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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 az Általános Iskola 2010/2011. tanévben végzett munkájáról
Előadó: Tóth Zoltánné iskolaigazgató
2. Beszámoló az Óvoda 2010/2011. nevelési évben végzett munkájáról
Előadó: Ferenczné Laska Erika óvodavezető
3. Döntés az október 23-i Önkormányzati kitüntetések adományozásáról, és az
ahhoz szükséges anyagi fedezet biztosításáról
Előadó: Gedei Zoltán polgármester
4. Indítványok, bejelentések, javaslatok

A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre, illetve a napirendi pontokra tett javaslatot
egyhangúlag elfogadja.
Gedei Zoltán polgármester: Napirend előtt engedjék meg, hogy bemutassam Szedmák Istvánt,
aki a polgárőrség vezetői tisztségét fogja a jövőben ellátni. Kérem, mondjon pár szót magáról.
Szedmák István, a polgárőrség elnöke: Üdvözlöm a képviselő-testületet. Röviden
bemutatkoznék. Vámosgyörkön voltam gyerek, itt jártam általános iskolába. A katonaidő
letöltése után a rendőrségnél dolgoztam számos munkakörben. Tíz éve vagyok nyugdíjas.
Jelenleg Vámosgyörkön lakunk. Két hónapja kértek fel a polgárőrségtől, hogy vegyem át a
vezetést. Remélem, sikerül tiszta lappal indulnunk. Terveim között szerepel a létszám 15-20
főre történő bővítése, amit a későbbiekben tovább szeretnék növelni. A fiatalok bevonását is
szem előtt kell tartani, hiszen ők jelentik a jövőt. Emellett kutyakiképzést is szeretnék
indítani. Nagyon fontos a polgárőri autó megjavítása, mert sajnos elég rossz állapotban van.
Irodát kell kijelölnünk, helyiséget kell biztosítani erre a célra. Kiemelném még a körzeti
megbízottal való folyamatos és aktív kapcsolattartást. Fő cél, hogy Vámosgyörk
közbiztonsága megszilárduljon.
Gedei Zoltán polgármester: Köszönöm. Van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Hám László alpolgármester: Nagy örömmel hallgattam a terveket. Úgy gondolom, hogy jó
kezekbe kerül a polgárőrség. Az új vezető karizmatikus személyiség, aki maga mellé tudja
állítani a fiatalokat. Jó munkát kívánok!
Szaniszló János körzeti megbízott: Sajnos a polgárőrséggel az előző vezetés hibájából nem
alakult ki jó viszony. A polgárőrségen belüli átalakulást személyi ellentétek váltották ki. A
tagok toborzását a lakosság passzivitása mellett az is nehezítette, hogy sokan bizonyos
személyek miatt nem szerettek volna csatlakozni a polgárőrséghez. Szeretnék a továbbiakban
szolgálatot ellátni, együttműködni a polgárőrséggel. Sokszor máshová vezényelnek, kevés
időt töltök Vámosgyörkön, ezért is lenne fontos egy megbízható, működő polgárőrség
jelenléte. Remélem, sikerül jó kapcsolat kialakítani az új vezetővel.
Szedmák Szilvia képviselő: Ezúton szeretném megköszönni a polgárőrség családi napon
nyújtott segítségét.
Tóth Zoltánné képviselő: Köszönöm a polgárőrség eddigi munkáját. A továbbiakban is
számítunk a segítségükre a tízórai szünetben a gyerekek napközibe történő átkísérésében. A
körzeti megbízott segítségét is köszönöm. Mint tudják, több gyermeket zaklattak, ez azóta
rendeződött.
Gedei Zoltán polgármester: Technikai okokból a második napirendi ponttal kezdenénk. Az
óvodával kapcsolatban több dologról kell döntenünk.
A második napirendi pont tárgya: Beszámoló az Óvoda 2010/2011. nevelési évben végzett
munkájáról.
Gedei Zoltán polgármester: Elsőként az óvoda beszámolóját kell elfogadnunk. Az anyag
mindenkihez eljutott. Megkérem Ferenczné Laska Erika óvodavezetőt, hogy amennyiben
szóban is kiegészítené a beszámolóját, tegye meg.

