JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. április 5-én 17.30 órakor tartott üléséről.
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alpolgármester
képviselő
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Dr. Balázs László
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Távolmaradását jelezte:

Endrész György Imre
Tóth Zoltán Gyuláné

képviselő
képviselő

Jegyzőkönyvvezető:

Domoszlai Andrea

Jelen vannak:

Gedei Zoltán polgármester: Üdvözli a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Domoszlai Andreát. Javaslatot tesz az ülés
napirendi pontjaira.
Napirend:
1. Vámosgyörk Község Önkormányzat 2010. évi
végrehajtásáról a zárszámadási rendelet megtárgyalása

költségvetési

rendelet

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: Vámosgyörk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési
rendelet végrehajtásáról a zárszámadási rendelet megtárgyalása.
Gedei Zoltán polgármester: Elsőként a 2010. évi zárszámadást kell megtárgyalnunk. Felkérem
Nagy Gábort, a pénzügyi bizottság tagját, hogy ismertesse a bizottsági ülésen elhangzottakat.

Nagy Gábor képviselő: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2010. évi költségvetést. A
felmerült kérdésekre megkaptuk a válaszokat. Az adatokon nem lehet változtatni. Javasoljuk
elfogadásra.
Gedei Zoltán polgármester: Azért nem minősítem a költségvetést, mert nem én voltam végig a
polgármester. Kíváncsi leszek, hogy az idei év hogyan alakul. Van-e kérdés, hozzászólás? Ha
nincs, akkor kérem, hogy aki egyetért a 2010. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendelet elfogadásával, kézfeltartással jelezze. (A rendelet a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:
Vámosgyörk Község Önkormányzat
4/2011. (IV.6.) számú rendelete
a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

A második napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok.
Gedei Zoltán polgármester: A második napirendi ponton belül elsőként az óvodával
kivitelezésével kapcsolatban kell döntenünk. Felkérem Nagy Gábort, a közbeszerzési eljárás
kapcsán megválasztott bírálóbizottság tagját, ismertesse a részleteket.
Nagy Gábor képviselő: A közbeszerzési eljárás keretén belül az óvoda átalakításának
kivitelezésére három pályázó küldte be az ajánlatát. Mindhármuknál szükség volt
hiánypótlásra, a felhívásnak ketten tettek eleget. A harmadik pályázó ajánlata emiatt
érvénytelen volt. A két érvényes ajánlat közül az értékelési szempontok alapján (ajánlati ár,
késedelmi kötbér, jótállás) a legkedvezőbb ajánlattevőnek az Ertamil Kft., a második legjobb
ajánlattevőnek az Eger „kas” Kft. bizonyult.
Hám László alpolgármester: Mikor kezdődne a munka?
Nagy Gábor képviselő: A fellebbezési határidő lejárta után kerülhet sor a szerződés aláírására
és a munka megkezdésére. Ez a határidő április 18-án jár le.
Hám László alpolgármester: És hol lesznek a gyerekek a munkálatok ideje alatt?
Gedei Zoltán polgármester: A kivitelező ígéretet tett arra, hogy lehetőség szerint hétvégén
végzik a munkálatokat, illetve mindig elkerítik az adott területet, így az óvodai ellátás
zavartalan lesz. Az óvodavezető megkérte azokat a szülőket, akik meg tudják oldani a
gyermekük elhelyezését, hogy ebben az időszakban ne vigyék óvodába a gyermeket. Kérem,
hogy aki elfogadja a közbeszerzési eljárás eredményét, kézfeltartással jelezze.
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Ezután a képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
19/2011. (IV.5.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
A Képviselő-testület a Tulipán Óvoda épületének környezetbarát
üzemeltetését lehetővé tevő felújítása, akadálymentesítése című projekt
építési, közbeszerzési eljárásában mint döntésre jogosult a bíráló bizottság
javaslatát elfogadva az Angyalszárny Kft. ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja
a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján, mivel az ajánlat egyéb módon
nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy érvényes ajánlatot tettek az alábbi
ajánlattevők:
 ERTAMIL Kft. 3300 Eger, Rajner K. u. 41.
 EGER „kas” Kft. 3300 Eger, Meder u. 26.
A Képviselő-testület az érvényes ajánlattevők összpontszámait az értékelési
szempontok szerint állapította meg.
ERTAMIL Kft. 3300 Eger, Rajner K. u. 41.
1402 pont
EGER „kas” Kft. 3300 Eger, Meder u. 26.
1392 pont
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az összességében legelőnyösebb,
nyertes ajánlatot az ERTAMIL Kft. tette, míg az ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő az EGER „kas” Kft.
A Képviselő-testület felhatalmazza Gedei Zoltán polgármestert, hogy a
kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződést a Kbt. rendelkezéseit
figyelembe véve a nyertes ajánlattevővel, az ERTAMIL Kft-vel kösse meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Gedei Zoltán polgármester: A kistérségi ülésen Maka Piroska megkeresett, és felajánlott egy
pénzmegtakarítási lehetőséget. A lényege, hogy a logopédiai szolgálathoz egy mikrotérséget
kellene alakítani Vámosgyörk, Adács, Atkár és Visznek települések összefogásával. Így nem
kerülne semmibe a logopédiai szolgálat. A logopédusok közül koránál fogva Szedmák Szilvia
fizetése a legalacsonyabb, így nem kellene az idősek bére miatt egy magasabb átlagot
fizetnünk. Átadom a szót Szedmák Szilviának.
Szedmák Szilvia képviselő: Kaptunk egy munkaanyagot, mely a négy településre van
kidolgozva. A logopédus bérére az állam ad normatívát, amit ezután az önkormányzat kapna a
kistérség helyett. Továbbá kb. 60 gyerek után is lehetne normatívát igényelni. Ha helyben van
a foglalkozás, akkor ráadásul nagyobb összeg jár utánuk. Így tényleg nem kerülne semmibe.
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Minimális eltérés adódhat, de ha ez pozitív, akkor felhasználható, ha pedig negatív, akkor is
lényegesen kevesebb, mint a jelenlegi költség. A lehívás hetente történik, ez is könnyebbséget
jelent, mert jobban lehet reagálni az esetleges hiányzásokra. Van, ahol helyiséget kell bérelni
a foglalkozáshoz, aminek eddig elosztva fizettük a költségét, így ez is megszűnne. Mindig az
adott óvodához, iskolához járnék ki. Logopédusként az óvodához lennék csatolva, az óvoda
nevében megjelenne a logopédiai szakszolgálat. Érdemes lenne Halmajugrával felvenni a
kapcsolatot, nekik már van tapasztalatuk ezen a téren.
Gedei Zoltán polgármester: Mindenképpen jó ötletnek tartom. Gesztor településként is csak
hasznunkra válik. Reméljük, hogy a többi polgármester is támogatja az ötletet. A gyerekek és
az önkormányzat is jól járna, illetve Szedmák Szilvia bére is megmaradna. A következő
testületi ülésen kellene döntést hoznunk az óvoda-iskola intézményi átszervezéséről.
Szedmák Szilvia képviselő: Az én szempontomból némi hátránnyal jár a dolog, mert most egy
jól működő közösség tagja vagyok, amit így elveszítek.
Nagy Gábor képviselő: Ha most döntünk, akkor mennyi ennek az átfutási ideje? Az
intézmények májusi-júniusi beszámolóinak idejére már jó lenne tudni.
Gedei Zoltán polgármester: Jó a felvetés, de ha egy település is nemet mond, akkor nem lesz
semmi az egészből.
Szedmák Szilvia képviselő: Maka Piroskától egy ütemtervet is kaptunk, ezt is megnézhetik a
döntéshez.
Dr. Balázs László jegyző: Az alapító okiratokat mindenképpen módosítani kellene, ezután a
szervezeti és működési szabályzatokat is át kellene dolgozni.
Gedei Zoltán polgármester: Kíváncsi lennék mindenkinek a véleményére.
Hám László alpolgármester: Mindenképpen pozitívnak tartom az ötletet. Mindenki jól jár, az
óvodának minőségi, Szedmák Szilviának pedig szakmai előrelépést jelentene.
Lukácsné Kiss Márta képviselő: Ha mindegyik település benne van, akkor jó lehetőség,
pozitív előrelépés.
Nagy Gábor képviselő: Én is támogatom.
Gedei Zoltán polgármester: A következőkben
megtárgyalnunk. Átadom a szót a jegyző úrnak.

