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Jelen vannak:

Gedei Zoltán polgármester: Üdvözli a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Domoszlai Andreát,
jegyzőkönyv-hitelesítőnek Tóth Zoltánné és Endrész György képviselőket. Javaslatot tesz az
ülés napirendi pontjaira.

Napirend:
1. Vámosgyörk Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének
jóváhagyása
Előadó: Gedei Zoltán polgármester
2. Beszámoló a Közösségi Ház 2010. évi munkájáról
Előadó: Bódi Zsolt Közösségi Ház vezetője
3. A Község 2011. évi rendezvénynaptárának jóváhagyása
Előadó: Bódi Zsolt Közösségi Ház vezetője
4. Indítványok, bejelentések, javaslatok

A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre, a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, illetve a napirendi
pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadja.
Gedei Zoltán polgármester: Javasolni szeretném, hogy vendégeink miatt rendhagyó módon
fordított sorrendben tárgyaljuk meg a napirendi pontokat.
A Képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadja.
A negyedik napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok.
Gedei Zoltán polgármester: Első témánk a hulladékszállításra vonatkozó közbeszerzési eljárás
eredményhirdetése. Felkérem Kovács Gábort, a KPG Consult Kft. képviselőjét, hogy
ismertesse az eredményt.
Kovács Gábor, KPG Consult Kft.: A Képviselő-testület decemberi ülésén három vállalkozás
megkereséséről született döntés. A következő három cégnek küldtünk ajánlattételi felhívást:
A.S.A. Magyarország Kft., AVE Hevesi Városfenntartó Kft., Remondis Duna Kft. Az
ajánlatok határidőre megérkeztek. Mindhárom ajánlat hiánypótlásra szorult, illetve a
Remondis Duna Kft. esetében – mivel a 120 literes gyűjtőedény ürítésének díját a törvényben
meghatározott mértéknél alacsonyabb összegben határozta meg – kérdést kellett feltenni arra
vonatkozóan, hogy hogyan tudja biztosítani az említett alacsony árat. Az A.S.A. Kft. és az
AVE Kft. benyújtotta a hiánypótlást, a Remondis Duna Kft. azonban sem hiánypótlást, sem
magyarázatot nem nyújtott be. A Remondis Duna Kft. esetében egyébként az történt, hogy az
ajánlatában következetesen felcserélte a 60 literes és a 120 literes gyűjtőedény ürítésének
díját. Ez a hiba azonban nem javítható, így az ajánlat egyéb okból érvénytelennek minősül. A
két másik ajánlatot három szempont szerint állítottuk szembe: a 60 literes, a 120 literes
gyűjtőedény ürítésének díja, illetve a gyűjtőzsák ára. Mindhárom szempontból az AVE
Hevesi Városfenntartó Kft. ajánlata bizonyult kedvezőbbnek. A Képviselő-testület feladata
egy háromfős bíráló bizottság felállítása. A bizottság tagjai a közbeszerzési eljárás
eredményéről készült dokumentációt elolvasás után aláírják, az eredményről jegyzőkönyvet
készítenek. A Képviselő-testületnek határozatot kell hoznia az eljárás eredményéről, és ki kell
hirdetnie a nyertest. Javaslom, hogy második helyezettet ne hirdessünk, hiszen az első
helyezett el fogja fogadni a megbízást. Ha megszületik a döntés, akkor tájékoztatom a
nyertest, és a tájékoztatástól számított tizedik napon kerülhet sor a szerződés megkötésére.
Gedei Zoltán polgármester: Javaslom a bíráló bizottság tagjainak Haraszti Mónika, Endrész
György és Hám László képviselőket. Kérem, hogy aki egyetért a bíráló bizottság tagjaira tett
javaslatommal, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatokat
hozza:
2/2011. (II.1.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bíráló bizottság tagjának megválasztása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
települési szilárd hulladék összegyűjtésére és ártalmatlanításra történő
elszállítására kötendő közszolgáltatási szerződés tárgyában indult
közbeszerzési eljárás kapcsán a Képviselő-testület 77/2010. (XII.14.) számú
határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzat III. fejezet 3.1-3.2.
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pontjai alapján megalakítandó bíráló bizottság tagjának személyére tett
javaslatot, és az alábbi döntést hozta.
A Képviselő-testület a Bíráló bizottság tagjának Hám László György
alpolgármestert választotta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

3/2011. (II.1.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bíráló bizottság tagjának megválasztása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
települési szilárd hulladék összegyűjtésére és ártalmatlanításra történő
elszállítására kötendő közszolgáltatási szerződés tárgyában indult
közbeszerzési eljárás kapcsán a Képviselő-testület 77/2010. (XII.14.) számú
határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzat III. fejezet 3.1-3.2.
pontjai alapján megalakítandó bíráló bizottság tagjának személyére tett
javaslatot, és az alábbi döntést hozta.
