JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. március 31-én 17.30 órakor tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Dr. Balázs László

jegyző

Meghívottak:

Lukácsné Kiss Márta
Varga Tamás

Jegyzőkönyvvezető:

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. A Képviselő-testület új tagjának eskütétele, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnökének megválasztása
Esküvevő: Varga Tamás HVB elnök
Előadó: Gedei Zoltán polgármester
2. Indítványok, bejelentések, javaslatok
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre, illetve a napirendi pontokra tett javaslatot
egyhangúlag elfogadja.
Az első napirendi pont tárgya: A Képviselő-testület új tagjának eskütétele, a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása.
Gedei Zoltán polgármester: A mai ülésen a feladatunk egy új képviselő megválasztása.
Átadom a szót Dr. Balázs László jegyzőnek, hogy ismertesse a jogi hátteret.

Dr. Balázs László jegyző: A hatályos jogszabályok alapján a képviselő-testület 6 tagból áll.
Haraszti Mónika képviselő írásban jelezte, hogy egyéb elfoglaltságai miatt nem tudja tovább
vállalni a feladatot, így lemond képviselői tisztségéről. Ilyen esetben a hetedik legtöbb
mandátumot kapott jelöltet kell felkérni a képviselői tisztség ellátására. Lukácsné Kiss Márta
385 szavazattal a következő a listán.
Gedei Zoltán polgármester: Köszönöm a tájékoztatást. Felkérem Lukácsné Kiss Mártát, hogy
pár szót mondjon magáról.
Lukácsné Kiss Márta: Húsz éve élek Vámosgyörkön, két éve a háziorvos mellett dolgozom
ápolóként és asszisztensként. Jól ismerem a falu lakosságát.
Gedei Zoltán polgármester: Felkérem Varga Tamást, hogy vezesse le Lukácsné Kiss Márta
eskütételét.
ESKÜ
Varga Tamás: Sok sikert kívánok a munkájához!
Lukácsné Kiss Márta képviselő: Köszönöm, igyekszem jól ellátni a feladatomat.
Gedei Zoltán polgármester: Haraszti Mónika látta el a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöki
teendőit. Lemondása miatt a bizottság élére új elnököt kell választanunk. Javaslom a Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság elnökének Endrész György képviselőt. Ő nem tagja egyik bizottságnak
sem, így nem kell gondolkodnom a bizottságok átszervezésén. Kérem, hogy aki elfogadja a
javaslatomat, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
17/2011. (III.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
polgármester javaslatát a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének
személyére, és a következő döntést hozta.
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének Endrész
György Imre képviselőt választotta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Ezek alapján ismertetném a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
személyi összetételét: Endrész György Imre elnök, Nagy Gábor bizottsági tag és Varga
Tamás külsős bizottsági tag.
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A második napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok.
Gedei Zoltán polgármester: Az óvodai pályázattal kapcsolatban dönteni kell. A közbeszerzési
eljárás elindult. Felkérem a jegyzőt, hogy ismertesse a részleteket.
Dr. Balázs László jegyző: A közbeszerzési szabályzat értelmében ötfős bírálóbizottságot kell
választanunk. A bizottság elnöke a mindenkori polgármester, a bizottság munkájának
törvényes működését a jegyző koordinálja, az eljárás lebonyolításában pedig Dr. Bódis
Károly közbeszerzési tanácsadó nyújt szakmai segítséget. A bizottság további két tagját a
képviselő-testület tagjai közül kell megválasztanunk.
Gedei Zoltán polgármester: Javaslatom a bizottság tagjaira Endrész György és Tóth Zoltánné.
Endrész György képviselő: Most jelezném, hogy nem tudok részt venni a következő testületi
ülésen.
Gedei Zoltán polgármester: Akkor Nagy Gábort javaslom. Kérem, hogy aki egyetért a
bírálóbizottság személyi összetételével, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
18/2011. (III.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Bírálóbizottság személyi összetétele
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
polgármester javaslatát a Tulipán Napköziotthonos Óvoda közbeszerzési
eljárásában a bírálóbizottság személyi összetételére vonatkozóan, és a
következő döntést hozta.
A bírálóbizottság személyi összetétele:
Elnök:

Gedei Zoltán polgármester

Tagok:

Dr. Balázs László jegyző
Dr. Bódis Károly közbeszerzési tanácsadó
Tóth Zoltánné képviselő
Nagy Gábor képviselő

Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Gedei Zoltán polgármester: A következő testületi ülésen sok dolgot kell megtárgyalnunk.
Elmondanám, hogy az érintetteknek felajánlottuk a közmunkát. Többen elutasították, többen
pedig el sem jöttek a megbeszélésre. Összesen heten vállalták a munkát. Kérnék minden
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képviselőt, hogy gondolkodjanak azon, hogy a 7 közmunkásnak milyen feladatokat adjunk.
Fontos a saját érdekeink szem előtt tartása. A másik, amire várom az ötleteket, hogy hová
helyezzük el a szelektív hulladékgyűjtőket.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18.00 órakor bezárta.

K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző
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