JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. március 1-jén 17.30 órakor tartott üléséről.
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jegyző

Távolmaradását bejelentette: Hám László György
Jegyzőkönyvvezető:

alpolgármester

Domoszlai Andrea

Gedei Zoltán polgármester: Üdvözli a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Domoszlai Andreát. Javaslatot tesz az ülés
napirendi pontjaira.

Napirend:
1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról
Előadó: Dr. Balázs László jegyző
2. Indítványok, bejelentések, javaslatok
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre, illetve a napirendi pontokra tett javaslatot
egyhangúlag elfogadja.
Az első napirendi pont tárgya: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról.
Gedei Zoltán polgármester: Átadnám a szót Dr. Balázs László jegyző úrnak.
Dr. Balázs László jegyző: Elektronikusan mindenki megkapta a beszámolót. Elég részletesen
tartalmazza, hogy a hivatal milyen feladatokat lát el, nagyságrendileg hány ügyről van szó. A
múlt évben fellebbezés nem történt, illetve felettes hatóságok által végzett vizsgálatra sem
került sor. 2010-ben a választások jelentős többletmunkát róttak a hivatal dolgozóira. A

változások következtében új struktúrával és új elvárásokkal szembesülhettek a
köztisztviselők. A kinevezésem óta eltelt rövid idő alatt kollégáimat jól felkészült,
becsületesen dolgozó embereknek ismertem meg. Várom a kérdéseket, hozzászólásokat.
Haraszti Mónika képviselő: Köszönöm a beszámolót. Főképpen a statisztikára épül, de alapos,
korrekt összeállítás.
Endrész György képviselő: Évi 4000 ügyirattal és kb. 200 munkanappal számolva egy
ügyintézőre napi 3-4 ügyirat jut. Van viszonyítási alapom, úgy gondolom, többet is el lehet
intézni. Nem lesz gond, ha elmegy valaki. A beszámoló szerintem is korrekt, alapos.
Dr. Balázs László jegyző: A napi 3-4 ügyirat valóban nem lenne sok, de ahogy láttam, minden
ügyintézőnek számos egyéb feladata is van, emellett a megterhelés sem egyenletes. Úgy
gondolom, mindenképpen szükség van ennyi ügyintézőre.
Gedei Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem, hogy aki
elfogadja a beszámolót a polgármesteri hivatal 2010. évi munkájáról, kézfeltartással jelezze.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
16/2011. (III.1.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A második napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok.
Gedei Zoltán polgármester: Elsőként tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy találtunk
alkalmas vámosgyörki dolgozót Zavarkóné helyére napi 6 órában. Gedei Katalin
könyvelőként dolgozott, jelenleg a TSZ-ben 4 órában dolgozik szeptemberig, utána nálunk
lesz napi 8 órában. Ideális, mert nincs családja, egyedül él. Másik témánk a helyi védelem
megszüntetése Kovács Péter házán. Az előző testületi ülésen azt a feladatot kaptam, hogy
járjak utána a lehetőségeknek. Felkérem a jegyző urat, hogy mondja el, mit sikerült
kiderítenie.
Dr. Balázs László jegyző: Beszéltem a megyei főépítésszel. A helyi védelem a tervlapokon
szerepel. A védelem levételéhez nem szükséges a műemlékvédelemhez vagy a
szakhatóságokhoz fordulni. A tervlapok a rendelet mellékletét képezik. A rendezési tervet
Budapesten készítették, digitálisan rendelkezésre áll, az illetékest azonban csak a jövő héten
lehet elérni. Így azt sem sikerült megtudnom, hogy a tervlapok megszerkesztése mennyibe
kerülne, de a következő testületi ülésre már lesznek pontos adatok.
