JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. november 10-én 17.00 órakor tartott üléséről.
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Endrész György
Lukácsné Kiss Márta
Nagy Gábor
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Tóth Zoltánné
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Dr. Balázs László jegyző
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képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Gedei Zoltán polgármester: Üdvözli a megjelent képviselőket és a meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van.
Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Dr. Balázs Lászlót. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.

Napirend:
1. Tájékoztató Vámosgyörk Község Önkormányzat 2011. I-III. negyedévi költségvetési
rendeletének végrehajtásáról
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
2. Vámosgyörk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
3. Indítványok, bejelentések, javaslatok
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre
egyhangúlag elfogadja.

illetve a napirendi pontokra tett javaslatot

Az első napirendi pont tárgya: Vámosgyörk Község Önkormányzat 2011. I-III. negyedévi
költségvetési tájékoztatója
Gedei Zoltán polgármester: Elmondja a képviselő-testület tagjainak , hogy a tájékoztató a
tagok részére megküldésre került. Ezt a pénzügyi bizottság megtárgyalta és alkalmasnak
ítélte, hogy a képviselő-testület megtárgyalja.Van-e kérdés a tájékoztatóval kapcsolatosan?

Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy aki elfogadja az önkormányzat I-III. negyedévi
költségvetési tájékoztatóját, kézfeltartással jelezze. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
66/2011. (XI.10.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk Község Önkormányzat 2011. I-III. negyedévi költségvetési
tájékoztatója
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta Vámosgyörk Község Önkormányzat 2011. I-III. negyedévi
költségvetési tájékoztatóját.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Felkérem Dr. Balázs László jegyzőt, hogy ismertesse a
költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést.
Dr. Balázs László jegyző: Mindenkihez eljutott az előterjesztés és a rendelettervezet. Az
előterjesztés tételesen és összegszerűen tartalmazza az időközben bekövetkezett változásokat,
melyek alapján a költségvetési rendelet módosítására lesz szükség. A rendelettervezet és
mellékletei már a módosított adatokat tartalmazzák.
Gedei Zoltán polgármester: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem,
hogy aki elfogadja a költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletet, kézfeltartással
jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:

Vámosgyörk Község Önkormányzat
7/2011. (XI.10.) rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.2.) számú
rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Gedei Zoltán polgármester: elmondja, hogy mindenki megkapta írásban a koncepció
tervezetét. Ez a Magyar Köztársaság Kormányának szeptemberben tárgyalt 2012. évi
költségvetési törvénytervezete alapján lett összeállítva. Ismerteti az előterjesztésben
szereplőket , kiemelve azon prioritásokat , amelyeknek az önkormányzat költségvetése
összeállításánál érvényesülni kell . Ez a szigorú költségvetési fegyelem , feladat és létszám
racionalizálás. Fejlesztés csak előfinanszírozott pályázatból lehetséges. Prioritást élvez a
csapadékvíz-elvezetés és az önkormányzati ingatlanok állagának megóvása. Kéri a testületet
fogadja el az előterjesztést , hogy az abban meghatározott elvek – ezek mindenképpen
érvenyesek lesznek 2012-ben – szerint kerüljön sor a 2012. évi költségvetés összeállítására.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
67/2011. (XI.10.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi
költségvetési koncepciója
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete
költségvetési koncepciót megtárgyalta és elfogadta.

a

2012.

évi

Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Rátérhetünk a második napirendi pontra.
A második napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok.
Gedei Zoltán polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy lehetőség van a településen
tartandó rendezvény költségeihez pályázati támogatásra a LEADER keretei között . Ennek az
egyik feltétele , hogy a testület kötelezettséget vállal, hogy sikeres pályázat esetén a
rendezvényt megtartja. Ez 250 ezer forint támogatást jelenthet.
Ismerteti a pályázati anyagot , kéri annak támogatását .
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
68/2011. (XI.10.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Virág János énekkari találkozó megtartására történő kötelezettségvállalás
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó
támogatások tárgyában B324/2011. számú adatlapon benyújtott 1021792 kódú
Virág János énekkari találkozó című projektet sikeres pályázat esetén – a
pályázatában szereplőknek megfelelően – megvalósítja .

Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Gedei Zoltán polgármester : elmondja a testület tagjainak, hogy az általános iskola alapító
okirata jogszabályi változások miatt módosításra szorul. Az ezzel kapcsolatos részletes
előterjesztést és határozati javaslatot a testület tagjai megkapták. Kéri annak véleményezését.
Mivel sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el , kéri a testületet szavazzanak az
előterjesztésről.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
69/2011. (XI.10.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Visontai Kovách László Általános Iskola alapító okiratának módosítása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
hatályon kívül helyezte a 65/2011. (X.13.) számú Képviselő-testületi határozatát
, ezt követően újratárgyalta 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 5.
pontját hatályon kívül helyezi , vagyis „A költségvetési szerv típusa az
általa végzett tevékenység jellege alapján ”besorolás törlésre kerül .
2. A Képviselő-testület a Vámosgyörki Általános Iskola alapító okiratának 6.
pontját az alábbiak szerint módosítja : „ A költségvetési szerv típusa a
feladatellátásához gyakorolt funkciója alapján ” törlésre kerül, így a 6. pont
az alábbira változik:
„6. Gazdálkodási jogköre
Önállóan működő költségvetési szerv,gazdálkodási feladatait
Vámosgyörk község Önkormányzat Képviselő-testületének
Polgármesteri Hivatala (Vámosgyörk, Petőfi út 25.) látja el.
A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét a Polgármeseri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzata (munkarend és ügyrend) , valamint a
Polgármesteri Hivatal és az intézmény közötti külön megállapodás rögzíti.”
3. 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
4.

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.

5. A Képviselő-testület a Vámosgyörki Visontai Kovách László Általános
Iskola alapító okiratát módosításokkal e határozat mellékletét képező
egységes szerkezetben elfogadja.
6. Vámosgyörk Község Önkormányzat által fenntartott Visontai Kovách
László Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 2011. december 1jén lép hatályba.
7. 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
Gedei Zoltán polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy elkészült az
önkormányzat belső ellenőrzési terve a 2012. évre vonatkozóan. Az ezzel kapcsolatos
előterjesztést a testület tagjai szintén megkapták . Kéri, hogy aki egyetért az önkormányzat
belső ellenőrzési tervével, kézfeltartással jelezze. (A belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyvhöz
csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
70/2011. (XI.10.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: a 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
„Javaslat a 2012. évi belső ellenőrzési terv elfogadására” című előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi belső
ellenőrzési tervét jóváhagyja.
2. A Képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről – jelen határozat
megküldésével - tájékoztassa Gyöngyös Körete Kistérség Többcélú
Társulásának Munkaszervezetét. ( A 2012. évi belső ellenőrzési terv
a jegyzőkönyvhöz lett csatolva)
Felelős: Dr. Balázs László
Határidő: azonnal
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a képviselőtestületnek , hogy a kormányhivatal
törvényességi észrevételt tett a helyi szociális rendelettel kapcsolatosan . A szociális rendelet
módosításával kapcsolatos előterjesztést a testület tagjai megkapták . Az előterjesztéssel
kapcsolatosan van-e kérdés , hozzászólás?
Amennyiben nincs, kéri, hogy aki elfogadja a költségvetési rendelet módosításáról szóló
rendeletet, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:
Vámosgyörk Község Önkormányzat
8/2011. (XI.10.) rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
7/2009. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosítására
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: Azonnal

Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a képviselő-testület tagjainak , hogy a Jászárokszálláson
működő tűzoltóság jelenlegi formájában történő fenntartása csak úgy lehetséges ha a város
és a szomszédos – a tűzoltóság vonulásában érintettek - települések anyagi hozzájárulást is
vállalnak. 22 millió forintra lenne szükség a működtetéshez az érintett önkormányzatoktól.
Ezt senki nem tudja vállalni , ezért kéri a testületet támogassa a tűzoltóság megszüntetéséről
szóló előterjesztést . A tűzoltóságnak lelkiismeretes munkájáért külön köszönetét fejezi ki.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
71/2011. (XI.10.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Önkéntes Tűzoltóság Jászárokszállás megszüntetéséről,
tűzoltóőrs létrehozása iránti kérelemről
1.)Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét
fejezi ki az Önkéntes Tűzoltóság Jászárokszállásnak a település érdekében
végzett áldozatos munkájáért.
2.) Tekintettel a 2012. január 01-én hatályba lépő jogszabályi változásokra, az
Önkormányzat kedvezőtlen anyagi helyzetére, valamint arra a tényre, hogy a
település a jászberényi, hevesi és gyöngyösi hivatásos önkormányzati
tűzoltóságok által ellátott, az Önkormányzat nem tudja vállalni az Önkéntes
Tűzoltóság Jászárokszállás önkormányzati tűzoltósággá való átalakulásával és
működésével, fenntartásával járó költségeket. Ezért a Képviselő-testület jelen
határozatában kijelenti, hogy az Önkéntes Tűzoltóság Jászárokszállás
önkormányzati tűzoltósággá alakulását követően nem finanszírozza annak
működési, fenntartási költségeit és kéri ezen tűzoltóság megszüntetését 2012.
január 01-jei dátummal.
3.) A Képviselő-testület egyidejűleg azzal a kéréssel fordul a
Belügyminisztérium felé, hogy lehetőség szerint az Önkéntes Tűzoltóság
Jászárokszállás 2012. január 01. napjától a Jászberényi Hivatásos Állami
Tűzoltóság tűzoltóőrseként működjön Jászárokszálláson, így lehetővé válna,
hogy a hatósági és a tűzoltási munka egy szervezethez kerüljön.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Gedei Zoltán polgármester : elmondja , hogy a Sportegyesület további működéséhez még
200 ezer forintra lenne szükség , kéri a testületet , hogy támogassa az egyesületet.
Kéri , hogy az OPÁL által biztosított 1,5 millió támogatásból 200 ezer forintot biztosítsanak
az egyesületre.
Tóth Zoltánné képviselő: kéri , hogy a testületet nagyon gondolja át mennyit költ sportra.
Mindig is támogatta a sportot, de soknak találja az évi 2,5 millió forint támogatást akkor
amikor az iskolában már minden adható juttatást megvontak.