2

Ferenczné Laska Erika óvodavezető: Úgy gondolom, részletes beszámolót készítettem.
Annyit még hozzáfűznék, hogy jelenleg egy továbbképzésen veszek részt népi játék, néptánc
témakörben.
Hám László alpolgármester: A beszámolót részletesnek, szakszerűnek találom, jónak ítélem
meg a munkát. Szerepel-e a tervek között a gyerekek számára kézműves foglalkozás a
következő oktatási évben?
Ferenczné Laska Erika óvodavezető: Mindenképpen szeretnénk. Új tevékenység bevezetését
nem terveztem, remélem, a terveket sikerül végrehajtani. Sajnos az alapanyagok nagyon
drágák, így korlátozottak a lehetőségeink.
Gedei Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, hogy aki elfogadja
az óvoda beszámolóját, kézfeltartással jelezze. (A beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
32/2011. (VII.5.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a Tulipán Óvoda 2010/2011. nevelési évben végzett
munkájáról
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Tulipán Óvoda 2010/2011. nevelési évben végzett munkájáról
szóló beszámolót.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Következő témánk az óvoda minőségirányítási programjának
értékelése. Az anyagot mindenki megkapta. Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs,
kérem, hogy aki elfogadja az óvoda minőségirányítási programjának értékelését,
kézfeltartással jelezze. (A minőségirányítási program a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
33/2011. (VII.5.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Tulipán Óvoda minőségirányítási programjának értékelése
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Tulipán Óvoda minőségirányítási programjának értékelését.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
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Gedei Zoltán polgármester: Már tárgyaltunk a logopédiáról. Átadom a szót a jegyző úrnak.
Dr. Balázs László jegyző: Mint ahogy már az előzőekben szóba került, a logopédiai
szakszolgálatra mikrotérséget alakítunk. Ennek következtében az óvoda neve és tevékenységi
köre is megváltozik, ami több dokumentum módosítását vonja maga után. Az óvoda új neve:
Tulipán Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat. Az alapító okiratban megjelenik új
szakfeladatként a logopédiai szakszolgálat. Az elfogadott alapító okiratot 8 napon belül kell
továbbküldenünk az Államkincstárnak, a bejegyzést követően pedig már használhatjuk az új
nevet. Ezzel együtt szükséges a szervezeti és működési szabályzat, a pedagógiai program,
illetve a házirend módosítása. Az érintett dokumentumok átdolgozásra kerültek, kérem
elfogadásukat.
Ferenczné Laska Erika óvodavezető: A kiküldött anyagban nyilván látták, hogy a
dokumentumokat kiegészítéssel láttam el, mert így az szerves része az egésznek, de jól el is
különül. Kiemelném, hogy a dokumentumokat szakértő is véleményezi.
Szedmák Szilvia képviselő: A beszédfogyatékosság is belekerült az alapító okiratba?
Dr. Balázs László jegyző: Beleszerkesztettük, a 10. pontban szerepel.
Ferenczné Laska Erika óvodavezető: A napköziotthonos szó nem szerepel a továbbiakban az
intézmény nevében. Erről is szakértő véleményét kértem ki, és szerinte erre nincs szükség.
Hám László alpolgármester: Támogatom, hogy létrejöjjön a pedagógiai szakszolgálat, de
lehetnek problémák. A kistérséggel biztos, hogy nem lesznek gondok?
Dr. Balázs László jegyző: Egyelőre csak a jelenlegi körülményekre alapozhatunk, a jövőbeli
dolgokra nincs rálátásunk. Amennyiben nem valósul meg az elképzelésünk, vagy nem lesz
megfelelő az együttműködés, egy tanév után ki lehet lépni a mikrotérségből.
Gedei Zoltán polgármester: Bennünk is voltak kétségek. Két dolgot kértünk, hogy szerepeljen
a szerződésben. Az egyik, hogy egy tanév után ki lehessen lépni, a másik pedig, hogy ebben
az esetben a logopédust vegye vissza a kistérség. Amennyiben nincs több hozzászólás,
fogadjuk el az óvoda dokumentumait. Kérem, hogy aki egyetért az óvoda alapító okiratának
módosításával, kézfeltartással jelezze. (Az alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
34/2011. (VII.5.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Tulipán Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat alapító okiratának
módosítása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Tulipán Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat alapító okiratának
módosítását.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

