzés Kft-vel (3300
Eger, Csiky Sándor u. 11. I/1.) a Tulipán Óvoda épületének környezetbarát
üzemeltetését lehetővé tevő felújítása, akadálymentesítése című projekt
építési, közbeszerzési eljárásának teljes körű lebonyolítására a csatolt
megbízási szerződést megkösse.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: A közbeszerzési eljárás keretében egy ajánlattételi felhívást kell
kibocsátanunk, melyet legalább három cégnek fogunk kiküldeni. A felhívásra beérkező
ajánlatok közül kerül kiválasztásra a beruházás kivitelezője. Kérem, hogy aki egyetért az
óvoda közbeszerzési eljárásának megindítására irányuló ajánlattételi felhívás elfogadásával,
kézfeltartással jelezze. (Az ajánlattételi felhívás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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79/2010. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tulipán Napköziotthonos Óvoda
megindítására irányuló ajánlattételi felhívás

közbeszerzési

eljárásának

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tulipán Óvoda
épületének környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő felújítása,
akadálymentesítése című projekt építési, közbeszerzési eljárásának
megindítására irányuló ajánlattételi felhívást elfogadta. A közbeszerzési
eljárást az árazatlan költségvetés valamint a kiviteli tervek elkészültét
követően lehet megindítani, és az ajánlattételi felhívásban a határidőket
ennek függvényében kell meghatározni.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: A települési szilárd hulladék begyűjtésére és elszállítására
vonatkozó szerződésünk december 31-ével lejár. Az AVE árajánlatát a 2011. évre
vonatkozóan megkaptuk, és a 120 literes kuka esetében 31%-os, a 60 literes kuka esetében
pedig 41%-os emelést hajtottak végre. Ennek alapján úgy tűnik, hogy szolgáltatót kell
váltanunk. Felvettem a kapcsolatot az ASA-val, de még nem kaptunk árajánlatot. A jövő évre
vonatkozó szerződés megkötésére azonban már csak közbeszerzési eljárás lefolytatása után
van lehetőség. A közbeszerzési eljárás lefolytatására szakértő segítségét kell igénybe
vennünk. A rendelkezésünkre álló idő szűkössége miatt sürgősen keresni kellett egy
lebonyolítót. A ceglédi székhelyű KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft-re esett a
választásom, akik a rövid határidő ellenére elvállalták a feladatot. A díjuk 300 ezer forint +
áfa. Kérem, hogy aki egyetért, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatására a KPG Consult
Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t bízzuk meg, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
80/2010. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A települési szilárd hulladék begyűjtésére és ártalmatlanításra történő
elszállítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására megbízási
szerződés megkötése
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Gedei Zoltán polgármestert, hogy a KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató
Kft-vel (2700 Cegléd, Csolnok u. 32.) a települési szilárd hulladék
begyűjtésére és ártalmatlanításra történő elszállítására vonatkozó
közbeszerzési eljárásának teljes körű lebonyolítására a csatolt megbízási
szerződést megkösse.
Határidő: Értelem szerint
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
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Gedei Zoltán polgármester: Az óvodához hasonlóan itt is ajánlattételi felhívást kell
kiküldenünk legalább három szolgáltatónak. Kérem, hogy aki elfogadja a mellékelt
ajánlattételi felhívást, kézfeltartással jelezze. (Az ajánlattételi felhívás a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
81/2010. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Ajánlattételi felhívás a települési szilárd hulladék begyűjtésére és
ártalmatlanításra történő elszállítására kötendő közbeszerzési eljárás
megindítására
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2003.
évi CXXIX. törvényben foglaltakra:
1. A mellékelt ajánlattételi felhívás elfogadásával egyszerű közbeszerzési
eljárást indít Vámosgyörk Község települési szilárd hulladékának
összegyűjtésére és ártalmatlanításra történő elszállítására kötendő
közszolgáltatási szerződés tárgyában.
2. Felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételre felkérésre kerülő
legalább három vállalkozás kiválasztására.
3.

