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Jegyzőkönyvvezető:

jegyző

Dr. Balázs László

Gedei Zoltán polgármester: Üdvözli a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 képviselő jelen van.
Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Dr. Balázs Lászlót . Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.

Napirend:
1. Vámosgyörk község képviselő-testület 2012. évi Munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
2. Intézményi térítési díjak, bérleti díjak, helyi közszolgáltatások díjainak és
az önkormányzat pénzügyi tárgyú helyi rendeleteinek felülvizsgálata
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Előkészítők: Dr. Balázs László jegyző
intézményvezetők
Polgármesteri Hivatal ügyintézői
3. Indítványok, bejelentések, javaslatok
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre és a napirendi pontokra tett javaslatot
egyhangúlag elfogadja.
Gedei Zoltán polgármester: Mielőtt rátérnénk az első napirendi pontunkra, elmondanám, hogy
a mai ülésen sok döntést kell meghoznunk, ennek függvényében mindenkitől konstruktív,
együttműködő munkát kérnék.

Az első napirendi pont tárgya: Vámosgyörk község képviselő-testület 2012. évi
Munkatervének elfogadása
Gedei Zoltán polgármester: Elkészült a képviselő-testület 2012. évi munkaterve, ezt mindenki
megkapta. Nyolc testületi üléssel számoltunk , de természetesen ha szükséges, további
rendkívüli üléseket is tarthatunk. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, hogy
aki elfogadja a képviselő-testület 2012. évi munkatervét, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
76/2011. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi
munkaterve
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi
munkatervet megtárgyalta és elfogadta.
(A munkaterv a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A második napirendi pont tárgya: Intézményi térítési díjak, bérleti díjak, helyi
közszolgáltatások díjainak és az önkormányzat pénzügyi tárgyú helyi rendeleteinek
felülvizsgálata
Gedei Zoltán polgármester: A továbbiakban az önkormányzat 2012. évi bérleti és egyéb
díjainak mértékét szükséges megtárgyalnunk. A posta, az orvosi rendelő, a fogorvosi rendelő
és a kábeltévé bérleti díjait nem javasolja emelni. Olyan szolgáltatásokat látnak el amik a
település lakóinak érdeke. A föld haszonbérleti díja esetében 20 ezer forint + ÁFA összeget
javasol hektáronként egy évre bérleti díjként megállapítani. A Kossuth utcai lakásokra április
30-ig van meghosszabbítva a bérleti szerződés. Ezeknél a bérleti díjat havonta 20 ezer forint
+ÁFA összegben javasolja megállapítani. A KMB-s lakánál ez az összeg 7 ezer forint +ÁFA
lenne. Minden egyes tételről döntenünk kell. Először kérném, hogy aki elfogadja, hogy a
posta havi bérleti díja 21.600 Ft + áfa összegben kerüljön megállapításra, kézfeltartással
jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

77/2010. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Posta bérleti díja
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Posta bérleti díját
a 2012. évre vonatkozóan 21.600 Ft/hó + ÁFA összegben állapította meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki egyetért az önkormányzati tulajdonú
földterületek haszonbérleti díjának 20000 Ft/ha/év + áfa összegű mértékével, kézfeltartással
jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
78/2011. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú földterületek haszonbérleti díja
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati
tulajdonú földterületek haszonbérleti díját 20.000 Ft/ha/év + ÁFA összegben
állapította meg a 2012. évre vonatkozóan.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja, hogy a fogászati rendelő bérleti díját
6.200 Ft/hó + áfa + közműköltség összegben határozzuk meg, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
79/2011. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Fogászati rendelő bérleti díja
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fogászati rendelő
havi bérleti díját 6.200 Ft + áfa + közműköltség összegben állapította meg a
2012. évre vonatkozóan.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Gedei Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki elfogadja, hogy az orvosi rendelő bérleti díját
2012-ben 12.500 Ft/hó + áfa + közműköltség összegben állapítsuk meg, kézfeltartással
jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
80/2010. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Orvosi rendelő bérleti díja
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi rendelő
havi bérleti díját 12.500 Ft + áfa + közműköltség összegben állapította meg
a 2012. évre vonatkozóan.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: A Kossuth úti szolgálati lakásokra vonatkozóan kérem, hogy aki
egyetért a bérleti díj havi 20.000 Ft + áfa összegével, kézfeltartással jelezze.
Endrész György képviselő: soknak találja a Kossuth úti lakások bérleti díjának ekkora
mértékű emelését. Véleménye szerint az ingatlanok rossz állapotúak, és Vámosgyörkön nincs
realitása ekkora bérleti díjnak. Ezért ezen előterjesztést nem tudja támogatni.
Lukácsné Kiss Márta képviselő: véleménye szerint Vámosgyörkön 30 ezer forint alatt nem
lehet bérelni lakást. Ezért az előterjesztést támogatja.
Gedei Zoltán polgármester: megköszöni a hozzászólásokat és kéri , hogy a Kossuth úti
szolgálati lakásokra vonatkozóan aki egyetért a bérleti díj havi 20.000 Ft + áfa összegével,
kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal a következő határozatokat
hozza:
81/2011. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk, Kossuth út 49. sz. alatti 1. számú szolgálati lakás
bérleti díja
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vámosgyörk,
Kossuth út 49. sz. alatti 1. számú szolgálati lakásának 2012. évre vonatkozó
bérleti díját 20.000,-Ft/hó + ÁFA összegben állapította meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