kistérségi

előterjesztéseket

kell

Dr. Balázs László jegyző: Az anyagokat kiküldtük elektronikusan, így mindenki előtt
ismertek. Elsőként a társulási megállapodás módosítását kellene jóváhagyniuk. A módosítás
főképpen a megállapodás aktuálissá tételét szolgálja, például a települések lélekszámának
változását, illetve egyéb szervezeti változásokat, a feladatkörök felsorolását.
Gedei Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki egyetért a társulási megállapodás módosításával,
kézfeltartással jelezze.
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Ezután a képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
20/2011. (IV.5.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának
módosítása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának
módosítására” című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1) Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Gyöngyös
Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásában az alábbi
módosításokat:
1. A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának I.
fejezete „Általános rendelkezések” pontja az alábbiak szerint változik:
A kistérséget – amelynek összlélekszáma 2010. január 1-jén 75.844 fő – alkotó
települési önkormányzatok:
Önkormányzat neve

Címe

Abasár Község
3261 Abasár, Fő tér 1.
Önkormányzata
Adács Község
3292 Adács, Szabadság tér 1.
Önkormányzata
Atkár Község
3213 Atkár, Fő út 70.
Önkormányzata
Detk Község
3275 Detk, Árpád u. 16.
Önkormányzata
Domoszló Község
3263 Domoszló, Petőfi S. u. 5.
Önkormányzata
Gyöngyös Város
3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
Önkormányzata
Gyöngyöshalász Község 3212 Gyöngyöshalász, Fő út 49.
Önkormányzata
Gyöngyösoroszi Község 3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth L. u.
Önkormányzata
147.
Gyöngyöspata Község
3035 Gyöngyöspata, Fő út 65.
Önkormányzata
Gyöngyössolymos Község 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság u.
Önkormányzata
139.
Gyöngyöstarján Község 3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 3.
Önkormányzata
Halmajugra Község
3273 Halmajugra, Kossuth út 163.
Önkormányzata
Karácsond Község
3281 Karácsond, Szent István u. 42.
Önkormányzata
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Lélekszáma
2010. január
1-jén
2 578
2 803
1 784
1 199
2 097
31633
2 616
1 538
2 717
3140
2 462
1 369
3 210