A Képviselő-testület a Bíráló bizottság tagjának Haraszti Mónika képviselőt
választotta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
4/2011. (II.1.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bíráló bizottság tagjának megválasztása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
települési szilárd hulladék összegyűjtésére és ártalmatlanításra történő
elszállítására kötendő közszolgáltatási szerződés tárgyában indult
közbeszerzési eljárás kapcsán a Képviselő-testület 77/2010. (XII.14.) számú
határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzat III. fejezet 3.1-3.2.
pontjai alapján megalakítandó bíráló bizottság tagjának személyére tett
javaslatot, és az alábbi döntést hozta.
A Képviselő-testület a Bíráló bizottság tagjának Endrész György Imre
képviselőt választotta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
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5/2011. (II.1.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bíráló bizottság tagjainak megválasztása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
települési szilárd hulladék összegyűjtésére és ártalmatlanításra történő
elszállítására kötendő közszolgáltatási szerződés tárgyában indult
közbeszerzési eljárás kapcsán a Képviselő-testület 77/2010. (XII.14.) számú
határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzat III. fejezet 3.1-3.2.
pontjai alapján megalakítandó Bíráló bizottság tagjainak személyére tett
javaslatot, és az alábbi döntést hozta.
A Bíráló bizottság tagjai:
Hám László György alpolgármester
Haraszti Mónika képviselő
Endrész György Imre képviselő
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Szünetet rendelek el. Ezalatt a Bíráló bizottság felülvizsgálja a
közbeszerzési eljárás dokumentációit, elkészíti az eredményt összefoglaló jegyzőkönyvet. A
szünet után a Bíráló bizottság tájékoztatja a Képviselő-testületet a közbeszerzési eljárás
eredményéről.
SZÜNET
Gedei Zoltán polgármester: Miután a bíráló bizottság felülvizsgálta a közbeszerzési eljárás
dokumentációit, illetve elkészítette a jegyzőkönyvet, felkérem Hám László Györgyöt, hogy
ismertesse a közbeszerzési eljárás eredményét.
Hám László György alpolgármester: Összefoglalnám a közbeszerzési eljárás eredményét. A
három beérkezett ajánlat közül 2 jelentkező ajánlata bizonyult érvényesnek, az AVE Hevesi
Városfenntartó Kft. és az A.S.A. Magyarország Kft. ajánlata. Érvénytelen volt egyéb okból a
Remondis Duna Kft. ajánlata. A megadott értékelési szempontok alapján az AVE Hevesi
Városfenntartó Kft. ajánlata a legelőnyösebb. Megállapítható, hogy az eljárás eredményes
volt, és az eljárás nyertese az AVE Hevesi Városfenntartó Kft.
Gedei Zoltán polgármester: Köszönöm a tájékoztatást. Kérem, hogy fogadjuk el a Kovács
Gábor által elkészített határozati javaslatot, mely tartalmazza az eljárás eredményét, illetve a
további teendőket. Kérem, hogy aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal,
kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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6/2011. (II.1.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Települési szilárd hulladék összegyűjtésére és ártalmatlanításra
történő elszállítására kötendő közszolgáltatási szerződés tárgyában indult
közbeszerzési eljárás eredménye
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, a Vámosgyörk Község települési
szilárd hulladékának összegyűjtésére és ártalmatlanításra történő
elszállítására kötendő közszolgáltatási szerződés tárgyában, a Kbt. 251. § (2)
bekezdése szerint indult közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy:
1. Az A.S.A. Magyarország Kft. (2360 Gyál, Kőrösi út 53.) ajánlata
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

érvényes,
A Remondis Duna Kft. (1122 Budapest, Városmajor út 12-14.) ajánlata
érvénytelen,
Az AVE Hevesi Városfenntartó Kft. (3360 Heves, Károlyi Mihály út
15.) ajánlata érvényes,
Az összességében legelőnyösebb ajánlatot az AVE Hevesi
Városfenntartó Kft. nyújtotta be.
Az eljárás eredményes volt,
Az eljárás nyertese az AVE Hevesi Városfenntartó Kft.,
Nem jelöli meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő
ajánlattevőt,
Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására,
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: Értelem szerint
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Szeretném megköszönni Kovács Gábor munkáját.
A második napirendi pont tárgya: Beszámoló a Közösségi Ház 2010. évi munkájáról.
