JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. október 13-án 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

Gedei Zoltán
Hám László
Endrész György
Lukácsné Kiss Márta
Nagy Gábor
Szedmák Szilvia

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette: Tóth Zoltánné

képviselő

Jegyzőkönyvvezető:

jegyző

Dr. Balázs László

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

Napirend:
1. Vasúti átjáróval kapcsolatos állásfoglalás kialakítása
Előadó: Gedei Zoltán polgármester
2. Indítványok, bejelentések, javaslatok
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre, a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, illetve a napirendi
pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadja.
Az első napirendi pont tárgya: Vasúti átjáróval kapcsolatos állásfoglalás kialakítása
Gedei Zoltán polgármester: Elmondja , hogy a napirendhez kapcsolódó tájékoztatót a
képviselő-testület tagjai elektronikusan megkapták.
A könnyebb áttekinthetőség kedvéért kéri a testület tagjait, hogy a négy alternatívát amely a
vasúti aluljáró lehetséges nyomvonalát jelölné ki beszéljék át .

Nagy Gábor képviselő: Az előterjesztéshez az alábbi kérdéseket teszi fel :
- Kerékpárral és gyalogosan ,hogyan lehet átjutni a vasúton az aluljáró megépítését
követően?
- Az egyes alternatívákban szereplő lehetséges elkerülő utak felújítását ki végezteti el?
- Mi történik árvízkor , az aluljáró vízelvezetését hogyan oldanák meg?
Gedei Zoltán polgármester: elmondja, hogy a kerékpárosok számára valószínű az aluljárón
át lehet majd közlekedni. A gyalogosok számára a rajzokon is látni a kialakítandó felüljárót.
Az egyes alternatívákban szereplő utak felújítása véleménye szerint az uniós pályázat része
kell legyen , tehát ebből a forrásból történne a felújításuk.
A vízelvezetés megoldása elsősorban szakmai , tervezési feladat. Meggyőződése , hogy a
tervezők folyamatosan konzultálnak vízügyi szakemberekkel és olyan vízelvezetést terveznek
ami biztosítja az aluljáró biztonságos használatát.
Hám László alpolgármester : elmondja biztos abban , hogy a képviselők döntésüket úgy
hozzák meg , hogy az Vámosgyörk érdekeinek maximálisan megfeleljen.
Endrész György képviselő : véleménye szerint a „G ” változat erőltetett, ezért azt támogatni
nem tudja.
Szedmák Szilvia képviselő: elmondja, hogy az „ E ” változatot balesetveszélyesnek tartja.
Gedei Zoltán polgármester: megállapítja, hogy a képviselők az elmondottakkal egyetértenek,
tehát két lehetséges alternatíva maradt , ez a „ D ” és „ F ” változat.
Megítélése szerint a „ D ” változat kedvezőbb az aluljáró bejárat melletti István K. úti
ingatlanok megközelítésére , ezért ennek támogatását javasolja.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
60/2011. (X.13.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vasúti átjáróval kapcsolatos állásfoglalás kialakítása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvan
(bez.)-Miskolc
Tiszai
pu.
(kiz.)
vonalszakasz
megvalósíthatósági
tanulmányának és engedélyezési terveinek elkészítéséhez szükséges
Vámosgyörk István Király utcai meglévő vasúti átjáró helyett létesítendő külön
szintű keresztezés lehetséges nyomvonalainak 4 további szintű változatát.
A Képviselő-testület véleményezte a lehetséges nyomvonal változatokat és
továbbtervezésre a „ D” változatot tekinti megfelelőnek . Ezen változat szerint
Vasúti pálya keresztezési szög :80 %; a tervezési sebesség Vt=40 km/h.;
A József Attila utca (Állomáshoz vezető út ) zsákutca marad; A Bajcsy
Zsilinszky Endre utca szintén beköthető egy „T” csomóponttal és ez lehet az új
állomáshoz vezető út; A Vörösmarty utca és a vasút között egy új feltáró utat
kell kiépíteni az ingatlanok kiszolgálására. ( A lehetséges változatok a
jegyzőkönyvhöz csatolva)
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