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2010. december 23.
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Nem biztos, hogy az eljárás befejeződik ebben az évben, így
valószínűleg januárra szolgáltatót kell keresnünk.
Haraszti Mónika képviselő: Piaci szerződést kell kötni egy hónapra.
Dr. Dobos Róbert jegyző: Ez sokba fog kerülni. A lakosságra nem lehet áthárítani a
többletköltséget, tehát az önkormányzatot fogja terhelni.
Gedei Zoltán polgármester: Elkészült a képviselő-testület 2011. évi munkaterve, melyet
mindenki megkapott. Nyolc testületi üléssel kell számolni, de természetesen ha szükséges,
további rendkívüli üléseket is tarthatunk. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
kérem, hogy aki elfogadja a képviselő-testület 2011. évi munkatervét, kézfeltartással jelezze.
(A munkaterv a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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82/2010. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi
munkaterve
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi
munkatervet megtárgyalta és elfogadta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Az előző testületi ülésen is említettem, hogy január elsejétől
szeretnék bevezetni a hivatalban még egy ügyfélfogadási szünnapot, ami csütörtök lenne.
Emiatt szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. Van-e kérdés, észrevétel?
Amennyiben nincs, kérem, hogy aki elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítását, kézfeltartással jelezze. (A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:
Vámosgyörk Község Önkormányzat
7/2010. (XII.15.) számú rendelete
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 5/2003. (IV.28.) számú rendelet
módosításáról
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: A továbbiakban az önkormányzat 2011. évi bérleti és egyéb
díjainak mértékét szükséges megtárgyalnunk. A posta, az orvosi rendelő, a fogorvosi rendelő,
illetve a föld haszonbérleti díja esetében az infláció mértékének megfelelően 5%-os emelést
javaslok. A kábeltévére vonatkozóan ez 10% lenne, mert kaptak kulcsot, és a vezérigazgató
azt mondta, hogy ha az ő bejutásuk nekünk többletköltséggel jár, akkor azt hajlandóak
kompenzálni a bérleti díjban. A lakások bérleti díja az idei mértéken maradna, mert nagyon
rossz állapotban vannak. A Kossuth utcai lakásokra április 30-ig van meghosszabbítva a
bérleti szerződés. Minden egyes tételről döntenünk kell. Először kérném, hogy aki elfogadja,
hogy a posta havi bérleti díja 21.600 Ft + áfa összegben kerüljön megállapításra,
kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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83/2010. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Posta bérleti díja
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Posta bérleti díját
a 2011. évre vonatkozóan 21.600 Ft/hó + ÁFA összegben állapította meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki egyetért az önkormányzati tulajdonú
földterületek haszonbérleti díjának 14.700 Ft/ha/év + áfa összegű mértékével, kézfeltartással
jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
84/2010. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú földterületek haszonbérleti díja
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
tulajdonú földterületek haszonbérleti díját 14.700 Ft/ha/év + ÁFA összegben
állapította meg a 2011. évre vonatkozóan.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja, hogy a fogászati rendelő bérleti díját
6.200 Ft/hó + áfa + közműköltség összegben határozzuk meg, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
85/2010. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Fogászati rendelő bérleti díja
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fogászati rendelő
havi bérleti díját 6.200 Ft + áfa + közműköltség összegben állapította meg a
2011. évre vonatkozóan.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
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Gedei Zoltán polgármester: Az orvosi rendelő eszközhasználati díja 2011-ben havi 12.500 Ft
+ áfa + közműköltség.