4

Gedei Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki egyetért az óvoda szervezeti és működési
szabályzatának módosításával, kézfeltartással jelezze. (A szervezeti és működési szabályzat
mellékelve.)
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
35/2011. (VII.5.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Tulipán Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat szervezeti és
működési szabályzatának módosítása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Tulipán Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat szervezeti és
működési szabályzatának módosítását.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki egyetért az óvoda házirendjének módosításával,
kézfeltartással jelezze. (A házirend a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
36/2011. (VII.5.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Tulipán Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat házirendjének
módosítása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Tulipán Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat házirendjének
módosítását.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki egyetért az óvoda helyi nevelési programjának
módosításával, kézfeltartással jelezze. (A program a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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37/2011. (VII.5.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Tulipán Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat helyi nevelési
programjának módosítása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Tulipán Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat helyi nevelési
programjának módosítását.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja a logopédiai szakszolgálat feladataival
kapcsolatos megállapodást az önkormányzat és a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú
Társulása között, kézfeltartással jelezze. (A megállapodás a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
38/2011. (VII.5.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közoktatási külön megállapodás a Gyöngyös Körzete Kistérség
Többcélú Társulásával logopédiai közoktatási szolgáltatási feladat
ellátására
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásával kötendő
közoktatási külön megállapodást logopédiai közoktatási szolgáltatási
feladat Vámosgyörk Község Önkormányzat által Vámosgyörk, Adács,
Atkár, Visznek települések közigazgatási területén történő ellátására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Dr. Balázs László jegyző
Gedei Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja a logopédiai feladatokra megalakuló
mikrotérséget alkotó négy település között létrejött megállapodást, kézfeltartással jelezze. (A
megállapodás a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza:
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39/2011. (VII.5.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közoktatási megállapodás logopédiai közoktatási szolgáltatási
feladat ellátására
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a közoktatási megállapodást logopédiai közoktatási szolgáltatási
feladat Vámosgyörk Község Önkormányzat által Vámosgyörk, Adács,
Atkár, Visznek települések közigazgatási területén történő ellátására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Dr. Balázs László jegyző
Az első napirendi pont tárgya: Beszámoló az Általános Iskola 2010/2011. tanévben végzett
munkájáról.
Gedei Zoltán polgármester: Rátérhetünk az iskola beszámolójára. Mindenki megkapta az
anyagot. Felkérem Tóth Zoltánné iskolaigazgatót, hogy ha kívánja, szóban egészítse ki a
beszámolót.
Tóth Zoltánné iskolaigazgató: A pedagógusi létszám eggyel csökkent, Mészárosné Prjevara
Zsuzsanna távozik tőlünk. Meg fog szűnni az igazgatóhelyettesi és az iskolatitkári státusz is.
A napközi továbbra is megmarad 1-4. évfolyamig, 5-8. évfolyamon pedig a tanulószobát
tanulócsoportra változtatjuk. Hamarosan várható a közoktatási törvény módosítása,
természetesen ha szükséges, akkor annak megfelelően további változtatásokat hajtunk végre.
Endrész György képviselő: A gyereklétszám várhatóan hogyan alakul a következő évben?
Tóth Zoltánné iskolaigazgató: 129 tanulóval zártuk az évet, ez a létszám jövőre is biztos,
kérdés, hogy sikerül-e több tanulót idecsábítanunk. A nyári napközibe több településről,
Adácsról, Hatvanból, Visznekről érkeznek gyerekek, megismerik a nevelőket, és bízunk
benne, hogy talán átiratkoznak hozzánk.
Gedei Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, hogy aki elfogadja
az iskola beszámolóját, kézfeltartással jelezze. (A beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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40/2011. (VII.5.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a Visontai Kovách László Általános Iskola 2010/2011.
tanévben végzett munkájáról
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Visontai Kovách László Általános Iskola 2010/2011. tanévben
végzett munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A harmadik napirendi pont tárgya: Döntés az október 23-i Önkormányzati kitüntetések
adományozásáról, és az ahhoz szükséges anyagi fedezet biztosításáról.
Gedei Zoltán polgármester: Elöljáróban elmondanám a véleményemet a kitüntetésekkel
kapcsolatban. Díszpolgári címet csak akkor adományoznék, ha van értelme. Csak azért ne
adjunk díjat, mert muszáj. Felül kellene vizsgálni a rendszert. Ugyanez a véleményem a
Vámosgyörk szolgálatáért címmel kapcsolatban is.
Nagy Gábor képviselő: Elég lenne négyévente díjazni. Egyedül az év lakóháza díjat adnám ki,
az nem jár pénzjutalommal. A díszpolgári és a Vámosgyörk szolgálatáért címre vonatkozóan
úgy gondolom, hogy az eddigi gyakorlat rossz volt. Az nem érdem, hogy valaki dolgozott,
aztán elment nyugdíjba. A településért is kell valamit tenni.
Hám László alpolgármester: Egyetértek. Kevesebb az az ember, aki részt vesz a közösségi
életben. Úgy kellene határozni, hogy csak négyévente adjuk ki a díjakat. A többletmunkát el
kell ismerni, jutalmazni kell.
Lukácsné Kiss Márta képviselő: Én is úgy gondolom, hogy ha nincs alkalmas jelölt, akkor
nem kell erőltetni a díjak kiosztását.
Dr. Balázs László jegyző: A jelenlegi rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és egy újat
kidolgozni.
Endrész György képviselő: Én már tavaly is javasoltam a módosítást. A rendeletben
szerepelnie kellene, hogy a cikluson belül bármikor kiadható legyen a díj, de csak egyszer.
Szedmák Szilvia képviselő: Egyetértek az elhangzottakkal.
Gedei Zoltán polgármester: Javaslom, hogy az idén egyedül az év lakóháza díjat adjuk ki. A
következő ülésre várom a javaslatokat. Vagy van már valakinek ötlete?
Szedmák Szilvia képviselő: Hanzerikék házára gondoltam a Wesselényi utcában.
Endrész György képviselő: Azt is el kellene dönteni, hogy csak új, vagy pedig felújított házak
is indulnak a versenyben. A korábbi „Tiszta udvar, rendes ház” mintájára valami hasonlót
létrehozhatnánk.