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Gedei Zoltán polgármester: Ezek szerint a földhivatalnál nincs nyoma a helyi védelemnek.
Endrész György képviselő: A rendezési tervet nem kell módosítani?
Dr. Balázs László jegyző: Nem kell előzetes véleményeztetés. A rendeletet kell módosítani a
tervlapokkal.
Nagy Gábor képviselő: Ha ezt megkérjük, a költségét nem lehet ráterhelni Kovács Péterre?
Dr. Balázs László jegyző: Az fizeti, akinek érdekében áll a helyi védelem megszüntetése.
Gedei Zoltán polgármester: Következő témánk: az SZMSZ-ben az szerepel, hogy a testületi
jegyzőkönyv hitelesítésére egy főt ki lehet jelölni.
Dr. Balázs László jegyző: Megoldható lenne, hogy a továbbiakban a testületi jegyzőkönyv
elektronikusan kiküldésre kerülne? Az SZMSZ-ben nem szerepel, hogy kötelező hitelesítőt
kijelölni. A Kormányhivatalnál érdeklődtem, és azt a választ kaptam, hogy ha nem szerepel az
SZMSZ-ben, akkor nem szükséges hitelesítőt kijelölni.
Gedei Zoltán polgármester: Akkor e-mailben legyen kiküldve a jegyzőkönyv. Még egy fontos
témánk van, a hulladékszállítás. A közbeszerzési eljárás befejeződött. A díjakban változás
történt. Annyi mozgásterünk van, hogy az összes kuka 30%-a lehet 60 literes. A jelenlegi
rendeletünk szerint minden háztartás, ahol egyedül élnek, 60 literes kukát kap. Lehet olyan
variáció, hogy egy bizonyos életkor felett járjon a 60 literes kuka.
Endrész György képviselő: Ha többre van lehetőség, akkor utaljuk a polgármester
hatáskörébe. Nem biztos, hogy az időseket kellene megcélozni, vannak, akik rászorulnak.
Nagy Gábor képviselő: Az életkor változik, nem ahhoz kellene kötni.
Dr. Balázs László jegyző: Ha nincs leszabályozva, gondot okozhat az eljárás. A
méltányosságot meg lehet oldani.
Haraszti Mónika képviselő: Nem szociális alapon kellene vizsgálni a döntést, hanem
méltányossági alapon. A polgármester ezt el tudja dönteni.
Szedmák Szilvia képviselő: Nyolcvan év felett mindenki kapja meg a 60 literes kukát, és
mellette néhányan méltányosságból.
Nagy Gábor képviselő: Az idős emberek száma folyamatosan csökken. Ha már nem lesz
nyolcvan évnél idősebb, akkor kellemetlen lenne visszavonni a kedvezményt.
Gedei Zoltán polgármester: Nem akarok ebbe időt, energiát ölni. Ha valaki jelzi, akkor
foglalkozom vele. Csányon például 70 év felett nem kellett fizetni, de az idei évtől kell. A
gazdasági helyzetünk nem teszi lehetővé a jótékonykodást.
Dr. Balázs László jegyző: Akkor a rendelet maradjon így, a polgármesternek pedig legyen
meg a joga, hogy méltányosságból adhasson 60 literes kukát.
Gedei Zoltán polgármester: Ne legyen benne a méltányosság.
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Dr. Balázs László jegyző: A rendelet mellékletét azonban a díjváltozások miatt szükséges
módosítani. A díjak a következők: 120 literes gyűjtőedény ürítése egyszeri alkalommal 345 Ft
+ áfa, 60 literes gyűjtőedény ürítése 270 Ft + áfa, gyűjtőzsák 320 Ft + áfa. A közszolgáltatási
szerződésben szerepel az évi kétszeri lomtalanítás, továbbá 2 db négyedényes szelektív
gyűjtősziget kialakítása. Ezek április 30-áig elkészülnek.
Gedei Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki egyetért a települési szilárdhulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás szabályairól és díjáról szóló rendelet módosításával,
kézfeltartással jelezze. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:
Vámosgyörk Község Önkormányzat
3/2011. (III.1.) számú rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
szabályainak és díjának meghatározásáról szóló 11/2007.