A harmadik napirendi pont tárgya: A Község 2011. évi rendezvénynaptárának jóváhagyása.
Gedei Zoltán polgármester: A Közösségi Ház beszámolóját a 2010. évi munkáról, illetve a
2011. évi rendezvénynaptárt mindenki megkapta. Felkérem Bódi Zsoltot, a Közösségi Ház
vezetőjét, hogy amennyiben szükséges, tegye meg szóbeli kiegészítését az írásbeli
beszámolóhoz.
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Bódi Zsolt intézményvezető: Beszámolómat a korábbi évekhez hasonlóan igyekeztem
összeállítani. A rendezvénynaptár összeállításánál is a korábbi évek gyakorlatát követtem.
Hám László alpolgármester: Az eddigi beszámolókkal kapcsolatban voltak kifogásaim, de ez
jól sikerült. Úgy érzem, hasznos volt a tavalyi bírálat, mert Bódi Zsolt pozitív irányba
mozdult el, jó munkát végzett, több programot szervezett, rendezett. A továbbiakban is
hasonlót várunk.
Tóth Zoltánné képviselő: Az elmúlt években is jó volt a kapcsolat, az együttműködés az
iskola, az óvoda és a Közösségi Ház között, de ez 2010-ben tovább erősödött, egy jó csapat
alakult ki. Ezúton szeretném mindenkinek megköszönni a szombati rendezvényen nyújtott
segítségét.
Gedei Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, hogy aki egyetért a
Közösségi Ház 2010. évi beszámolójának, illetve a 2011. évi rendezvénynaptárnak az
elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
7/2011. (II.1.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a Közösségi Ház 2010. évi munkájáról, 2011. évi
rendezvénynaptár
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Közösségi Ház 2010. évi munkájáról készült beszámolót és a
2011. évi rendezvénynaptárt.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Az első napirendi pont tárgya: Vámosgyörk Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési
rendeletének jóváhagyása.
Gedei Zoltán polgármester: Rátérhetünk az önkormányzat költségvetésének megtárgyalására.
Mindenekelőtt azonban kiemelném a költségvetés egy fontos részelemét, a képviselői
tiszteletdíjat. Erről ma döntenünk kell, a költségvetési rendeletet ez alapján fogjuk elfogadni.
Ismét a már többször tárgyalt rendelettervezetet terjeszteném elő. Az összegek ismertek:
képviselők esetén 30.000 Ft/hó, külsős bizottsági tagok esetén 8.000 Ft/hó. A tiszteletdíjak
összege a mindenkori aktuális pénzügyi helyzet függvénye, tehát a most ismertetett összegek
a későbbiekben változhatnak. A 2011. évre januártól kezdve ezeket az összegeket javaslom.
Endrész György képviselő: Az álláspontom a következő. A költségvetésben 30 millió forint
hiányt terveztünk, ebből 3 millió forint a tiszteletdíj. Egyetlen megoldás az adóemelés. Nem
lehet megszüntetni az iskolát, óvodát, Közösségi Házat, sportegyesületet. Emlékszem, mikor
a Közösségi Ház költségvetése 10 millió forint volt, most minimális, de ez elmondható
minden intézményre. A hivatalban sem lehet létszámot csökkenteni, pedig csak a bérből
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lehetne megtakarítani. Ez nem járható út, marad az adóemelés. Javaslom, hogy álljunk el a
tiszteletdíjtól.
Hám László alpolgármester: Egyetértek. A választási kampány során nem hangoztattuk, hogy
tiszteletdíj nélkül dolgoznánk, de a Fidesz igen. Elég visszás lenne a faluban, ha
megszavaznánk a rendeletet, rontana az imázsunkon. Kétségtelen, hogy történik
munkavégzés, de amikor jelentkeztünk, hogy közösségi munkát szeretnénk végezni, akkor
nem gondoltam arra, hogy díjazásért tenném. Ebben a gazdasági helyzetben nem tartom
ildomosnak. Csak a veszteségeink nőnének a tiszteletdíj megszavazásával.
Haraszti Mónika képviselő: Többször történt már egyeztetés a tiszteletdíjjal kapcsolatban. A
pénzügyi bizottság ülésén több javaslatot is tettem a költségek csökkentésére, megszorítások
bevezetésére. Előző évben is ennyi hiány szerepelt a költségvetésben. Nem hiszem, hogy ez a
3 millió forint hiányzik a mérleg egyensúlyához. A számok így is túl vannak tervezve egy
rossz megszokás miatt. Több dolog esetén megfigyelhető a túltervezés, főként a beruházási
kiadásoknál. Az idei két beruházás éppen elég a falunak, főként hogy ezeket is banki hitelből
finanszíroznánk. Nem szorgalmaznám az olyan beruházásokat, fejlesztéseket, melyekre nincs
fedezet, és csak hitelből oldhatók meg.