Nagy Gábor képviselő: úgy ítéli meg , hogy a jövőben egyre inkább nem lesz lehetősége az
önkormányzatnak ilyen mértékű támogatásra. A sport finanszírozását más alapokra kellene
helyezni. Az lenne a cél ,hogy maguk a sportolók is járuljanak hozzá a költségekhez.
Ennek ellenére támogatja , hogy 200 ezer forintot biztosítson az önkormányzat a sportkör
számára azért , hogy az évet le tudják zárni.
Hám László alpolgármester : szintén a támogatás mellett van , azért ,hogy ez az év
befejeződhessen zökkenőmentesen . Reméli , hogy a jövő évben a központi támogatás
emelése biztosítani tudja a sportkör működtetését.
Gedei Zoltán polgármester : megköszöni a hozzászólásokat és mivel több kérdés hozzászólás
nem hangzott el , kéri szavazzanak az előterjesztésről.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
72/2011. (XI.10.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörki Sportegyesület támogatása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Gedei Zoltán polgármester előterjesztését és úgy dönt , hogy 200000 azaz
– kettőszázezer – forint többlettámogatást biztosít a
Vámosgyörki Sportegyesület (3291 Vámosgyörk, Sport út 1. ) részére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Gedei Zoltán polgármester :elmondja és szemlélteti a testületnek a 2007 óta Vámosgyörkön
egyre nehezebb az adót beszedni . A számok érzékeltetik, hogy a lakosságot tovább terhelni
nem igazán lehet új adókkal , de a kintlévőségeket kezelni kell.
A jövő év rendkívül nehéznek ígérkezik , minden fillér kiadást meg kell gondolni.
A MI UJSÁG 4 alkalommal jelenik meg évente . Lehetne-e esetleg csökkenteni az évi négy
megjelenést? ( A megjelentetés költsége alkalmankétn 150 ezer forint . )
Szedmák Szilvia képviselő: elmondja, hogy a lakosság igényli az újságot. Az idősebb
emberek nem rendelkeznek internettel és ez az egyedüli fórum amely folyamatosan tájékoztat
a település életéről. Semmiképpen nem javasolja az újság megjelenési gyakoriságának
csökkentését. Azt viszont tudja támogatni, hogy az újság terjedelme csökkenjen, és legyen
maximálva .
Gedei Zoltán polgármester : miután azt érzékeli , hogy a képviselővel a testület tagjai
egyetérteknek javasolja , hogy évi 4 alkalommal jelenjen meg az újság, de limitálják a
terjedelemét 12 oldalra. Mivel több kérdés hozzászólás nem hangzott el , kéri szavazzanak az
előterjesztésről.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

73/2011. (XI.10.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: MI ÚJSÁG terjedelmének kolátozása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Gedei Zoltán polgármester előterjesztését és úgy dönt , hogy a Vámosgyörk
település életéről tájékoztató MI UJSÁG kiadványát továbbra is évi 4
alkalommal jelenteti meg - 800 példány / alkalom - de a
kiadvány megjelenési terjedelmét alkalmanként 12 oldalban
szabályozza példányonként .
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Gedei Zoltán polgármester : elmondja , hogy a körzeti megbízott megvásárolná a szolgálati
lakást. Mivel a szolgálati lakás nagyon rossz állapotban van , az önkormányzatnak pénze
nincs a felújítsa ezért lenne jó értékesíteni. Kéri a szociális és a pénzügyi bizottság elnökét ,
hogy nézzék meg a lakást és a következő ülésen számoljanak be a tapasztaltakról, ez után
majd eldönti a testület ,hogy eladja vagy nem . Ha nem adják el akkor a felújításra pénzt kell
biztosítani.
Tóth Zoltánné képviselő: javasolja, ha lehetőség van az önkormányzat inkább újítsa fel és ne
értékesítse ingatlanjait. Ha felújítja lehetőség lenne arra , hogy kiadja esetleg olyan
családoknak akik a településen szándékoznak letelepedni. Ez jó lenne az iskola és a település
számára is . Nincs a faluban albérlet .
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18.30 órakor bezárta.
K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