(X.30.) számú rendelet módosításáról
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: A szelektív hulladékgyűjtővel kapcsolatban elmondanám, hogy
két helyszín lesz, az egyik a faluban, a másik az újtelepen. A faluban lehetne az ABC mellett
a kanyarnál, az újtelepen pedig Hajnika nénivel szemben. Az ABC-nél lehet, hogy nem is kell
betonozni.
Nagy Gábor képviselő: Nem lehetne a régi tejbolt előtt?
Gedei Zoltán polgármester: Nem biztos, hogy szerencsés a bolt elé rakni.
Endrész György képviselő: Úgy gondolom, hogy aki viszi a hulladékot, az nagy tételben
viszi, tehát kocsival, biciklivel. Ezért mindegy, hogy hová helyezzük el a szigeteket.
Gedei Zoltán polgármester: Próbálok megszabadulni a pluszfeladatoktól. A Sportegyesület
vezetését Juhász Csaba venné át. Szeretném feladni az iskolaszéki tagságomat is. A
polgárőrséget sem szeretném csinálni, az új vezető Nagy Zsolt lenne, már gyűjti az
embereket. A körzeti megbízott mától vissza van helyezve a faluba. Vámosgyörk érdekeit kell
szem előtt tartanunk, és ha nem leszünk megelégedve a rendőrrel, akkor másikat keresünk. Az
egyházközségi tagságot is le szeretném mondani. A pályázatokkal kapcsolatban elmondanám,
hogy a 10,5 millió forint még nem érkezett meg. Az MVH igazgatója azt ígérte, hogy ha a
papírok rendben vannak, akkor 30 napon belül utalják a pénzt. Az óvoda közbeszerzési
eljárása is indulhat. A közbeszerzést Bódis Károly intézi, a kivitelezővel már folynak a
tárgyalások. A Közösségi Ház esetében a közbeszerzésre régebben megkötött előszerződést
felbontottuk, ezt is Bódisra fogjuk bízni. A munkálatok megkezdésének idejére már
rendelkeznünk kell polgárőrséggel, mert ki lesznek bontva a falak, őrizni kell az épületet. Két
pályázaton nyertünk, az egyik a hangosító rendszer, melynek az önereje 750 ezer forint, a
másik a sportöltöző felújítása, melynek 200 ezer forint az önereje. Megpróbáljuk halasztani,
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hogy a kiadások a jövő évet terheljék. A március 15-i ünnepségre kiküldtem a meghívókat,
kérem, hogy aki tud, vegyen részt az ünnepségen, ami a templomban lesz. A Mi újság?
hamarosan megjelenik. Kértük az AVE Kft-t, hogy az újság megjelenése után küldje ki a
csekket, hogy a lakosság tudjon a díjemelésről.
Endrész György képviselő: A gyűjtőzsák díját magasnak találom. A falu határa tele van
szemeteszsákokkal, ez lehet az átmenő forgalom miatt, de olyanok is kidobhatják a szemetet,
akiknek megtelik a kukája. A gyűjtőzsák árát lehetne csökkenteni. Kérdés, hogy megtelik-e a
kukásautó. Ha nem, akkor adják olcsóbban a zsákot, szerintem többen igénybe vennék.
Szedmák Szilvia képviselő: Lenne egy javaslatom. A választási szórólapomon szerepelt a
helyi vállalkozások támogatása. Létezik egy megoldás: a vállalkozásfejlesztési alapítvány.
Ennek a lényege, hogy az iparűzési adó 1%-át az alapítvány kölcsönadja a vállalkozásoknak,
hogy munkahelyet teremtsenek, fejlesszék, bővítsék a vállalkozásukat. Ezáltal több bevételre
tehetnek szert, így nőne az iparűzési adó is. Ez több településen sikeresen működik. Az
alapítvány kuratóriuma helyi vállalkozókból áll, az önkormányzatnak felügyeleti joga van.
Tóth Zoltánné képviselő: Össze kellene hívni a vállalkozókat és egyeztetni velük, hogy van-e
erre igény.
Endrész György képviselő: Az iparűzési adó kb. 30 millió forint, ennek az 1%-a 300 ezer
forint. Ebből semmit nem lehet kezdeni, esetleg félretenni, halmozni.
Haraszti Mónika képviselő: Jó ötletnek tartanám, ha az önkormányzat nem így állna. Ha idén