Tóth Zoltánné képviselő: Változott az álláspontom. Anyagi részről szeretném megközelíteni a
témát. Nekem a családom érdekeit kell szem előtt tartanom. Ha nem szavazzuk meg a
tiszteletdíjat, én akkor is végezni fogom a munkámat, de még ez a kis összeg is nagy segítség,
ha másra nem is elég, a telefonszámlámat ki tudom belőle fizetni.
Haraszti Mónika képviselő: Egyszemélyes családfenntartóként nekem is sokat jelentene ez a
pénz. A fizetésünk egyébként is csökkenni fog áprilistól. Kölcsönös a kapcsolat a képviselőtestület és az önkormányzat között, tehát a munkáért jár a tiszteletdíj.
Szedmák Szilvia képviselő: Elfogadom a polgármester úr javaslatát, ugyanúgy fogok dönteni.
Endrész György képviselő: Stass Gábortól kérdezném, hogy pontosan hogyan zártuk a tavalyi
évet?
Stass Gábor pénzügyi előadó: 13 millió forint hiányunk volt. Ha megkaptuk volna a pályázati
pénzt, akkor is 3-4 millió forint mínusszal zárunk.
Gedei Zoltán polgármester: A 10,5 millió forinttal kapcsolatban bizonytalan vagyok, hogy
megkapjuk-e. 2008-ban, mikor elindult a pályázat, csak a polgármesteri hivatalnak volt
adószáma. Az önkormányzatnak soha nem volt adószáma, ez a közmunkaprogram kapcsán
derült ki, mert a programot csak ennek a megléte esetén lehet elkezdeni. A pályázati anyagban
mindenhol a polgármesteri hivatal adószáma szerepel. Remélem, ez nem fog gondot okozni.
Hám László alpolgármester: Haraszti Mónika említette, hogy talált olyan pontokat a
költségvetésben, amivel lehet csökkenteni a kiadásokat. Jó lenne tudni a megtakarítások
összegét.
Haraszti Mónika képviselő: Főleg a beruházások között szerepelnek olyan tételek, melyekre
nincs fedezet. Elég lesz, ha befejezzük az elkezdett beruházásokat.
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Tóth Zoltánné képviselő: Intézményvezetőként érzem az apró megtakarításokat, például a
postafiók megszüntetése, internetszolgáltatás felülvizsgálata vagy a mobiltelefonokkal
kapcsolatos problémák megoldása. Több olyan kiadás is volt 2010-ben, melyek idén már nem
jelentkeznek.
Haraszti Mónika képviselő: Nem beszélve a Közösségi Házról, ahol a beruházás miatt le fog
állni a munka több hónapra.
Endrész György képviselő: Bódi Zsolt pályázat útján nyerte a megbízást. Nem hiszem, hogy a
jogviszonyát lehet szüneteltetni.
Haraszti Mónika képviselő: Munkáltatóként le lehet csökkenteni a bérét vagy a munkaidejét.
Gedei Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, hogy aki elfogadja
az előterjesztett rendeletet a képviselők tiszteletdíjára vonatkozóan, kézfeltartással jelezze. (A
rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 4 szavazattal, 2 ellenszavazat mellett a következő rendeletet
alkotja:
Vámosgyörk Község Önkormányzat
1/2011. (II.2.) számú rendelete
az önkormányzati képviselők havi tiszteletdíjáról
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Akkor térjünk rá a költségvetésre. Mindenki megkapta az
anyagot, ami már tartalmazza a pénzügyi bizottsági ülésen megtárgyalt módosításokat.
Haraszti Mónika képviselő: Ahogy már elmondtam, több tételt kihúztunk a pénzügyi
bizottsági ülésen, illetve a Közösségi Ház és az óvoda felújítási munkálatai miatt több tétel
csökkentésre került. Úgy gondoltuk, sok kicsi sokra megy.
Gedei Zoltán polgármester: A szöveges indoklással kapcsolatban van valakinek kérdése?
Amennyiben nincs, nézzük át az egyes intézmények költségvetését. Sorolom az
intézményeket, és ha van kérdésük, észrevételük, kérem, tegyék meg. Első a polgármesteri
hivatal, aztán a tálalókonyha, az út-híd üzemeltetés, a védőnő.