82/2011. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk, Kossuth út 49. sz. alatti 2. számú szolgálati lakás
bérleti díja
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vámosgyörk,
Kossuth út 49. sz. alatti 2. számú szolgálati lakásának 2012. évre vonatkozó
bérleti díját 20.000,-Ft/hó + ÁFA összegben állapította meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: A körzeti megbízotti lakás bérleti díját 7000 Ft + áfa/hó
összegben javasolja elfogadni . Aki egyetért a bérleti díj mértékével, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
83/2011. (XII.13.)Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk, Táncsics u. 3. szám alatti szolgálati lakás bérleti díja
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vámosgyörk,
Táncsics u. 3. szám alatti szolgálati lakásának 2012. évre vonatkozó bérleti
díját 7000,-Ft/hó + ÁFA összegben állapította meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Ahogy a fentiekben elmondtam, a kábeltévé esetében az elmúlt
évi 10%-os emelés miatt nem javaslok emelést . Így a kábeltévének helyet biztosító helyiség
havi bérleti díja változatlanul 60.000 Ft/hó + áfa + közműköltség összeg lenne. Kérem, hogy
aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
84/2011. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Magyar Telekom bérleti díja
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Telekom
bérleti díját 60.000,-Ft/hó + ÁFA + közműköltség összegben állapította
meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Gedei Zoltán polgármester: A Közösségi Ház terembérleti díjainak szabályozása szintén nem
változik.
Gedei Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki egyetért a Közösségi Ház bérleti díjaival,
kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

85/2011. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közösségi Ház bérleti díjai
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közösségi Ház
bérleti díjait az alábbi összegekben állapította meg a 2012. évre
vonatkozóan:
Színházterem

egész nap (4 órán túl)
fél nap (4 óráig)

6.320 - Ft. + ÁFA
3.120 - Ft. + ÁFA

Előtér:

egész nap
2.240 Ft. + ÁFA
fél nap
1.120 Ft. + ÁFA
1 óra
400 Ft. + ÁFA
Internethasználat: Minden megkezdett félóra: 120 Ft.+ ÁFA
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: A Tornaterem bérleti díjainak szabályozása szintén nem változik.
Gedei Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki egyetért a Tornaterem bérleti díjaival,
kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
86/2011. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tornaterem bérleti díjai
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tornaterem
bérleti díjait az alábbi összegekben állapította meg a 2012. évre
vonatkozóan:
Tornaterem :

1 óra

1181 Ft. + ÁFA

Kondícionáló gépek :
1 óra/fő

236 Ft.+ ÁFA

Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: A következő tétel a fénymásolási díj. A díjak az elmúlt évben
olyan arányban kerültek emelésre amely miatt ebben az évben díjemelés nem szükséges. Az
A/4-es lap fénymásolási díja 24 Ft + áfa, az A/3-as lapé pedig 40 Ft + áfa. Kérem, hogy aki
egyetért a fénymásolási díjak mértékével, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

87/2011. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Fénymásolás díjai
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fénymásolás díját
A/4-es lap esetén 24 Ft/lap + áfa, A/3-as lap esetén 40 Ft/lap + áfa
összegben állapította meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Az iparűzési adó mértéke továbbra is 2%, a kommunális adó évi
8.000 forint, a temetési segély pedig 18 ezer forint. A gépjárműadó mértékét törvény
szabályozza, ez a jövő évben változatlan marad. Az étkeztetéssel kapcsolatban meghívás
alapján bonyolítjuk le az eljárást. Három vállalkozótól kérünk árajánlatot. Miután jelenleg
nem ismert , hogy az iskolák átvételére mikor és milyen feltételekkel kerül sor javaslom ,
hogy a jelenleg 2011. december 31-én lejáró szerződést a képviselő-testület hosszabítsa meg
2012. január 31-ig.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
88/2011. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk Község Önkormányzat 2012. évi közétkeztetési
feladatainak megtárgyalása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert, hogy Tóth József Attila (3291 Vámosgyörk, József
Attila u. 27.) egyéni vállalkozóval az Önkormányzat 2011. évi
közétkeztetési feladatainak ellátására kötött 2011. december 31-én
lejáró szerződést 2012. január 31-ig meghosszabbítja :