Kisnána Község
Önkormányzata
Ludas Község
Önkormányzata
Markaz Község
Önkormányzata
Mátraszentimre Község
Önkormányzata
Nagyfüged Község
Önkormányzata
Nagyréde Község
Önkormányzata
Pálosvörösmart Községi
Önkormányzat
Szűcsi Község
Önkormányzata
Vámosgyörk Község
Önkormányzata
Vécs Község
Önkormányzata
Visonta Község
Önkormányzata
Visznek Község
Önkormányzata

3264 Kisnána, Szabadság u. 3.
3274 Ludas, Fő tér 1.
3262 Markaz, Mikes K. u. 5/7.
3235 Mátraszentimre, Rákóczi F. u. 16.

1 055
842
1 804
527

3282 Nagyfüged, Kossuth L. u. 15.

1869

3214 Nagyréde, Fő út 4.

3 295

3261 Pálosvörösmart, Rákóczi F. út 116.

669

3034 Szűcsi, Petőfi u. 117.

1 628

3291 Vámosgyörk, Petőfi S. u. 25.

1992

3265 Vécs, Kossuth L. u. 47.

709

3271 Visonta, Hősök tere 3.

1 134

3293 Visznek, Szabadság u. 63.

1 174

Kiegészül:
„A lakosságszám vonatkozásában a továbbiakban – az évenkénti módosítás
elkerülése érdekében – az adott évi költségvetési törvényben meghatározott
normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó.”
2. A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának II.
4. pont harmadik mondata az alábbiak szerint módosul:
„A magasabb vezetők kinevezési jogkörét a Tanács, az egyéb munkáltatói jogkört
a Tanács elnöke gyakorolja.”
3. A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának II.
7. pontja az alábbira módosul:
7.1. „A Társulás által fenntartott intézmények:
-

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ (3200 Gyöngyös Fő tér 7.):
önállóan működő költségvetési szerv,

-

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezete (3200
Gyöngyös, Fő tér 7.): önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv,
mely együttműködési megállapodás alapján ellátja a Kistérségi Humán
Szolgáltató Központ pénzügyi-gazdasági feladatait.
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7.2. A Társulás a Megállapodás III. fejezet 3. pontjában meghatározott
feladatainak ellátása tekintetében együttműködik az alábbi önkormányzatokkal,
társulásokkal:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Detk–Ludas Községek Közoktatási Intézményi Társulása
Gyöngyös–Pálosvörösmart Intézményfenntartó Társulás
Gyöngyössolymos–Gyöngyös Intézményfenntartó Társulás
Kisnána és Vécs Községek Közoktatási Intézményi Társulás
Visznek–Erk Közoktatási Intézményfenntartó Társulás
Rózsaszentmárton–Szücsi Intézményfenntartó Társulás
Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulása
Egészségügyi Igazgatási Társulás Gyöngyöstarján
Halmajugra Község Önkormányzat - mikrotérségi logopédiai ellátásra

4. A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának II.
fejezete kiegészül a 8. ponttal:
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról az 1993. évi III. tv. 92. § (1) b. pont rendelkezése
alapján Gyöngyös Város Önkormányzata rendeletet alkot.
5. A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának
III. fejezet 2. pontját követően a következőre módosul sorszámozással ellátva:
3. A Társulás feladatellátásába tartozó egyes közszolgáltatások köre:
3.1. Közoktatási feladatok
-

Óvodai nevelés
Alapfokú oktatási nevelési feladatok
Középfokú oktatás
Logopédiai szakszolgálat
Gyógy-testnevelés