8

Dr. Balázs László jegyző: A rendeletben azt is szabályozni kellene, hogy csak egy ház
kaphatna-e díjat, továbbá azt is, hogy ki tehet javaslatot.
Endrész György képviselő: Javaslom, hogy civil szervezetek, illetve a falu bármely lakosa
írásban, indoklással tehessen javaslatot.
Szedmák Szilvia képviselő: A „Tiszta udvar, rendes ház” jó ötlet, lehetne esetleg egy
tulipános tábla, ami utalna a falura, és arra is, hogy virágos a ház.
A negyedik napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok.
Gedei Zoltán polgármester: Következő témánk a köztisztasági rendeletre vonatkozik.
Szükséges az átdolgozás. Mindenképpen szerepelnie kell benne, hogy aki nem tudja lenyírni a
füvet a háza előtt, a közmunkásokkal lenyíratjuk, aki pedig nem tart rendet a portáján,
megbüntetjük.
Nagy Gábor képviselő: Az egyik település köztisztasági rendeletét olvastam, és nagyon
alapos. Szívesen továbbítom mindenkinek, sok hasznos ötletet lehet belőle meríteni.
Gedei Zoltán polgármester: Legutóbb hoztunk egy határozatot Bárdi Attila telkére
vonatkozóan. Van-e ebben az ügyben fejlemény?
Dr. Balázs László jegyző: A határidő augusztus 9-én jár le az érvényes építési engedély
bemutatására. Eddig nem jelentkezett Bárdi Attila.
Gedei Zoltán polgármester: A kocsmák nyitva tartásával kapcsolatban mi a helyzet?
Dr. Balázs László jegyző: Jelezniük kell, ha tovább akarnak nyitva tartani. Ezt meg is teszik.
Tóth Zoltánné képviselő: Észrevehető a változás, nem volt haszontalan a dolog.
Gedei Zoltán polgármester: A választás után 6 hónapon belül el kellett volna fogadni a
gazdasági programot. Elkészült az anyag, mindenki megkapta.
Endrész György képviselő: Az iskola javaslataiból hiányzik a nyílászárók cseréje. Szerintem
ez prioritást élvez.
Gedei Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki az előbb elhangzott kiegészítéssel együtt
elfogadja a gazdasági programot, kézfeltartással jelezze. (A gazdasági program mellékelve.)
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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41/2011. (VII.5.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk Község Önkormányzat gazdasági programja a 20112014. évre
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta Vámosgyörk Község Önkormányzatának gazdasági programját a
2011-2014. évre.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Hamarosan el kell kezdenünk a felkészülést a 2013-as évre. Az
már biztos, hogy hitelből nem lehet gazdálkodni, működni.
Dr. Balázs László jegyző: A költségvetési törvény tartalmazza az ide vonatkozó szabályokat.
A fő hangsúly a racionalitáson van. A bevételeket nem igazán lehet növelni, csak a bérrel
lehet spórolni.
Gedei Zoltán polgármester: A jegyző úr részt vett egy értekezleten. Mi lesz a kétezer fő alatti
települések önkormányzataival?
Dr. Balázs László jegyző: Valószínűleg egy járási egyesített hivatalt hoznának létre, települési
szinten megszűnnének a kis önkormányzatok.
Gedei Zoltán polgármester: Az iparűzési adóban 8 millió forint túlfizetés van. Mi lesz, ha