Endrész György képviselő: Igaz, hogy a védőnő elmegy, és helyettesítéssel oldják meg a
védőnői szolgálatot? Mivel ez egészségügyi finanszírozás, tudunk ennek kapcsán valahogy
spórolni? Annak ellenére, hogy a helyettes részmunkaidős lesz, megkapjuk a teljes összeget?
Stass Gábor pénzügyi előadó: Úgy tudom, hogy megkapjuk. A finanszírozást mutatóhoz
kötik, amit nem befolyásol, hogy a védőnő hány órában dolgozik.
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Endrész György képviselő: Mennyi ideig lesz helyettesítés?
Gedei Zoltán polgármester: 4-5 hónapról lenne szó. Augusztusban már kezdene az új védőnő,
Veresné Benei Krisztina. Ha nincs több kérdés, folytatom a felsorolást. Az iskolával,
óvodával kapcsolatban van hozzászólás? Ha nincs, a Közösségi Házzal kapcsolatban
elmondanám, hogy a pénzügyi bizottsági ülésen két tételt kihúztunk, az egyik a kábeltévé
volt. Akkor még nem tudtuk, hogy a kábeltévé nem csak a büfében működik, hanem a
Közösségi Háznak is van televíziója, és oda is be van kötve. Így ez a tétel visszakerült a
költségvetésbe. A Vámosgyörki Vigasságok költsége volt a másik tétel, amit kihúztunk. A
döntés mellett szól, hogy a Közösségi Ház felújítása miatt nem tudjuk hol megtartani a
rendezvényt. A testvértelepülésünkkel szemben viszont furcsán nézne ki, hiszen ők mindig
meghívnak minket, amit most nem tudnánk viszonozni.
Endrész György képviselő: A testvértelepülésünk jelenlegi képviselő-testületét nem ismerem,
de kár lenne a két település közti jó kapcsolatot lerombolni. Esetleg meg lehetne hívni a
település vezetőit.
Hám László alpolgármester: A Virág János Találkozót, illetve a vers- és mesemondó versenyt
szeptember 30-tól október 2-ig rendeznénk meg. Felmerült, hogy a VTSZ-találkozó is legyen
ekkor. A finanszírozáshoz pályáznunk kell. Márciustól lehet pályázni az őszi rendezvényekre.
Szedmák Szilvia képviselő: Lehet, hogy szerencsés lenne az időpont, lehetne a felújításra
hivatkozni.
Endrész György képviselő: A végleges megszüntetést nem javaslom, csak erre az évre
vonatkozzon. Vámosgyörk furcsa település, kevesen jelennek meg a rendezvényeken, ennek
ellenére nem szabad minden kulturális programot beszüntetni.
Gedei Zoltán polgármester: A találkozó csak az idén maradna el.
Tóth Zoltánné képviselő: Vámosújfalura visszatérve: nem így képzelném el a testvértelepülési
viszonyt. Nem látok benne fantáziát, nem alakult ki megfelelő kapcsolat. Erdély felé
szeretnék nyitni. Fontos lenne földrajzi, történelmi ismeretek bővítése szempontjából.
Gedei Zoltán polgármester: Haladjunk tovább a költségvetéssel. A szennyvíz-üzemeltetőnél
óriási elmaradás van. Például a vízdíj 2010. márciusig van kifizetve. Sajnos nagyon rossz az
ügyfelek fizetési morálja. Van-e kérdés az eddigiekkel kapcsolatban? Amennyiben nincs,
nézzük a mellékleteket. A mérleget a végére hagynám. A bevételekre vonatkozóan van
kérdés? Ha nincs, elmondanám, hogy a pénzellátásokkal kapcsolatban nagyon nehéz tervezni,
akár 10-12 millió forint is lehet. Van valakinek hozzáfűznivalója?
Haraszti Mónika képviselő: A RÁT-nak most ilyen magasnak kell lennie?
Stass Gábor pénzügyi előadó: Nem változott. A RÁT 80%-ban van finanszírozva. A
táblázatban csak az önrész szerepel.
Gedei Zoltán polgármester: A rendszeres támogatással nem tudunk spórolni. Ha a jelenlegi
kb. 30 jogosult nem veszi igénybe 30 napra, akkor jövőre nem kap semmilyen ellátást.
Haraszti Mónika képviselő: Fel kell ajánlani nekik a közmunkát. Lesz, aki nem fogadja el.
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Gedei Zoltán polgármester: Ha nincs több hozzászólás, akkor a támogatásokkal kapcsolatban
elmondanám, hogy a pénzügyi bizottsági ülésen úgy döntöttünk, hogy minden támogatott
szervezettől, egyesülettől elszámolást kérünk. Elhangzott még, hogy jelenleg nincs
Faluszépítő Egylet, de Juhász József jelezte, hogy szívesen alakítana egy hasonlót, vannak
ambíciói, összeköttetései. Az 5. számú melléklethez vannak kérdések?
