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Készült:

Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. november 30-án 17.30 órakor tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

Gedei Zoltán
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Endrész György
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Dr. Balázs László jegyző
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alpolgármester
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képviselő
képviselő
képviselő

Gedei Zoltán polgármester: Üdvözli a megjelent képviselőket és a meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 képviselő jelen van.
Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Dr. Balázs Lászlót. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.

Napirend:
1. Helyi adókkal kapcsolatos aktualitások megtárgyalása
Előadó: Gedei Zoltán polgármester
2. Indítványok, bejelentések, javaslatok
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre
egyhangúlag elfogadja.

illetve a napirendi pontokra tett javaslatot

Gedei Zoltán polgármester: Elmondja a
képviselő-testület tagjainak , hogy az
önkormányzatnak jelentős kintlévőségei vannak. A rossz adómorál miatt az önkormányzatnak
kb. 15 millió forint összegű adóval tartoznak a település lakói és vállalkozói.
A RÖKI-nél szintén jelentős kintlővőségek vannak, ezért már megtették a szükséges lépéseket
és a fizetési meghagyások be lettek nyújtva.
Az önkormányzat nem engedheti meg , hogy ilyen összegű kintlévőségei legyenek kint
,hiszen ez a gazdálkodását veszélyezteti . Veszélyezteti továbbá az adómorált is a településen.
Polgármesterként úgy gondolja, hogy amikor következetesen be akarja tartatni a fizetési
kötelezettségeket a település jogkövető lakói érdekeit képviseli. Ezért tájékoztatja a testület
tagjait, hogy a kintlévőségek behajtása tovább folytatódi a településen.

Szedmák Szilvia képviselő: támogatja a behajtást és úgy gondolja , hogy ez nem jár
bizalomvesztéssel . A lakosság többsége tisztességesen teljesíti a kötelezettségeit és befizeti
az adóját. Ezen lakosok igazságérzetét is sérthetik a nem fizetők. El tudná azt is képzelni ,
hogy az önkormányzat a honlapján közzéteszi a nem fizetők névsorát.
Gedei Zoltán polgármester: megköszöni a hozzászólást és elmondja , hogy a 2012. év
legfontosabb feladata lesz a folyószámla hitel ledolgozása . 15 millió forintot kell a
költségvetésben találni, hogy az önkormányzat felkészülhessen az újfajta feladatokra és a
módosuló finanszírozásra. Ha 2013-ban az önkormányzat szeretné az iskoláját működtetni az
önkormányzat gazdálkodásának egyensúlyban kell lennie. Ennek a stratégiának a része az
önkormányzat követeléseinek kezelése . Úgy gondolja , hogy ennek erősítése hatékonyabb
mint a nem fizetők névsorának közzététele. Ez azonban még mindig nem lesz elegendő ,ehhez
további kiadáscsökkentésre is szükség van. Az ezzel kapcsolatos anyagot ami tovább
racionalizája az önkormányzat működését már összeállította. Ezt a következő testületi ülésen
tárgyalják majd meg. Ez mellett azonban további bevétel növelésre is szükség lesz , ezért kéri
a testület tagjait , hogy támogassák a jelenleg 4200 Ft-os kommunális adó 8000 Ft-ra történő
felemelését. Az összeg meghatározásánál figyelembe vették , hogy a szomszéd településeken
már évek óta ezen összegnek két illetve háromszorosa a kommunális adó. Az ezzel
kapcsolatos rendelet tervezetet a testület tagjai megkapták . Kéri tegyék fel ezzel kapcsolatos
kérdéseiket hozzászólásaikat.
Endrész György képviselő: elmondja, hogy az adóemelést csak abban az esetben hajlandó
megszavazni ha jövőre egyetlen képviselő sem tart igényt tiszteletdíjra.
Gedei Zoltán polgármester : elmondja, hogy 2012-ben nem lesz realitása a képviselői
tiszteletdíjnak.
Mivel további kérdés sem hozzászólás nem volt, kéri a testület tagjait döntsenek erről.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:
Vámosgyörk Község Önkormányzat
9/2011. (XI.30.) rendelete
Magánszemélyek kommunális adójáról szóló
11/1999. (XII. 20.) sz. rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
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: Elmondja ,hogy december 7-ig nyilatkozni kell, a 2 sikeres
pályázatról. Sajnos az önkormányzat kintlévőségei és még pénzügyileg le nem zárt