elveszik az 50%-át?
Tóth Zoltánné képviselő: Ha az állam átveszi a béreket, akkor 8,5 millió forint megtakarítás
keletkezik az iskolában és az óvodában is.
Dr. Balázs László jegyző: Sajnos annak a hatása csak később érvényesül. Nagyobb probléma,
hogy 30 napon túli tartozás esetén ellenőrzésre kerül sor, illetve a további gazdálkodás
szigorú kontroll alatt működne.
Gedei Zoltán polgármester: Sok a kintlévőségünk. Nincs más lehetőség, mint a
létszámleépítés. Az iskolából elmegy egy pedagógus, és nem lesz igazgatóhelyettes és
iskolatitkár. Az óvodából két dajka nyugdíjba megy, egy óvónő pedig felmondott. Később
esetleg felvehetünk egy óvónőt.
Nagy Gábor képviselő: 53 gyerekre nem kevés a három óvónő? Az óvodavezetőnek ráadásul
nagyon sok adminisztratív munkája van, így inkább két óvónővel kell számolni. Ez
hosszútávon a szakmaiság rovására megy. Mi van, ha az egyik megbetegszik? Ugyanez a
helyzet a dajkákkal is.
Gedei Zoltán polgármester: Juhászné Pardi Csillának van dajka végzettsége, ő szükség esetén
be tudna ugrani. Az intézmények takarítását egy takarítói brigáddal oldanánk meg, így
hatékonyabb lenne. Így összesen öt fő bérét spórolnánk meg, ami legalább 10 millió forint.
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Dr. Balázs László jegyző: A jelenlegi jogszabályok alapján az önkormányzat egyszeri
költségvetési támogatást igényelhet létszámcsökkentési döntéseihez. (Ismerteti az ide
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.)
Gedei Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja a létszámleépítést, kézfeltartással
jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
42/2011. (VII.5.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Létszámcsökkentés, álláshelyek megszüntetése
A Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a feladatellátás
racionális megszervezése érdekében az alábbi létszámcsökkentést, álláshelyek
megszüntetését rendeli el.
1) A költségvetési szerv neve: Visontai Kovách László Általános Iskola
3291 Vámosgyörk, Kossuth Lajos út 6.
A 2010. december 31-én jóváhagyott létszámkeret: 17 álláshely
A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám: 15 álláshely
Megszüntetett álláshely: 2 álláshely
Munkáltatói intézkedések megtételére határidő: 2011. szeptember 1.
2) A költségvetési szerv neve: Tulipán Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat
3291 Vámosgyörk, Kossuth Lajos út 10.
A 2010. december 31-én jóváhagyott létszámkeret: 7 álláshely
A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám: 5 álláshely
Megszüntetett álláshely: 2 álláshely
Munkáltatói intézkedések megtételére határidő: 2011. szeptember 1.
3) A költségvetési szerv neve: Közösségi Ház
3291 Vámosgyörk, Rákóczi u. 23.
A 2010. december 31-én jóváhagyott létszámkeret: 2 álláshely
A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám: 1 álláshely
Megszüntetett álláshely: 1 álláshely
Munkáltatói intézkedések megtételére határidő: 2011. szeptember 1.
Határidő: 2011. szeptember 1.
Felelős:

Gedei Zoltán polgármester
Intézményvezetők

Gedei Zoltán polgármester: A posta megkeresett, hogy le szeretnék cserélni az ablakokat, és
mivel mi adjuk bérbe a helyiséget, minket terhelne a költség. Úgy gondolom, jelen helyzetben
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nincs erre lehetőségünk. Kérem, hogy aki egyetért, hogy halasszuk el a posta nyílászáróinak
cseréjét, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
43/2011. (VII.5.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A posta nyílászárócseréjének elhalasztása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Magyar Posta Zrt. kérelmét, és a következő döntést hozta.
A 2011. évben az Önkormányzat anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé a
Magyar Posta Zrt. által bérelt helyiség nyílászáróinak cseréjét.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: A Vízművel kötött szerződésünk lejárt a szennyvíztisztító telep
üzemeltetésére, ezért 2011. december 31-éig meghosszabbítjuk a szerződést változatlan
feltételekkel. Ezt követően kerülhet sor a közbeszerzési eljárás megindítására. Kérem, hogy
aki egyetért a szerződés meghosszabbításával, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
44/2011. (VII.5.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel kötött szerződés meghosszabbítása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Heves Megyei
Vízmű Zrt-vel 2006. május 2-án a szennyvíztisztító telep üzemeltetésére
kötött vállalkozási szerződést 2011. december 31-éig meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza
dokumentumok aláírására.