Szedmák Szilvia képviselő: Az üzemorvosi díjat nem találtam.
Stass Gábor pénzügyi előadó: Átkerült a megfelelő helyre.
Gedei Zoltán polgármester: A 6. számú melléklethez kíván valaki hozzászólni? Ha nem, a
fejlesztésekkel kapcsolatban elmondanám, hogy a Közösségi Ház és az óvoda pályázatát már
megnyertük, a hangosító rendszerre benyújtott Leader-pályázat elbírálása pedig folyamatban
van.
Haraszti Mónika képviselő: Mikor lett beadva?
Gedei Zoltán polgármester: 2008-ban.
Tóth Zoltánné képviselő: Ezt a témát már sokszor körbejártuk. Most is megvagyunk
hangosítás nélkül. A szóróanyagok beváltak, népszerűek a lakosság körében.
Endrész György képviselő: Szerintem ne álljunk el tőle, szükség van rá.
Gedei Zoltán polgármester: A kátyúzásra fordítandó összeg megegyezik a tavalyival. A
sportöltöző felújítására vonatkozó Leader-pályázatot 3 éve adtuk be.
Endrész György képviselő: Ha már elindult a folyamat, akkor nem kellene visszalépni. Ott
rontottuk el, hogy nem felújításra, hanem egy teljesen új sportöltöző kialakítására kellett
volna pályázatot benyújtani.
Gedei Zoltán polgármester: A régi tanácsháza felújítását ki lehet húzni a beruházások közül.
A tárgyi eszköz beszerzésre akkor lehet szükség, ha beindul a közmunkaprogram. Egyelőre
egy fűkaszával rendelkezünk, de a hozzá való felszerelés még nincs kifizetve.
Endrész György képviselő: Szándékomban állt javasolni, hogy szerezzünk be egy hómarót.
Elég nagy az önkormányzati terület, gondolok itt például az iskola, óvoda, liget előtti járdára.
Egyre inkább elöregszik a falu, szükség lenne rá.
Gedei Zoltán polgármester: Támogatom. Még jobb lenne, ha több funkciós lenne, például
fűkasza, locsoló.
Haraszti Mónika képviselő: Nálunk van ilyen gép, 350 ezer forintba került.
Tóth Zoltánné képviselő: Szeretnék egy szőnyegtisztító gépet, 180 ezer forintba kerülne.
Gedei Zoltán polgármester: A tornateremben is hasznát vennénk. Legutóbb a szőnyeg
tisztítása negyvenezer forintba került, jobban megérné venni egy gépet. A fejlesztésekkel
kapcsolatban még elmondanám, hogy a Közösségi Ház felújításához kapcsolódó tervezés és
közbeszerzés költsége minket terhel, így a megállapított összeg nem fogja fedezni a
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kiadásokat, meg kellett emelni. A vermekre minden évben be volt tervezve 500 ezer forint, de
idén ezt kihagyjuk, mert ha szükséges, akkor a talajterhelési díjból lehet fedezni, egyelőre
azonban úgy néz ki, hogy idén sem lesz belőle semmi. A kerékpártárolóra érdemes lenne
pályázni. A felső határ 3 millió forint, az önerő 5%. A pályázatíró szerint 100% a nyerési
garancia. A felmérés és a tanulmány elkészítése százezer forintba kerülne. A pályázat keretén
belül fel lehetne újítani az iskola tornatermében a zuhanyzót.
Tóth Zoltánné képviselő: Szeretném, ha ez megvalósulna. Az az igazság, hogy a tornaterem
tizenhét éves, és még ki sem volt festve azóta.
Hám László alpolgármester: Hol lenne helyileg a kerékpártároló?
Tóth Zoltánné képviselő: A vasútállomás környékén és az iskolában.
Gedei Zoltán polgármester: Lehet két helyen. El tudnék itt képzelni egy őrzött biciklitárolót.
Tóth Zoltánné képviselő: Érdemes lenne felvenni a kapcsolatot Miskynével, mert több
pályázat benyújtása esetén megéri kifizetni a 300 ezer forintos éves díjat. A Széchenyi-terven
belül lehet most nyílászárókra pályázni, ezt is ki kellene használni.