A második napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok.
Gedei Zoltán polgármester: Elmondja , hogy a logopédiai szakszolgálat feladataival
kapcsolatos megállapodás érinti az önkormányzat költségvetését . Az óvodával kapcsolatos
határozati javaslat elkészítésénél figyelembe vették az önkormányzat ebben a témában kötött
megállapodásait, ezért kéri a képviselőket , hogy azt módosítás nélkül fogadják el.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
61/2011. (X.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tulipán Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat
költségvetésének módosítása
Vámogyörk község Önkormányzatának Képviselő-testülete - logopédiai
(pedagógiai szakszolgálati) feladatok ellátása érdekében - a Tulipán Óvoda és
Logopédiai Szakszolgálat számára a 2011. évi költségvetésben 2011.szeptember
1-től
- az engedélyezett álláshelyek létszámát 1 fő közalkalmazotti létszámmal,
- az intézmény személyi jutatásainak előirányzatait 661000 Ft-tal,
- az intézmény munkaadót terhelő juttatásainak előirányzatait 176568 Ft-tal,
- az intézmény dologi kiadásainak előirányzatait 60000 Ft-tal megemeli,
melynek fedezete:
az önkormányzat normatív támogatása 400000 Ft
támogatásértékű bevételek (kistérségtől átvett támogatás) 448000 Ft.
Ezzel egyidejűleg utasítja a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetésben
a szükséges előirányzat módosításokat a következő költségvetési rendelet
módosításakor tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Gedei Zoltán polgármester
azonnal, illetve a 2011. évi költségvetési rendelet következő
módosítása

Gedei Zoltán polgármester : elmondja , 2011. szeptember 6-án Vámosgyörk község
Képviselő-testülete felhatalmazást adott a polgármesternek , hogy a Közösségi Ház
elnevezésű intézménye racionálisabb működtetésére dolgozzon ki előterjesztést.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény a (továbbiakban: Kt) előírásainak betartása mellett a javaslat
előkészítése során a polgármester figyelembe vette , hogy a Kt. 78. § (2) bekezdése községi
szinten nem várja el önálló közművelődési intézmény működtetését.
Erre tekintettel javaslja Közösségi Ház elnevezésű intézmény megszüntetését , mivel a
közfeladat más szervezetben hatékonyabban teljesíthető.
Tekintettel arra, hogy az intézmény megszüntetése a közfeladat ellátásának kötelezettségét
nem szünteti meg , javasolja , hogy a Képviselő-testület döntsön arról is, hogy a Közösségi
Ház megszüntetését követően a közművelődéssel kapcsolatos feladatait a Polgármesteri

Hivatal személyi állományában foglalkoztatott 1 fő művelődésszervezővel, heti 40 órás
közalkalmazotti státuszban lássa el.
Mielőtt a végleges döntésre kerülne sor az intézmény megszüntetéséről be kell szerezni a
miniszter véleményét a Közösségi Ház feladatainak átszervezéséről.
Kérem a T. Képviselő-testületet a határozathozatalra a meghívóhoz mellékelt határozati
javaslatok alapján . (A Közösségi Ház költségvetési szervként való megszüntetésének tervét
az előterjesztés 1. számú, míg a megszüntetés tervéből következő feladatokat a 2. számú
határozati javaslat tartalmazza.Kéri erről egymást követően közvetlenül szavazzanak.)
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal a következő határozatot hozza:
62/2011. (X.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közösségi Ház intézmény megszüntetésének terve
Vámosgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Közösségi Ház elnevezésű intézményének megszüntetését tervezi 2012. évben.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal a következő határozatot
hozza:
63/2011. (X.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: a Közösségi Ház intézmény megszüntetésének tervéhez
kapcsolódó feladatok
1. Vámosgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított
Közösségi Ház megszüntetését követően a közművelődési feladatait a
Polgármesteri Hivatal személyi állományában foglalkoztatott 1 fő
művelődésszervezővel, egy heti 40 órás közalkalmazotti státuszban szeretné
ellátni.
2. Vámosgyörk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a
jegyzőt, hogy az intézmény megszüntetéséről az 1. pontok figyelembevételével
az illetékes miniszter véleményét kérje ki.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos
A határozat végrehajtását végzi: jegyző
Gedei Zoltán polgármester: Elmondja a testületnek , hogy a TIOP 1.1.1.-07/1 A pedagógiai,
módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című pályázat előírja,
hogy a kedvezményezett köteles a pályázatban érintett intézményére vonatkozóan a megadott
szempontrendszer alapján informatikai stratégiát készítetni. Az ezzel kapcsolatos
előterjesztést a képviselők megkapták.
Aki egyetért az előterjesztésben szereplőkkel , kézfeltartással jelezze.

Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
64/2011. (X.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Visontai Kovách László Általános Iskola informatikai stratégiája
1. Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Visontai Kovách
László Általános Iskola Informatikai stratégiáját ezen jegyzőkönyv
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2. Utasítja a Visontai Kovách László Általános Iskola igazgatóját,
hogy az Informatikai stratégiát hozza nyilvánosságra.
Felelős: 1.pont esetében : Gedei Zoltán polgármester
2. pont esetében : Tóth Zoltánné igazgató
Határidő: 1. pont esetében: azonnal
2. pont esetében: 2011. november 1.
Gedei Zoltán polgármester: Az iskola alapító okiratát módosítanunk kell. Az ezzel
kapcsolatos előterjesztést a képviselők megkapták.
Aki egyetért az iskola alapító okiratának módosításával, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
65/2011. (X.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Visontai Kovách László Általános Iskola alapító okiratának módosítása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Javaslat a Visontai Kovách László Általános Iskola alapító okiratának
módosítására” című előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot:
1. A Képviselő-testület a Vámosgyörki Általános Iskola alapító okiratának 10.
pontját az alábbiak szerint módosítja.
„10.

A költségvetési szerv alaptevékenységeinek száma és neve

852011

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)

852021

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)

ezeken belül:
Az intézmény nyolc évfolyammal a közoktatási törvény és végrehajtási rendeletei
alapján ellátja az általános iskolai oktatással kapcsolatos feladatokat.
Az intézmény iskolai könyvtárat működtet
Az intézmény ellátja a bejáró tanulókat
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
ezeken belül:
- az általános iskolában sajátos nevelési igényű gyermekek alapképzése és fejlesztő
foglalkozások szervezése azon gyerekeknek, akik a megismerő funkciók, vagy a
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdenek, vagy beszédfogyatékos
tanulók.
- az általános iskolában sajátos nevelési igényű gyermekek alapképzése és fejlesztő
foglalkozások szervezése azon gyermekeknek, akik a megismerő funkciók, vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdenek.
- a nevelési tanácsadó intézet által készített szakvéleménnyel rendelkező beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése, oktatása.
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
ezen belül:
Az intézmény tanulócsoportot biztosít igény szerint a 4-8. évfolyamos tanulók részére.
Az intézmény tanórán kívül napközis foglalkoztatást biztosít a szülők igénye szerint
az 1-4. évfolyamos tanulók részére

2.

A Képviselő-testület a Vámosgyörki Általános Iskola alapító okiratának 15.
pontját az alábbiak szerint módosítja.
15.

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezése

Az intézmény vezetője az igazgató, akit Vámosgyörk Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a vonatkozó jogszabályok szerint pályázat útján képviselő-testületi
ülésen határozott időre, 5 évre neveznek ki. A kinevezés és felmentés jogát a képviselőtestület, míg az egyéb munkáltatói jogokat Vámosgyörk Község Polgármestere
gyakorolja.

3. A Képviselő-testület a Vámosgyörki Visontai Kovách László Általános
Iskola alapító okiratát módosításokkal e határozat mellékletét képező
egységes szerkezetben elfogadja.
4. Vámosgyörk Község Önkormányzat által fenntartott Visontai Kovách
László Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 2011. október 14-én
lép hatályba.
5. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt az Alapító Okirat módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalására, és felhatalmazza a polgármestert az
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Dr. Balázs László jegyző
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 19.10 órakor bezárta.
K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