óvodafelújítási beruházás miatt a Sportöltöző és a települési hangoshíradó felújítása nem
valósulhat meg. Így a sikeres pályázatot vissza kell mondani mert az önkormányzat nincs és
2012-ban sem lesz abban a helyzetben , hogy ezen beruházások költségeit meg tudja
előlegezni. Kéri a testület tagjait döntsenek erről.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
74/2011. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Szabadtéri Sportpályák kialakítása és felújítása és Vámosgyörk
kihangosító rendszere átépítése megvalósításáról történő lemondás
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta , hogy a település sikeres LEADER pályázata - Szabadtéri
Sportpályák kialakítása és felújítása (iktatószám:231/0512/29/11/2009) és
Vámosgyörk
kihangosító
rendszere
átépítésének
(iktatószám:231/0512/27/2/2009) -megvalósításáról forráshiány miatt lemond .
A képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét ezen határozat LEADER
HACS munkaszervezeti irodájának (Dél-Mátra Közhasznú 3201
Gyöngyös Pf.144.) való megküldésére.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a Kistérségi társulás módosítására van szükség.
Az ezzel kapcsolatos előterjesztést és határozati javaslatot a képviselők megkapta, kéri , hogy
azt fogadják el .
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
75/2011. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása
Vámosgyörk Önkormányzat a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi határozatot hozta:
1) Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Társulási
Megállapodás módosítását az alábbiak szerint:
A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának
II. fejezete „A többcélú társulás célja, funkciója és feladatrendszere” 7.2.
pontja kiegészül:
j.) Vámosgyörk Község Önkormányzata – logopédiai mikrotérségi
feladatellátásra
k.) Abasári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

2) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja .
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Elmondja, a képviselőtestület tagjainak ,hogy a társadalmi
szervezetek támogatásáról szóló rendelettervezetet és előterjesztést megkapták. Kéri , hogy
ezzel kapcsolatos kérdéseiket hozzászólásaikat tegyék fel .
Mivel sem kérdés sem hozzászólás nem volt, kéri a testület tagjait döntsenek erről.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:

Vámosgyörk Község Önkormányzat
10/2011. (XI.30.) rendelete
A civil szervezetek és egyházak támogatásáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: elmondja, a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi
részvételről tervezetét minden megkapta . Miután sem kérdés sem hozzászólás nem volt kéri a
testületet fogadja el az előterjesztést
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:

Vámosgyörk Község Önkormányzat
11/2011. (XI.30.) rendelete
a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Gedei Zoltán polgármester: bejelenti a testület tagjainak ,hogy a művelődési házból a
takarítőnő elment, harangozó lesz a településen. Ez a rendezvények megtartását ebben az
évben már nem érinti, de mindenképpen alaposabb szervezést igényel.
A jövő évtől át kell gondolni, hogy a művelődési ház nagytermét – ha nem sikerül a fűtést
korszerűsíteni - december 15 és a következő év január 31 között nem használnák.
A programok a kisteremben és az iskola tornatermében lennének lebonyolítva.
Tóth Zoltánné képviselő: elmondja , hogy a jövő évre vonatkozóan mindenképpen át
kellene gondolni, hogy az önkormányzat nevelési oktatási intézményeinél is lehetne a
szünetek kiadását úgy időzíteni , hogy ez az önkormányzatnál a fűtésben is megtakarítást
hozzon.
Endrész György képviselő: elmondja , hogy többen megkeresték abban az ügyben ,hogy a
vámosgyörki temetőt üzemeltető temetkezési vállalat 2011.december 31-ig a sírhelyek
megváltását visszamenőlegesen kéri az elhunytak hozzátartozóitól.
Kéri a polgármestert , hogy keresse meg az egyházközséget , a temetkezési vállalatot és
egyeztessen ebben a kérdésben . Megítélése szerint a visszamenőleges sírhely megváltás
jogszerűtlen.
Gedei Zoltán polgármester: megköszöni a hozzászólásokat és minden javaslatot , amely
költséget csökkent az önkormányzat működésében. Elmondja továbbá , hogy a temető
üzemeltetésével kapcsolatos információkat a következő testületi ülésre begyűjti . Tájékoztatja
a képviselőket , hogy 2011. december 10-én kerül sor a falukarácsony megünneplésére .
Ebben az évben az utólsó testületi ülés 2011. december 13-án 17.00 órakor lesz megtartva.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 19.10 órakor bezárta.
K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