Gedei Zoltán polgármester: Át kell gondolni, betervezzük-e a kerékpártárolót. A Széchenyiterven belül egyébként csapadékvíz-elvezetésre is lehet pályázni 500 millió forint
összeghatárig. Fel kell mérni a falut. Van egy 2002-es csapadékvíz-elvezetési térkép, az
akkori árakon számolva 100 millióba került volna a kivitelezés. Ebben az esetben még az 5%os önerő is sok. Az Europrojekt Kft-vel kellene együttműködnünk pályázatok terén. Eddig
sikeres volt a kapcsolatunk, Bódisné férje ráadásul közbeszerzéssel foglalkozik, ami
megkönnyíti a dolgunkat. Javaslom, hogy a 7. számú mellékletben tüntessünk fel 250 ezer
forintot a kerékpártárolóra, illetve a Közösségi Ház felújításának összegét emeljük meg 1.300
ezer forinttal. Nézzük tovább a mellékleteket. A 8. mellékletre vonatkozóan van-e kérdés? És
a 9. melléklettel kapcsolatban? A 10. melléklettel kapcsolatban elmondanám, hogy az
egyenlegünk jelenleg mínusz 13 millió forint, és körülbelül 7 millió forint kifizetetlen
számlánk van. A nettósítás nem elég a bérre, ki kell egészítenünk minden hónapban. Van-e
még valakinek bármilyen kérdése az eddig elhangzottakkal, illetve a többi melléklettel
kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki egyetért a megbeszéltek alapján
kiegészített költségvetési rendelet elfogadásával, kézfeltartással jelezze. (A rendelet a
jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:
Vámosgyörk Község Önkormányzat
2/2011. (II.2.) számú rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
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Gedei Zoltán polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy Dr. Dobos Róbert
jegyző jogviszonya a mai nappal megszűnik. A jegyzői állás betöltésére kiírt pályázatra eddig
hét jelentkező küldte el az anyagát. Amíg nem döntünk, addig meg kell oldanunk a
helyettesítést.
Dr. Dobos Róbert jegyző: A helyettesítésről megállapodást kell aláírni, melyben szerepel,
hogy a helyettesítés az új jegyző megválasztásáig, illetve munkába állásáig tartana. A
Kormányhivatal álláspontja szerint mulasztásos törvénysértés, ha nincs jegyző. Ahogy már az
előző testületi ülésen is jeleztem, beszéltem Adács jegyzőjével, aki elvállalná a helyettesítést.
Gedei Zoltán polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs,
kérem, hogy aki egyetért, hogy az új jegyző kinevezéséig a jegyző helyettesítésére kérjük fel
Adács jegyzőjét, Dr. Kiss Lászlót, kézfeltartással jelezze. (A megállapodás a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 5 szavazattal, 1 ellenszavazat mellett a következő határozatot
hozza:
8/2011. (II.1.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Felkérés jegyző helyettesítésére
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Adács Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulását kéri
ahhoz, hogy Adács Község jegyzője, Dr. Kiss László jelen határozat
mellékletét képező együttműködési megállapodásban rögzített feltételekkel
az új jegyző megválasztásáig, illetve kinevezéséig tartó időtartamra ellássa
Vámosgyörk településen a jegyző helyettesítését.
A jegyző helyettesítésének időtartama: 2011. február 2. napjától az új jegyző
kinevezéséig.
A Képviselő-testület felhatalmazza Gedei Zoltán polgármestert Adács
Község Önkormányzatának hozzájárulása esetén, hogy a két település
közötti megállapodást a jegyző helyettesítésére vonatkozóan aláírja, továbbá
a jegyzői kinevezés aláírására a jegyző helyettesítése céljából.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Következő témánk a faluházzal kapcsolatos. Régóta húzódik az
ügy, és terveim közt szerepel egy faluház kialakítása, de egyelőre nem látom a realitását. A
megvásárolni kívánt ház tulajdonosa, Kovács Péter elzárkózik, anyagi fedezetünk nincs, sokat
kellene a felújításra, karbantartásra költeni. Nem vetem el a faluház ötletét, viszont érdemes
lenne egy másik házat választani. A célra megfelelne Sándor Margit háza. Erre vonatkozóan
is folytak már tárgyalások, de félreértések miatt meghiúsult a megvásárlás. A család nem
zárkózik el. A ház alkalmas lenne faluháznak, mert az 1800-as években épült, nincs benne
fürdőszoba, gáz, csak az udvaron van víz. Kovács Péter háza helyi védelem alatt áll, ráadásul
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a gazdasági részt le kellene bontani, és a melléképület is elég rossz állapotban van. Javaslom,
hogy kezdeményezzük a helyi védelem megszüntetését.
Endrész György képviselő: Úgy emlékszem, a falu rendezési tervében meg kellett határozni,
hogy mely épületekre van szüksége az önkormányzatnak.