Endrész György képviselő: Nem értek egyet az emeléssel. Csak az EKG készülék tartozik ide,
az pedig tönkrement.
Dr. Dobos Róbert jegyző: Rossz a megfogalmazás, mert ez nem eszközhasználati, hanem
bérleti díj.
Gedei Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja, hogy az orvosi rendelő bérleti díját
2011-ben 12.500 Ft/hó + áfa + közműköltség összegben állapítsuk meg, kézfeltartással
jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
86/2010. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Orvosi rendelő bérleti díja
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi rendelő
havi bérleti díját 12.500 Ft + áfa + közműköltség összegben állapította meg
a 2011. évre vonatkozóan.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: A Kossuth úti szolgálati lakásokra vonatkozóan kérem, hogy aki
egyetért a bérleti díj havi 16.000 Ft + áfa összegével, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatokat
hozza:
87/2010. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk, Kossuth út 49. sz. alatti 1. számú szolgálati lakás
bérleti díja
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vámosgyörk,
Kossuth út 49. sz. alatti 1. számú szolgálati lakásának 2011. évre vonatkozó
bérleti díját 16.000,-Ft/hó + ÁFA összegben állapította meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
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88/2010. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk, Kossuth út 49. sz. alatti 2. számú szolgálati lakás
bérleti díja
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vámosgyörk,
Kossuth út 49. sz. alatti 2. számú szolgálati lakásának 2011. évre vonatkozó
bérleti díját 16.000,-Ft/hó + ÁFA összegben állapította meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: A körzeti megbízotti lakás bérleti díja is változatlan marad, azaz
6.820 Ft + áfa havonta. Aki egyetért a bérleti díj mértékével, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
89/2010. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk, Táncsics u. 3. szám alatti szolgálati lakás bérleti díja
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vámosgyörk,
Táncsics u. 3. szám alatti szolgálati lakásának 2011. évre vonatkozó bérleti
díját 6.820,-Ft/hó + ÁFA összegben állapította meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Ahogy a fentiekben elmondtam, a kábeltévé esetében 10%-os
emelést javaslok. Így a kábeltévének helyet biztosító helyiség havi bérleti díja 55.000 Ft/hó +
áfa + közműköltség összegről 60.000 Ft/hó + áfa + közműköltség összegre emelkedne.
Kérem, hogy aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
90/2010. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Magyar Telekom bérleti díja
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Telekom
bérleti díját 60.000,-Ft/hó + ÁFA + közműköltség összegben állapította
meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
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Gedei Zoltán polgármester: A Közösségi Ház terembérleti díjain minimális mértékben
változtattam, mert nem tudhatjuk, mikor kezdődnek el a munkálatok, addig pedig fölösleges
emelni. Ezek alapján a színháztermet egész napra 6.320 Ft + áfa, fél napra 3.120 Ft + áfa
összegért lehet kibérelni. Az előtér bérleti díja egész napra 2.240 Ft + áfa, fél napra 1.120 Ft +
áfa, egy órára pedig 400 Ft + áfa. Az internethasználat minden megkezdett félóra után 120 Ft
+ áfa.
Haraszti Mónika képviselő: A pénzügyi bizottság ülésén elhangzott, hogy a Tintorettó Söröző
alacsonyabb áron biztosít helyet az árusoknak. Akkor miért nem csökkentjük a Közösségi
Ház terembérleti díjait?
Endrész György képviselő: Véleményem szerint nincs jelentősége, mert hamarosan
elkezdődik a felújítás.
Gedei Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki egyetért a Közösségi Ház bérleti díjaival,
kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
91/2010. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közösségi Ház bérleti díjai
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közösségi Ház
bérleti díjait az alábbi összegekben állapította meg a 2011. évre
vonatkozóan:
Színházterem