jól zárunk, akkor lehetne róla szó, de egyelőre nincs miből megvalósítani.
Nagy Gábor képviselő: Jó az ötlet, de egy ilyen kis faluban nem működne. A helyi
vállalkozások szolgáltatnak, nem termelnek. A szolgáltatók hogyan fejlesztenék a
vállalkozásukat? A bevételük is egyre csökken.
Dr. Balázs László jegyző: Technikailag is vannak akadályok. Az önkormányzatok 2006 óta
nem alapíthatnak alapítványt. Ha egy magánszemély alapít, akkor pedig az okozna gondot,
hogy az önkormányzat pénzéről van szó.
Gedei Zoltán polgármester: Haraszti Mónikának volt egy jó elképzelése.
Haraszti Mónika képviselő: A polgármesterrel folytatott beszélgetés során merült fel, hogy
közösen végezzünk valamilyen fizikai munkát. Bizonyos időközönként a falu lakosságát is
bevonva együtt csinálhatnánk valamit, például járdaépítés, temető körüli rendrakás. Ennek
lenne értelme, látszata. A lakosság is látná, hogy szépül a falu. Szerintem összefogná a falut,
az emberek büszkék lennének a munkájukra.
Gedei Zoltán polgármester: A temetőbeli utakra és a kerítésre az Amon pályázatot nyert. A
szeméttároló viszont gyalázatos, a kerítést körülötte le kell bontani, tuját kell köré ültetni.
Akinek van konkrét ötlete, a következő ülésre várom.
Tóth Zoltánné képviselő: Jó ötletnek tartom. Ha már együtt karácsonyoztunk, együtt
sportoltunk, akkor itt az idő, hogy együtt dolgozzunk. A falu tiszta szemét, ki lehetne menni
szemetet gyűjteni a gyerekekkel, a lakossággal.
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Szedmák Szilvia képviselő: A közmunkás nem ezt csinálja?
Gedei Zoltán polgármester: Nem ez a feladata. Legutóbb például nádat vágott a Lyukhíd
környékén. Keressük a vízfolyás medrét.
Nagy Gábor képviselő: Nem lehetne a nádat égetni? A tűzoltóknak lehetne ez egy gyakorlat.
Endrész György képviselő: Visszatérve a szemétgyűjtésre, az iskolások tavaly összeszedték a
szemetet, utána azonban hamar szemetessé vált a falu. A lakosság szóvá tette, hogy nem
végeztek rendes munkát. Ebből látszik a hozzáállás. Van egy javaslatom, látványosan, nem
nagy munkával lehetne eredményt elérni. A vasúti átjárónál lévő járdaszakaszt kellene
megtisztítani. Tippanócz László jó munkát végzett, a háza hátánál lévő területet szépen
kitakarította, rendbe tette. A járda két oldalára lehetne tuját ültetni.
Nagy Gábor képviselő: Kié az a terület?
Endrész György képviselő: Meg kellene nézni a falutérképen, de úgy gondolom, hogy Medve
Jánosé. A kihelyezett szemétgyűjtőket a kukások ürítik?
Gedei Zoltán polgármester: Azt a közmunkás csinálja, mert az önkormányzat feladata.
Endrész György képviselő: A járda szerintem az önkormányzaté. Azt kellene rendbe tenni.
Lehetne diófát is ültetni.
Gedei Zoltán polgármester: Felkeresett Juhász István, és elmondta, hogy vannak gesztenyefacsemetéi, amit felajánlana az önkormányzatnak. Nagyon jó ötletnek tartom.
Szedmák Szilvia képviselő: A leglátványosabbnak a virágosítást tartom. Erken tavasztól őszig
virágzik a falu, a villanyoszlopokon muskátlik virítanak. Ezt mi is megcsinálhatnánk, a
virághoz kedvező áron hozzá lehet jutni.
Endrész György képviselő: Ezzel kapcsolatban az a probléma, hogy például a Vámos
Találkozó idejére beton virágtartókat rakott le a MÁV, másnapra pedig nem maradt benne
virág. Ennek mindig fennáll a veszélye.
Gedei Zoltán polgármester: A következő testületi ülésre várom az ötleteket.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 19.00 órakor bezárta.

K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző
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