a

polgármestert

a

szükséges

Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: A szolgálati lakások bérlőinek romlott a fizetési hajlandósága.
Sajnos a lakások nagyon rossz állapotban vannak, nehezen találnánk rájuk új bérlőket. Egy
háromgyerekes család jelentkezett, de a szülők nem dolgoznak, így ők nem megfelelőek.
Javaslom, hogy maradjanak a mostani bérlők.
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Gedei Zoltán polgármester: Bizonyára mindenki értesült a szórólapból arról, hogy sintért
veszünk igénybe a kóbor kutyák befogására, elszállítására. A sintér hevesi, saját kutyatelepe
van. Sajnos az utóbbi időben egyre több a kóbor kutya, két gyereket is megharaptak. A
sintérrel kétféle szerződést lehet kötni. Az egyik kutyánként 10 ezer forintos árat határoz meg,
a másik félévente 100 ezer forint + áfa átalányt. Úgy gondolom, elég lenne a darabáras
szerződést megkötni. Kérem, hogy aki egyetért, kézfeltartással jelezze. (A szerződés
mellékelve.)
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
45/2011. (VII.5.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Szerződés gyepmesteri szolgáltatás ellátására
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalkozási
szerződést köt Somogyi Krisztián Heves, Batthyány út 22. szám alatti
lakossal gyepmesteri szolgáltatás ellátására 2011. július 1-jétől. A
vállalkozó a szerződésben rögzített feladatokat 10.000 Ft/befogott eb
díjazásért látja el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Az újságban olvastam, hogy Heréden a talajterhelési díjat
csapadékvíz elvezetésre használták. Nálunk ez 1,2 millió forint. A 110-es átereszhez kéne egy
csappantyú, melynek ára 460 ezer forint. Az átereszt ki kellene tisztítani, a kritikus helyeken
meg kellene csinálni az árkokat. A nádat lenyírattam. A Vörösmarty utcától indul a másik
árok, azt is fontos lenne kitisztítani. Az Arany János utcában is kellene az emeletes épületig.
Most száraz a patak, most kellene megcsinálni. Kérem, hogy aki egyetért, hogy a
talajterhelési díjból megvásároljuk a csappantyút, illetve kifizessük a földmunkákat,
kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
46/2011. (VII.5.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Csappantyú vásárlása, ár- és belvízvédelmi földmunkák elvégzése
a talajterhelési díj terhére
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
talajterhelési díjból származó bevétel ár- és belvízvédelmi feladatokra
történő felhasználásának lehetőségeit, és a következő döntést hozta.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert egy csappantyú
megvásárlására a talajterhelési díjból származó bevétel terhére 460.000 Ft
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erejéig, továbbá az ár- és belvízvédelemhez kapcsolódó munkálatok (gépi
árokásás, medertisztítás) költségének kiegyenlítésére.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: A közmunkaprogramot leállították, már csak ebben a hónapban
lesz. Reméljük, lesz valami megoldás helyette. A családi nap költségvetése 180 ezer forint
volt, melynek jelentős részét Szedmák Szilvia képviselő ajánlotta fel a tiszteletdíjából.
Köszönjük!
Gedei Zoltán polgármester: A védőnővel kapcsolatos változások ismertetésére felkérem a
jegyzőt.
Dr. Balázs László jegyző: Mint ismeretes, védőnőnk, Samuné Vadnai Szilvia helyett a
továbbiakban Veresné Benei Krisztina látja majd el a védőnői teendőket. Jelenlegi
munkáltatója, az ecsédi önkormányzat azonban ragaszkodik hozzá, hogy már július 8-ától
vegyük át, és a szabadságát itt töltse le szeptember 3-áig.
Gedei Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki egyetért Veresné Benei Krisztina 2011. július 8ával történő kinevezésével, kézfeltartással jelezze. (A megállapodás mellékelve.)
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
47/2011. (VII.5.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Védőnő kinevezése
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 8.
napjával Veresné Benei Krisztina Vámosgyörk, Kossuth u. 65. szám alatti
lakost heti negyven órás teljes munkaidős foglalkoztatással kinevezi és
kezdeményezi áthelyezését.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Az orvosi rendelőben festés történt 180 ezer forint értékben.
Megállapodtam a háziorvossal, hogy a festés fejében elengedjük egy évre a bérleti díjat.
Kérem, hogy aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
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48/2011. (VII.5.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Orvosi rendelő bérleti díjának elengedése
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 1. és
2012. június 30. közötti időtartamra mentesíti a Családorvos 2000 Bt-t az
Önkormányzat tulajdonában lévő 3291 Vámosgyörk, Petőfi u. 25. szám
alatti orvosi rendelő bérleti díjának megfizetése alól.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 20.30 órakor bezárta.

K.m.f.

Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző
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