egész nap (4 órán túl)
fél nap (4 óráig)

6.320,- + ÁFA = 7.900,-Ft
3.120,- + ÁFA = 3.900,-Ft

Előtér:

egész nap
fél nap
1 óra

2.240,- + ÁFA = 2.800,-Ft
1.120,- + ÁFA = 1.400,-Ft
400,- + ÁFA = 500,-Ft

Internethasználat: Minden megkezdett félóra: 120,-Ft + ÁFA = 150,-Ft
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: A következő tétel a fénymásolási díj. A díjat szükséges volt
megemelni, mert nagyon ráfizetéses volt. Az A/4-es lap fénymásolási díja 24 Ft + áfa, az A/3as lapé pedig 40 Ft + áfa. Kérem, hogy aki egyetért a fénymásolási díjak mértékével,
kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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92/2010. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Fénymásolás díjai
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fénymásolás díját
A/4-es lap esetén 24 Ft/lap + áfa, A/3-as lap esetén 40 Ft/lap + áfa
összegben állapította meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Az iparűzési adó mértéke továbbra is 2%, a kommunális adó
maradt évi 4.200 forint, a temetési segély pedig 18 ezer forint. A gépjárműadó mértékét
törvény szabályozza, ez a jövő évben változatlan marad. Az étkeztetéssel kapcsolatban nem
kellett közbeszerzést kiírni, hanem meghívás alapján bonyolítjuk le az eljárást. Három
vállalkozótól kértünk árajánlatot: az idén szolgáltató jászárokszállási Búzavirág Étteremtől, a
gyöngyösi Aranypince Vendéglőtől, és a helyi Tóth Attilától. Változás a tavalyi évhez képest,
hogy nem csak az árat, hanem a minőséget is vizsgáljuk. Az árajánlatok megérkeztek. Az
eddigi szolgáltatóval kapcsolatosan többször felmerültek minőségi és mennyiségi problémák,
és az ő árajánlatában szerepelnek a legmagasabb árak. Az Aranypince ajánlatát irreálisnak
találtuk, ugyanis olyan alacsonyak voltak, melyek csak a minőség rovására lennének
vállalhatók. A három ajánlat közül az árat és a minőséget is figyelembe véve Tóth Attila
ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek.
Haraszti Mónika képviselő: Szeretném látni az ajánlatkérést és az ajánlattételeket.
Gedei Zoltán polgármester: Semmi akadálya. Szombat volt az ajánlatok leadásának
határideje, hétfőn pedig meghoztuk a döntést. A döntésnél az ár mellett minőségi és
mennyiségi szempontokat is figyelembe vettünk. Kérem, hogy aki egyetért, hogy a
közétkeztetési feladatok ellátásával Tóth József Attila egyéni vállalkozót bízzuk meg,
kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
93/2010. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk Község Önkormányzat 2011. évi közétkeztetési
feladatainak megtárgyalása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József
Attila (3291 Vámosgyörk, József Attila u. 27.) árajánlatát az
Önkormányzat 2011. évi közétkeztetési feladatainak ellátására
vonatkozóan megtárgyalta és elfogadta.
Mindezek alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy Tóth József Attila egyéni vállalkozóval mint a legjobb ajánlatot
tevővel az Önkormányzat nevében kösse meg és írja alá az
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Önkormányzat 2011. évi közétkeztetési feladatainak ellátására
vonatkozó szerződést az alábbi feltételekkel:
A szerződés határozott időtartamra szól, amely így 2011. év december
31-éig tart. A szerződésben meghatározott étkeztetés térítési díjai a
következők legyenek:
Időskorú felnőtt: 550,-Ft/fő/nap (ebéd)
Munkahelyi étkező: 550,-Ft/fő/nap (ebéd)
Óvodáskorú gyermek: tízórai: 125,-Ft/fő/nap, ebéd: 290,-Ft/fő/nap,
uzsonna: 125,-Ft/fő/nap
Iskoláskorú gyermek: tízórai: 125,-Ft/fő/nap, ebéd: 340,-Ft/fő/nap,
uzsonna: 125,-Ft/fő/nap.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A fentiek alapján a nyersanyagnorma és a térítési díjak a kiadott rendelettervezet szerint
alakulnak. Erről rendeletet kell alkotnunk. Kérem, hogy aki egyetért a nyersanyagnorma és a
térítési díjak 2011. évre megállapított értékeivel, kézfeltartással jelezze. (A rendelet a
jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:
Vámosgyörk Község Önkormányzat
8/2010. (XII.15.) számú rendelete
az önkormányzati intézmények élelmezési
normájának és térítési díjának meghatározásáról