3.2. Szociális feladatok
a) szociális intézményi feladatok
- időskorúak, és fogyatékkal élők bentlakásos és átmeneti elhelyezése
- hajléktalanok átmeneti elhelyezése
b) szociális alapszolgáltatási feladatok
- Időskorúak, hajléktalanok, pszichiátriai és szenvedélybetegek,
valamint fogyatékkal élők nappali ellátása
- Támogató szolgáltatás
- Családsegítés
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Szociális étkeztetés
- Rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú nem
foglalkoztatottak beilleszkedést segítő programja
- Közösségi ellátások
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3.3. Gyermekjóléti feladatok
- Átmeneti intézményi szolgáltatások összehangolása. Családok
átmeneti otthona
- Átmeneti intézményi szolgáltatások összehangolása. Gyermekek
átmeneti otthona
- Gyermekjóléti szolgáltatás
- Gyermekek átmeneti gondozása
- Gyermekek napközben ellátásán belül a családi napközi
3. 4. Egészségügyi ellátás, szolgáltatás
- Hétközi ill. hétvégi orvosi ügyeleti rendszer összehangolása, közös
működtetése
- Egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításának összehangolása
- Háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálat térségi összehangolása
3.5. Területfejlesztési feladatok
- Kistérségi területfejlesztési koncepció és program készítése,
korszerűsítése
- Kistérségi fejlesztési program közös megvalósítása
- Területfejlesztési feladatok elvégzéséhez szakértők közös alkalmazása
3.6. Belső ellenőrzési feladatok
3.7. Mozgókönyvtári tevékenység ellátása
4. A Többcélú Társulás feladatait saját intézménye útján közvetlenül, vagy
szervező tevékenysége útján – közvetett módon – látja el. Szervező tevékenysége
keretében megállapodást köthet a területén működő intézményfenntartó
társulásokkal. Ezen megállapodásnak tartalmaznia kell a feladatellátás módját, és
annak finanszírozására vonatkozó rendelkezéseket is.
(E megállapodásokat a jelen társulási megállapodás függeléke tartalmazza.)
Kiegészül:
„Az átadott feladatról a tagönkormányzatok képviselő-testületi határozattal
döntenek, mely határozatok jegyzéke a társulási megállapodás függelékét képezi.”
6. A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának
IV. fejezete az alábbiakkal módosul:
8. pontja „Fontos oknak minősül” első francia bekezdése a következőre módosul:
a képviselő-testület a tagdíjat vagy az önkormányzati hozzájárulást egy
költségvetési éven belül nem vagy nem határidőben – több alkalommal, de
legalább 2 alkalommal – utalja át,
Törlésre kerül: „1959. évi IV. törvény (Ptk.)”, helyébe lép Ptk.
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12. „A vagyonfelosztás alapelveit a felek az alábbiak szerint rögzítik:” kiegészül:
„A vagyon kiadására a társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az
nem veszélyezteti a többcélú kistérségi társulás feladatának ellátását, ez utóbbi
esetben a társulás volt tagját a többcélú kistérségi társulással kötött szerződés
alapján használati díj illeti meg.”
7. A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának V.
fejezet 1. pontja „A társulás szervei részben”:
az alelnökei kifejezés „elnökhelyettesei”-re módosul
8. A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának V.
fejezet 3. pontja helyébe a következő lép:
1. A Társulási Tanács Elnökét a Társulási Tanács alakuló ülésén, majd a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választását követő tisztújító
ülésen titkos szavazással, minősített többséggel tagjai közül választja meg.
2. A tisztújító ülést a székhely település polgármestere hívja össze.
3. A Tanács elnöke képviseli a Többcélú Társulást. A Tanács elnöke képviseli
a Többcélú Társulást. Helyettesítését a Szervezeti és Működési
Szabályzatban kijelölt elnökhelyettes látja el.
9. A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának V.
fejezet 4. pontja az alábbiak szerint változik:
1. A Többcélú Társulás az elnök mellett 4 elnökhelyettesi tisztséget létesít.
2. A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére tagjai
sorából elnökhelyetteseket választ.
3. Az elnökhelyettesek személyére az elnök tesz javaslatot.
4. Az elnök általános helyettesítését a Szervezeti és Működési Szabályzatban
kijelölt elnökhelyettes látja el, mindkettejük távollétében az elnök által erre
felhatalmazott elnökhelyettes helyettesíti.
5. Az elnökhelyettesek megválasztásához minősített többség szükséges.
10. A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának V.
fejezet 5. pontja az alábbiak szerint változik:
A 4. pont helyébe az alábbiak lépnek:
„A bizottság elnökét és tagjait a Társulási Tanács választja meg. A bizottság
tagjaira a Tanács tagjai tehetnek javaslatot. A bizottság elnöke a Tanács tagjai
sorából e feladatra választott tag lehet.”
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Az 5. pont helyében az alábbiak lépnek:
„A bizottság elnökének és tagjainak megválasztásához minősített többség
szükséges.”
11. A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának V.
fejezet 6. pontja első két mondata az alábbiak szerint változik:
A Társulási Tanácsa döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását
hivataltól az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szervként
létrehozott munkaszervezete (a továbbiakban együtt: Munkaszervezet)
közreműködésével látja el. A munkaszervezet neve, címe: Gyöngyös Körzete
Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete 3200 Gyöngyös Fő tér 7.
12. A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának
VI. fejezet 7. pontja az alábbira változik:
1. A Jegyzői Kollégium a Tanács szakmai véleményező, előkészítő és tanácsadó
szerve.
2. A kollégium tagjai a Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok
jegyzői. A Jegyzői Kollégium elnöke Gyöngyös Város Jegyzője.
3. A kollégium tevékenységét annak elnöke koordinálja, szervezi. Az elnököt
távolléte esetén az általa megbízott személy helyettesíti.
4. A Társulási Tanács a döntés-előkészítés, végrehajtás szervezésének
folyamatába a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott
esetekben bevonja a kollégiumot.
5. A Kollégium a Tanács felkérésére közreműködik az ülés- és döntéselőkészítésben, a döntések végrehajtásában.
6. A Jegyzői Kollégium működésére vonatkozóan ügyrendjét maga alakítja ki.
13. A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának
VI. fejezet 10. pontja az alábbira változik:
„A Tanács zárt ülést tart:
a) választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg
visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános
tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor;
b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.”
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14. A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának
VIII. fejezete az alábbiak szerint módosul:
A 2. pont az alábbira módosul:
„A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei a Többcélú Társulás
működési költségeihez tagsági díj megfizetésével járulnak hozzá. Tagsági díjat a
tárgyévet megelőző év január 1-i lakosságszám alapján kell megfizetni a Többcélú
Kistérségi Társulás számlájára történő átutalással. A társult önkormányzatok a
megállapodásban meghatározott feladat ellátásának költségeihez lakosságszámuk,
a feladatellátásban történő részvétel, illetve a közösen biztosított szolgáltatások
igénybevételének (ellátotti létszám) arányában további, az éves költségvetési
határozatban megjelölt mértékű önkormányzati hozzájárulás befizetésével
járulnak hozzá.”
A 3. pont az alábbira módosul:
„A tagsági díj egy állandó lakosra eső mértékét, a működés és feladatellátás
költségeit, illetve az önkormányzati hozzájárulás összegét költségvetési
határozatban a Tanács állapítja meg költségvetési évenként.”
4. pontja az alábbira módosul:
„A tagsági díj befizetésének teljesítése költségvetési évenként március 31-ig, az
önkormányzati hozzájárulás befizetésének teljesítése negyedévenként, a
feladatellátáshoz illeszkedve a költségvetési határozatban rögzített részletekben és
határidőkkel történik.
A pénzügyi hozzájárulással a Társulás a települési önkormányzatok felé a
zárszámadási határozatban jóváhagyottak alapján számol el.
Amennyiben a vállalt pénzügyi hozzájárulást (tagsági díj, önkormányzati
hozzájárulás) a társult települési önkormányzat nem fizeti meg, a társulás elnöke
és a tagönkormányzat polgármestere írásban megállapodást kötnek a tartozás
fizetési ütemezéséről. Amennyiben az ebben vállalt fizetési határidőben történő
teljesítésnek nem tesznek eleget, a társulási tanács dönt a pénzügyi követelés
beszedésének eljárási rendjéről, módjáról.”
A 7. pont az alábbira változik:
„A Tanács, vagy a Tanács felhatalmazása alapján intézménye pályázatot nyújthat
be a kistérség működéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez.”
Kiegészül az alábbi szakasszal:
Az önkormányzati választásokat követő átmeneti időszakra vonatkozó szabályok:
A helyi önkormányzati választásokat követően a többcélú társulások alakuló
üléséig a társulás intézményeit, munkaszervezetét működtetni kell. Az átmeneti
időszakra a többcélú társulás nevében kötelezettséget a munkaszervezet vezetője
vállalhat, ellenjegyzésre a pénzügyi vezető jogosult.
15. Átmeneti rendelkezés, hogy a társulásnak átadott feladatokról a társulási
megállapodás módosításával egyidejűleg hozzák meg határozatukat a
tagönkormányzat képviselő-testületei.
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2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási
Megállapodás módosítását aláírja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Gedei Zoltán polgármester
Dr. Balázs László jegyző: Az önkormányzat kistérségi társulásban ellátott feladatainak
felülvizsgálata is időszerű. A határozati javaslatot a testület tagjai megkapták. Kérem, hogy
döntsenek arról.
Gedei Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki egyetért az önkormányzat kistérség által ellátott
feladataival, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
21/2011. (IV.5.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás által ellátott feladatok
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete rögzíti, hogy
Vámosgyörk Község Önkormányzat alábbi feladatait a Társulási megállapodásban
foglaltak szerint Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása végzi:
Közoktatási feladatok
- Logopédiai szakszolgálat
- Gyógy-testnevelés
Szociális feladatok
a) Szociális intézményi feladatok
- Időskorúak bentlakásos elhelyezése
- Hajléktalanok átmeneti elhelyezése
b.) Szociális alapszolgáltatási feladatok
- Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok és fogyatékkal élők
nappali ellátása
- Támogató szolgáltatás
- Családsegítés
- Házi segítségnyújtás
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása
Gyermekjóléti feladatok
- Gyermekjóléti szolgáltatás
- Gyermekek átmeneti gondozása
- Átmeneti intézményi szolgáltatások
átmeneti otthona
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összehangolása.