Dr. Dobos Róbert jegyző: Ebben az esetben erről lenne szó. Egy új rendezési terv elkészítése
azonban 1,5-2 millió forintba kerülne. Figyelembe kell venni az építési rendeletben
foglaltakat. A házon csak testületi engedéllyel lehet munkálatokat végezni, és meg kell tartani
a parasztház jellegét. Ha le akarjuk venni a helyi védelmet, akkor a rendeletet kell módosítani.
Ehhez azonban meg kell keresni az illetékes szakhatóságokat, viszont a különféle
engedélyeknek igen magas a költségvonzata. A jogszabályi előírásoknak megfelelően felül
kell vizsgálni a szabályzatot, de a felülvizsgálat és a szakhatóságok eljárásai több millió
forintba kerülhetnek.
Szedmák Szilvia képviselő: Úgy hallottam, hogy ha a tulajdonos kéri a helyi védelem
megszüntetését, akkor neki kell vállalnia a költségeket.
Dr. Dobos Róbert jegyző: Nem hiszem, hogy ez szabályos. Első lépésként határozatban kéne
arról dönteni, hogy a testület megbízza a polgármestert a helyi védelem megszüntetésével
kapcsolatos információk megszerzésével, szakhatóságok felkeresésével, illetve a
megszüntetés anyagi vonzatának kiderítésével.
Endrész György képviselő: Az ingatlan tulajdonosától nem kell hozzájárulás, hogy az
ingatlana helyi védelem alá kerüljön.
Haraszti Mónika képviselő: Úgy gondoltam, hogy ha a tulajdonos kéri a megszüntetést, akkor
fizesse ő a költségeket. Él még ez a törvény, ami kötelezi az önkormányzatokat egy ilyen
drága terv elkészítésére?
Dr. Dobos Róbert jegyző: Igen, ez kötelező az önkormányzatoknak. A költsége viszont több
millió forint, ezért nem gondolom, hogy minden település rendelkezik érvényes rendezési
tervvel.
Tóth Zoltánné képviselő: Legutóbb azért nem szavaztuk meg a helyi védelem megszüntetését,
mert Kovács Péter a levelében valótlan dolgokat állított.
Endrész György képviselő: A faluban több alkalmas ház is van. Emiatt sem kellene elvetni a
faluház ötletét. Kovácsék tudták, hogy az önkormányzatnak tervei vannak a házzal, és
megpróbálták megakadályozni. Ragaszkodnék hozzá, hogy legyen egy olyan ház a
településen, amivel megőrizhetnénk a falu jellegzetességeit, hagyományait. Ha Kovács Péter
vállalja, hogy fizeti a rendezési terv költségeit, akkor levesszük a helyi védelmet.
Gedei Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület bízza
meg a polgármestert, hogy nézzen utána a lehetőségeknek, költségeknek, szerezze be az erre
vonatkozó információkat a szakhatóságoktól, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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9/2011. (II.1.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Helyi védelem megszüntetése előfeltételeinek tisztázása a 368/2
hrsz-ú vámosgyörki ingatlan esetében
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Vámosgyörk Község helyi építési szabályzatáról szóló 5/2004. (V.24.)
számú önkormányzati rendeletének 47. § (3) bekezdése alapján helyi
védelemben részesített 368/2 hrsz-ú (Vámosgyörk, Kossuth u. 39.) ingatlan
vonatkozásában megvizsgálja a védettség megszüntetésének jogi, pénzügyi
és gyakorlati előfeltételeit.
A fent említett kérdéskör tisztázásához szükséges információk
megszerzésével a Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt,
továbbá felhívja őket, hogy azokról a következő testületi ülésen
tájékoztassák a Képviselő-testület tagjait.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Jegyző
Gedei Zoltán polgármester: A Települési Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulás
Társulási Tanácsa kérte, hogy fogadjuk el a társulási megállapodás módosítását. A
megállapodásban eddig az szerepelt, hogy a társulási tanács elnöke a székhely település
polgármestere. Ezt szeretnék úgy módosítani, hogy „A társulási tanács tagjai sorából elnököt
választ, és elnökhelyettest, elnökhelyetteseket választhat. Az elnök képviseli a társulást.”
Javaslom, hogy fogadjuk el a módosítást. Aki egyetért a társulási megállapodás
módosításával, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
10/2011. (II.1.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Települési Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulás társulási
megállapodásának módosítása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Települési Szilárdhulladék-lerakókat Rekultiváló Társulás
társulási megállapodásának módosítását.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
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Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 19.40 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Dobos Róbert
jegyző

Gedei Zoltán
polgármester
Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Tóth Zoltánné
képviselő

Endrész György
képviselő
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