nyersanyag-

Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: A továbbiakban a víz- és csatornadíjat kell megtárgyalnunk. A
vízmű ajánlása szerint 5%-kal kell megemelnünk a vízdíjat, így köbméterenként 308 Ft + áfa,
azaz bruttó 385 Ft lenne a vízdíj. Ennél kisebb mértékű emelés esetén a különbözetet az
önkormányzatnak kellene kifizetnie. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele?
Amennyiben nincs, kérem, hogy aki elfogadja a vízdíj mértékét, kézfeltartással jelezze. (A
rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:
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Vámosgyörk Község Önkormányzat
9/2010. (XII.15.) számú rendelete
a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díj
megállapításáról
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: A csatornadíjjal kapcsolatban elmondanám, hogy a szennyvízüzemeltetőnek nagyon sok a kintlévősége és a tartozása. Ahhoz, hogy a tartozásunkat teljes
mértékben ki tudjuk egyenlíteni, Kiss Gábor intézményvezető számításai szerint 16%-os
áremelésre lenne szükség, de ez irreális. A tartozás kifizetésére egy alternatíva lehet, hogy a
lakosságszám arányában szétosztjuk a települések között. ekkor Vámosgyörkre 23%, azaz kb.
2,3 millió forint jutna, amit havonta törleszthetnénk. A csatornadíj esetében is 5%-os emelést
javasolnék, tehát köbméterenként 277 Ft + áfa (bruttó 346,25 Ft) összegben állapítanánk meg
a díjat. Kérem, hogy aki egyetért a csatornadíj 2011. évi mértékével, azaz 277 Ft + áfa (bruttó
346,25 Ft) köbméterenkénti összegével, kézfeltartással jelezze. (A rendelet a jegyzőkönyvhöz
csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:
Vámosgyörk Község Önkormányzat
10/2010. (XII.15.) számú rendelete
a
közüzemi
megállapításáról