Családok

- Átmeneti intézményi szolgáltatások összehangolása. Gyermekek
átmeneti otthona
Egészségügyi ellátás, szolgáltatás
- Hétközi ill. hétvégi orvosi ügyeleti rendszer összehangolása, közös
működtetése (intézményfenntartó társulások útján)
Területfejlesztési feladatok
Belső ellenőrzési feladatok
Mozgókönyvtári tevékenység ellátása
Határidő: Folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Dr. Balázs László jegyző: A mozgókönyvtári tevékenység ellátásával kapcsolatos a harmadik
határozat. A mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatok ellátásához nyújtott
kiegészítő normatív támogatás átadásáról a kistérséggel egy megállapodást kell aláírnia az
önkormányzatnak. A megállapodás alapján a kistérség a támogatási helyenként kapott 1
millió forint normatívából 500 ezer forintot a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárnak
fizet szolgáltatási díjként, 500 ezer forintot pedig az önkormányzat kap támogatásként. Ezt az
összeget a könyvtáros bérére fordítjuk. A Megyei Könyvtártól egyébként negyedévente
kétszáz könyvet kapunk.
Gedei Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki egyetért a megállapodás elfogadásával,
kézfeltartással jelezze. (A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
22/2011. (IV.5.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Megállapodás a mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatok
ellátásához nyújtott normatív támogatás átadásáról
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Megállapodás a mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatok
ellátásához nyújtott normatív támogatás átadásáról” című előterjesztést. A
Képviselő-testület a megállapodást elfogadja, egyben felkéri a
polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására és a támogatásban
megállapított összeg szabályszerű felhasználására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Dr. Balázs László jegyző
Gedei Zoltán polgármester: A következő témánk az önkormányzati telkekkel kapcsolatos. Az
egyik vevő, Bárdi Attila beépítési kötelezettsége 2009-ben lejárt, ezt két évre
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meghosszabbították, és 2011. május 5-én jár le. Eddig még nem jelentkezett, nem tudom, mi a
szándéka, de előre meg tudjuk most beszélni, hogy mit tegyünk. Ha továbbra sem történik
semmi, nem látjuk az engedélyeket, akkor érdemes lenne visszavásárolnunk a telket.
Nagy Gábor képviselő: Lukácsné Kiss Márta kedvéért elmondom, hogy az önkormányzati
telkeket azzal a feltétellel vásárolták meg a vevők, hogy négy éven belül építkeznek.
Amennyiben nem teljesítették a feltételt, kérhettek hosszabbítást. Aki nem kért hosszabbítást,
attól visszavásároltuk a telket és újraértékesítettük.
Gedei Zoltán polgármester: Véleményem, hogy a megállapodáshoz kell tartanunk magunkat.
Az önkormányzat célja, hogy a terület be legyen építve. Haraszti Mónika megkeresett, hogy
az Idősek Otthona konyhájának bővítésére adódott egy pályázati lehetőség. Kb. 30-40 millió
forintos beruházás lenne, így 500 fő ellátására lenne alkalmas a konyha. Kérdés, hogy az
étkeztetést jövőre át tudnánk-e tenni oda.
Nagy Gábor képviselő: Tóth Attilára nincs panasz, de ha ezzel jobban járnánk és senkinek
sem sérülne az érdeke, akkor érdemes lenne váltani. Sok anyuka dolgozik a konyhán, így
tulajdonképpen a saját gyerekeiknek főzhetnének.
Hám László alpolgármester: Az otthon konyhája jelenleg is olcsóbb, még ha jövőre történne
áremelés, akkor is jobban járna mindenki. Az idősek és a gyerekek hasonlóan táplálkoznak, ez
is mellette szól.
Gedei Zoltán polgármester: Tóth Attilával egy évre szól a szerződésünk, tud róla, hogy már
szóba került az otthon konyhája. Az Idősek Otthona pályázatához azonban egy
szándéknyilatkozatot kell tennünk, hogy a jövőben velük kötnénk szerződést az intézményi
étkeztetésre. Kérem, hogy aki egyetért a szándéknyilatkozat megtételével, kézfeltartással
jelezze.
Ezután a képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
23/2011. (IV.5.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Szándéknyilatkozat
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Polgármester előterjesztését, és kifejezi azon szándékát, hogy 2012. január
1-jétől Vámosgyörk Község Önkormányzata intézményeinél az
intézményi étkeztetést a Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona
(3291 Vámosgyörk, István király út 1.) által kívánja ellátni.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Egy cég felkeresett, hogy az Opál Zrt. környékén szeretne
megvásárolni kb. 1500 m2 területet, hogy ott vállalkozást folytasson. 20-25 főt tudna
foglalkoztatni. Az önkormányzatnak nincs ott földterülete, de segíthetnénk nekik.
Véglegesítenünk kellene a szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyét, mert hamarosan érkeznek
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az edényzetek, és el kell kezdeni a betontalapzat elkészítését. Úgy gondoltam, hogy a négy
gyűjtőből kettő lehetne műanyag-, egy üveg-, egy pedig papírgyűjtő.
Szedmák Szilvia képviselő: Szerintem a papírgyűjtő helyett inkább fémgyűjtő legyen, mert a
papírt a gyerekek összegyűjtik.
Hám László alpolgármester: A pontos hely megválasztásánál figyelembe kell venni, hogy
hogyan történik az ürítés, elfér-e ott egy teherautó, illetve nem ütközik-e egyéb akadályokba