csatornaszolgáltatásért

fizetendő

díj

Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: A következő témánk az óvoda alapító okiratának módosítása.
Ferenczné Laska Erika óvodavezető előterjesztése alapján erre azért van szükség, mert a
jelenlegi 25 fős csoportlétszámot csak úgy lehetne betartani, ha két kisgyereket
visszatartanának a nagyobb csoportba lépésnél, de ez nem indokolt. Javaslom, hogy az
intézménybe felvehető gyerekek létszámát 50 főről emeljük fel 60 főre, azaz 20%-kal. Van-e
kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki egyetért az óvoda alapító
okiratának módosításával, kézfeltartással jelezze. (Az alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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94/2010. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tulipán Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Javaslat a Tulipán Óvoda Vámosgyörk alapító okiratának módosítására”
című előterjesztést, és meghozta az alábbi határozatot:
1. A Képviselő-testület a Tulipán Óvoda Vámosgyörk alapító okiratának
5. pontját az alábbiak szerint módosítja.
„5. A költségvetési szerv típusa az általa végzett tevékenység jellege
alapján
A költségvetési szerv az általa végzett tevékenység jelleg alapján
közszolgáltató közintézmény.
5.1 Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 60 fő.”
2. A Képviselő-testület a Tulipán Óvoda Vámosgyörk alapító okiratának
10. pontját az alábbiak szerint módosítja.
„10. A költségvetési szerv alaptevékenységeinek száma és neve
851011
Óvodai nevelés, ellátás ezen belül:
Óvodáskorú gyermekek óvodai nevelése, gyermekmegőrzés, és
gyermekek iskolai előkészítése a vonatkozó jogszabályok szerint,
összevont csoportban 25 fős maximális átlaglétszámmal, melyet a
fenntartó indokolt esetben a vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelően megemelhet.
851012
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
ellátása ezen belül:
Sajátos nevelési igényű (értelmi fogyatékos; megismerés- és
viselkedésfejlődési rendellenesség miatt sajátos nevelési igényű)
gyermekek óvodai integrált nevelése, iskolai életmódra felkészítése a
vonatkozó jogszabályok szerint”
3. A Képviselő-testület Vámosgyörk Község Önkormányzat által
fenntartott Tulipán Óvoda Alapító Okiratát módosításokkal e határozat
mellékletét képező egységes szerkezetben elfogadja.
4. Vámosgyörk Község Önkormányzat által fenntartott Tulipán Óvoda
Alapító Okiratának módosítása 2010. december 15-én lép hatályba.
5. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az Alapító Okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalására, és felhatalmazza a
polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat
aláírására.
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Határidő: Haladéktalanul
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Dr. Dobos Róbert jegyző
Gedei Zoltán polgármester: Az iskola pedagógiai programját is módosítanunk kell. Felkérem
Tóth Zoltánné iskolaigazgatót, hogy ismertesse a részleteket.
Tóth Zoltánné képviselő: Kiküldtem mindenkinek a módosítást, röviden összefoglalnám. A
közoktatási törvény lehetőséget nyújt annak eldöntésére, hogy a továbbiakban is a szöveges
értékelést alkalmazzuk, vagy áttérjünk az érdemjeggyel történő osztályzásra. A tantestület úgy
döntött, hogy első osztályban félévkor és év végén, illetve második osztályban félévkor
alkalmazzuk a szöveges értékelést minden tantárgyra vonatkozóan, a második osztály
második félévétől kezdve pedig egységesen érdemjeggyel osztályozunk. Kérem a képviselőtestületet, hogy fogadják el a pedagógiai programunk módosítását.
Gedei Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki egyetért az iskola pedagógiai programjának
módosításával, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
95/2010. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Visontai Kovách László Általános Iskola pedagógiai programjának
módosítása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Visontai Kovách László Általános Iskola pedagógiai
programjának módosítását.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Az utolsó téma, amit meg kell tárgyalnunk, a
mozgáskorlátozottak támogatásával kapcsolatos. A pénzügyi bizottsági ülésen felmerült, hogy
valóban oda kerül-e a csomag, ahol szükség van rá. Nem egy konkrét célcsoportot kellene
támogatni, hanem mindenkit. Nehéz kiszűrni, hogy ki az, aki tényleg rászorul a segítségre.
Ezért azt javaslom, hogy ne támogassuk a mozgáskorlátozottakat. Kérem, hogy aki egyetért,
kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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96/2010. (XII.14.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Mozgáskorlátozottak támogatása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
mozgáskorlátozottak támogatásának lehetőségeit, és az alábbi döntést hozta:
Az
önkormányzat
mozgáskorlátozottakat.

2010-ben

nem

kívánja

támogatni

a

A képviselő-testület a 73/2010. (XI.10.) számú határozatát semmisnek
tekinti.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Van-e egyéb kérdés, hozzászólás?
Nagy Gábor képviselő: Szeretném megjegyezni, hogy a legutóbbi testületi jegyzőkönyv
épphogy elkészült határidőre. Javaslom, hogy tűzzünk ki rövidebb határidőt az elkészítésre.
Hám László alpolgármester: A határidő legyen egy hét.
Dr. Dobos Róbert jegyző: A törvény 15 napos határidőt ír elő. Testületi döntéssel ez nem
módosítható. Természetesen lehetőségeinkhez mérten igyekszünk a továbbiakban is minél
hamarabb elkészülni a jegyzőkönyvvel. Ehhez kérnénk az Önök együttműködését is.
Endrész György képviselő: Ha hiányoznak az anyagok, úgy nehéz határidőre elkészülni.
Gedei Zoltán polgármester: Javaslom, hogy amennyiben lehetséges, törekedjünk az egy hetes
határidőt betartani.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18.30 órakor bezárta.
K.m.f.

Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Dobos Róbert
jegyző
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Szedmák Szilvia
képviselő

Nagy Gábor
képviselő
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