az ürítés.
Gedei Zoltán polgármester: Javaslom, hogy járjuk be a lehetséges helyszíneket. A
lomtalanítás májusban lesz, értesítettük róla a lakosságot az újságban, de szórólapot is fogunk
küldeni. A veszélyes hulladék gyűjtését is szervezem, jó lenne egy nap alatt lebonyolítani,
hogy ne kelljen őrizni. A hulladékot vagy az iskola udvarán, vagy a tüzép-telepen lehetne
tárolni, erről még folynak az egyeztetések. A következőkben felvázolnám az önkormányzat
pénzügyi helyzetét, amihez Stass Gábor pénzügyi előadó segítségét kértem. Jelenlegi
egyenlegünk 9.800 ezer forint. Működésünk havonta 3,7 millió forintba kerül, így
szeptemberre, amikor várhatóak az újabb adóbevételek, már –12,4 millió forint lesz az
egyenlegünk. A likvid hitelkeretünk 15 millió forint, így ez nem okozna problémát. A
működési költségeken kívül 4,5 millió forint kifizetetlen számlánk van, amiket folyamatosan
egyenlítünk ki, de mindig jönnek újabbak, tehát ez az állomány viszonylag állandónak
mondható. Az óvodai beruházás önrésze 5 millió, a Közösségi Ház felújításának önrésze 10
millió forint. A sportöltöző felújításának bekerülési értéke 2,1 millió, a kihangosításé 2,5
millió forint, amit meg kell előlegeznünk. Ez összesen 19,6 millió forint, ami szeptemberig
több, mint havi 3 millió forint kiadást jelentene. De ettől még rosszabb a helyzet, ugyanis
ahhoz, hogy el tudjuk kezdeni a Közösségi Ház munkálatait, pénzre lenne szükség, amit
utólag már csak júliusban és októberben tudunk lehívni, tehát júliusra a beruházási érték
felének megfelelő számlával kellene rendelkeznünk, ami 21,5 millió forint. Így a végső
egyenlegünk szeptemberre –43 millió forint lenne. Mindezek ellenére nem maradhatunk
pusztán a működésnél, mert az óvoda felújítása már elkezdődött. Kérdés, hogy érdemes-e
idén belefognunk a Közösségi Ház munkálataiba. Állásfoglalást kértem, amiből kiderül, hogy
a munkálatokat a támogatási okirat kézhezvételétől számított három éven belül kell befejezni,
tehát 2013-ra. Ezért javaslom, hogy a Közösségi Ház felújítását ütemezzük át jövőre. A
kihangosítási rendszer önereje 700 ezer forint, de ehhez olyan egyéb költségek jönnének,
amire nem számítottam. Beszéltünk a leendő kivitelezővel és az áramszolgáltatóval is. A
munkálatok elkezdéséhez szükség lenne egy gyenge- és egy erősáramú tervrajza, melynek
költsége 500 ezer forint + áfa. Az ÉMÁSZ oszloponként kétezer forintot számolna fel évente,
mert szerintük kereskedelmi tevékenységnek számít, ha bármit bemondunk a
hangosbemondóba. Ez évi 200 ezer forintot jelentene. Ennél olcsóbb és hatékonyabb a
szórólap. Kérném a hozzászólásokat.
Szedmák Szilvia képviselő: A kihangosítás kiépítésére van határidő?
Gedei Zoltán polgármester: A kihangosításnak és sportöltözőnek 6 hónapon belül 50%-os
készültségűnek kell lennie, tehát idén el kell készülnie.
Hám László alpolgármester: Véleményem, hogy ezek kemény számok, de így tisztán látunk.
Az óvodát mindenképpen be kell fejezni. A Közösségi Ház felújítását ebben a formában nem
javaslom, idén biztosan nem tudjuk elkezdeni. A sportöltöző felújítása szükséges lenne, a
kihangosításról viszont az a véleményem, hogy a nyomtatott szórólap és a személyes kihordás
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hatékonyabb és olcsóbb. Javaslatom, hogy hívjuk be a helyi építési vállalkozókat, és kérjük a
segítségüket a Közösségi Ház felújításában. Kisebb átalakításokra gondolok. Természetesen
őszintén el kell mondanunk, hogy nincs pénzünk. Aki igazi lokálpatrióta, az anyag- és
energiaköltségen megcsinálná. Összefogással mindent meg lehet oldani.
Szedmák Szilvia képviselő: Milyen szankciókkal jár, ha nem végezzük el a nyertes
pályázatok munkálatait?
Dr. Balázs László jegyző: Nem zárjuk ki magunkat a további pályázásból. De most a
legfontosabb a működés.
Szedmák Szilvia képviselő: Az óvoda felújítását támogatom, a Közösségi Ház felújítását
toljuk át jövőre. A hangosításnak nem látom sok értelmét. Az öltözővel kapcsolatban az a
véleményem, hogy nem biztos, hogy megérné megkérni a helyi vállalkozókat, mert az
alapanyag is nagyon sokba kerül.
Nagy Gábor képviselő: Az óvodát mindenképpen folytatni kell, a kihangosítást és a
sportöltözőt viszont nem támogatom. A vállalkozókról annyit, hogy minden választási
kampányban megígértük, hogy támogatni fogjuk őket, de ez nem valósult meg. Így ne is
várjuk, hogy segíteni fognak, nem fognak ingyen dolgozni. A Közösségi Ház felújítása jó
lenne. Ha már elkezdtük volna, akkor már hívhattunk volna le pénzt.
Gedei Zoltán polgármester: Gondot okozhatna az is, hogy nincs garancia arra, hogy mindig
időben megkapjuk a pénzt, így likvidhitel-emelésre lenne szükségünk.
Nagy Gábor képviselő: Jó lehetőség lenne, ha az Opál Zrt. előbb befizetné az iparűzési adót.
A másik a kommunális adó emelése lehetne, de ezt nem tartom jó ötletnek. Ha lenne egy kis
tartalékunk, a Közösségi Házat 3 millió forintból elfogadhatóan fel lehetne újítani.
Javaslatom, hogy a Közösségi Ház felújítását ne kezdjük el idén.
Gedei Zoltán polgármester: Jó lenne, ha az Opál Zrt. jövő márciusban az egész éves iparűzési
adót elutalná, ebből ki tudnánk fizetni a Közösségi Ház munkálatait, és év közben háromszor
tudnánk rá lehívni pénzt. Összefoglalva: úgy gondolom, egy véleményen vagyunk. Az óvodai
beruházást meg kell valósítanunk, a Közösségi Ház felújítását jövőre halasztjuk, a sportöltöző
felújítását és a kihangosítást pedig egyelőre nem valósítjuk meg a pályázati pénzből, még
gondolkodunk rajta.
Dr. Balázs László jegyző: Ennek megfelelően el kell fogadniuk a 2011. évi közbeszerzési
tervet, mely tartalmazza az óvoda felújítására kiírt közbeszerzést. A tervet év közben lehet
módosítani.
Gedei Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja a 2011. évi közbeszerzési tervet,
kézfeltartással jelezze. (A közbeszerzési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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24/2011. (IV.5.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2011. évi közbeszerzési terv
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a 2011. évi közbeszerzési tervet.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Nagy Gábor képviselő: Az iskola is beadott egy pályázatot a nyílászárók cseréjére. Szemmel
kellene tartanunk, nehogy gond legyen vele.
Hám László alpolgármester: Az iskola elektromos ellátásának kiváltására kiépítendő
napelemes rendszerre vonatkozó ügyintézés folyamatban van. A bekerülési érték 10 millió
forint, a támogatás 85%-os. Lehetséges, hogy a cégem tudná biztosítani az önrészt, így az
önkormányzatot a kiadások tekintetében nem érintené, de a megtakarítás érezhető lenne. Egy
másik uniós pályázatra hívták fel a figyelmem. A közvilágítás lámpatesteit LED-es lámpára
cserélnék ki. A szerződés 15 éves időtartamra szól, és jelentős megtakarítást jelentene. Utána
kell nézni, hogy a jelenlegi közvilágítási szerződés mikor jár le. A szerződéseket április 2022-ig lehet aláírni, utána azonnal kezdődne a kiépítés.
Nagy Gábor képviselő: Jó lenne tudni, hogy egy lámpatest mennyibe kerül, illetve mennyi a
költsége a karbantartásnak, hibaelhárításnak.
Hám László alpolgármester: Utánajárok, és az eredményről tájékoztatom a testületet.
Gedei Zoltán polgármester: A faluháznak szánt ingatlannal kapcsolatban történtek
fejlemények. Megkaptuk ingyen a rajzokat. Vegyük le a helyi védelmet az ingatlanról, nem
kerül semmibe, a dokumentumokat mi elküldjük a szakhatóságokhoz.
Dr. Balázs László jegyző: A rendelettervezetet a képviselők megkapták. Kérem, hogy azt
mondják ki rendeletté.
Gedei Zoltán polgármester: Próbáljuk meg a Sándor-féle házat később, hátha sikerül a
tervünket megvalósítani. Mivel a Kovács-féle ingatlan megvásárlására, felújítására, aztán
faluházként történő működtetésére, karbantartására nincs lehetőségünk, javaslom, hogy
vegyük le a helyi védelmet. Aki egyetért a helyi rendelet módosításával, kézfeltartással
jelezze. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:
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Vámosgyörk Község Önkormányzat
5/2011. (IV.6.) számú rendelete
a község helyi építési szabályzatáról szóló 5/2004. (V.24.)
számú rendelet módosításáról
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Az előző testületi ülésen kértem a képviselőket, hogy
gondolkozzanak, milyen feladatokat adhatnánk a közcélú munkásoknak. A két női munkás
munkáját Tóth Zoltánné koordinálja, ellátja őket feladatokkal. A négy férfiből ketten füvet
nyírnak, de a másik kettőnek ki kell találnunk valamit.
Szedmák Szilvia képviselő: Ötleteim: utak széléről por és kavics eltakarítása, játszótér
festése, járdák egy szintbe hozása az úttesttel, például a Lyukhídnál, járdák kijavítása, például
az Idősek Otthonánál.
Lukácsné Kiss Márta képviselő: Árkok tisztítása, időseknél fűkaszálás, Szabadság téren
fűnyírás.
Nagy Gábor képviselő: Árkok mélyítése.
Hám László alpolgármester: Idős embereknél ételhordás, bevásárlás, javítás, karbantartás,
egyéb szolgáltatási tevékenység.
Dr. Balázs László jegyző: Ezek életszerű felvetések, de jogilag nincsenek leszabályozva. 1-2
hónapra tudjuk az érintetteket foglalkoztatni, de az elhangzottak bizalmi viszonyra épülnek.
Szedmák Szilvia képviselő: Maka Piroska a következő testületi ülésre hozza el a házi
segítségnyújtással kapcsolatos anyagot, ami pontosan ezt a területet járja körbe.
Gedei Zoltán polgármester: Haraszti Mónika vetette fel régebben, hogy a képviselők egy
társadalmi megmozdulás keretében – a lakosságot is bevonva – végezhetnének közösen
valamilyen munkát. Idén legalább kétszer kellene ezt megrendeznünk. A következő ülésre
várom a javaslatokat.
Hám László alpolgármester: A Virág János Találkozó előtt lehetne egy falutakarítás.
Gedei Zoltán polgármester: Azt a közcélú munkások elvégzik. De lehetne például fásítási
program.
Szedmák Szilvia képviselő: A falunap megtartását a Közösségi Ház felújítása miatt töröltük.
Mivel a felújítás elmarad, de a falunapot már töröltük a költségvetésből, tarthatnák
szerényebb keretek között egy gyereknapot. Ebben az óvoda, az iskola és a Közösségi Ház is
szívesen részt venne.
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Gedei Zoltán polgármester: Mivel a Virág János Találkozóra be van adva egy 500 ezer
forintos pályázat, összevonva tarthatnánk a falunappal.
Nagy Gábor képviselő: Legyen egy családi- és gyereknap.
Gedei Zoltán polgármester: Ezt jó ötletnek tartom.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 20.20 órakor bezárta.

K.m.f.

Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző
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