A szerződésben meghatározott étkeztetés térítési díjak csak az
ÁFA változása miatt összeggel változnak.
Időskorú felnőtt: 559,-Ft/fő/nap (ebéd)
Munkahelyi étkező: 559,-Ft/fő/nap (ebéd)
Óvodáskorú gyermek: tízórai: 127,-Ft/fő/nap, ebéd: 296,-Ft/fő/nap,
uzsonna: 127,-Ft/fő/nap
Iskoláskorú gyermek: tízórai: 127,-Ft/fő/nap, ebéd: 345,-Ft/fő/nap,
uzsonna: 127,-Ft/fő/nap.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A fentiek alapján a nyersanyagnorma és a térítési díjak a kiadott rendelettervezet szerint
alakulnak. Erről rendeletet kell alkotnunk. Kérem, hogy aki egyetért a nyersanyagnorma és a
térítési díjak 2012. évre megállapított értékeivel, kézfeltartással jelezze. (A rendelet a
jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:
Vámosgyörk Község Önkormányzat
12/2011. (XII.13.) rendelete
az önkormányzati intézmények élelmezési
normájának és térítési díjának meghatározásáról

nyersanyag-

Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: A továbbiakban a víz- és csatornadíjat kell megtárgyalnunk. A
vízmű ajánlása szerint 4,2%-kal kell megemelnünk a vízdíjat, így köbméterenként 321 Ft +
áfa, azaz bruttó 407,67 Ft lenne a vízdíj. Ennél kisebb mértékű emelés esetén a különbözetet
az önkormányzatnak kellene kifizetnie. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele?
Amennyiben nincs, kérem, hogy aki elfogadja a vízdíj mértékét, kézfeltartással jelezze. (A
rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:

Vámosgyörk Község Önkormányzat
13/2011. (XII.13.) számú rendelete
a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díj
megállapításáról
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: A csatornadíjjal kapcsolatban elmondanám, hogy a szennyvízüzemeltetőnek nagyon sok a kintlévősége és ez gazdálkodását jelentősen megnehezíti. Ahhoz,
hogy biztonságosan gazdálkodhassunk , Kiss Gábor intézményvezető számításai szerint 12%os áremelésre lenne szükség. A tartozás kifizetésére egy alternatíva lehet, hogy a
lakosságszám arányában szétosztjuk a települések között, ezt azonban egyik település sem
akarja . Ezért javasoltuk a 12 %-os emelést tehát köbméterenként 310 Ft + áfa (bruttó 393,70
Ft) összegben állapítanánk meg a díjat. Kérem, hogy aki egyetért a csatornadíj 2011. évi
mértékével, azaz 310 Ft + áfa (bruttó 393,70 Ft) köbméterenkénti összegével, kézfeltartással
jelezze. (A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:
Vámosgyörk Község Önkormányzat
14/2011. (XII.13.) számú rendelete
a
közüzemi
megállapításáról

csatornaszolgáltatásért

fizetendő

díj

Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Gedei Zoltán polgármester: A továbbiakban a szemétszállítási díjat kell megtárgyalnunk. Az
AVE ajánlata 5 %-kal emeli a szemétszállítás díját . Erre az önkormányzattal kötött szerződés
hatalmazza fel. Ennél kisebb mértékű emelés esetén a különbözetet az önkormányzatnak
kellene kifizetnie. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele? Amennyiben nincs,
kérem, hogy aki elfogadja a hulladékszállítási díj mértékét, kézfeltartással jelezze. Ezután a
képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:
Vámosgyörk Község Önkormányzat
15/2011. (XII.13.) rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
szabályainak és díjának meghatározásáról szóló 11/2007.
(X.30.) számú rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A harmadik napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok
Gedei Zoltán polgármester: Elmondja a testületnek ,hogy a Tulipán Óvoda vezetője
megkereste a fenntartót ,hogy engedélyezze az óvodai csoporlétszám túllépését.
Erre azért van szükség mert október 4-én az óvodába beiratkozott egy vámosgyörki testvérpár
így mindkét csoport létszáma 25 fő fölé kerül.
Javasolja, hogy a csoportokban a felvehető gyereklétszámot 30 főben határozza meg a
képviselő-testület a 2011-2012-es nevelési évre.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
89/2011. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: maximális óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testület élve a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.tv. 102. § (2) bek. c) pontjában
biztosított jogával a fenntatásában működő Tulipán Óvoda és
Logopédiai Szakszolgálat Süni és Katica csoportjában a 2011-2012-es
nevelési évben engedélyezi a közoktatási törvény 3. sz. mellékletének
I.részében foglalt maximális 25 fős csoportlétszám túllépését.
A fenntartó ezen nevelési évben az óvodai csoportokba felvehető
gyermekek létszámát csoportonként 30 főben engedélyezi.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Elmondja a testületnek ,hogy a Tulipán Óvoda Szülői Szervezete
megkereste a fenntartót ,hogy engedélyezze a megüresedett óvónői álláshely betöltését.
Ezen megkeresést és a megkeresésre adott tájékoztatást is megkapták a képviselők .
Amikor a megkeresésre megérkezett reméltük, hogy a decemberi testületi ülésre már
megjelennek azok a jogszabályok amelyek alapján a szülők beadványát a testület érdemben és
felelősségteljesen el tudja bírálni. Sajnos még pontosan nem ismert sem az önkormányzati ,
sem a köznevelési sem a költségvetési törvény változása . Ezen jogszabályok ismerete nélkül
pedig az önkormányzat gazdálkodását érintő szülői beadványt elbírálni érdemben nem lehet .
Kéri ezért a testületet , hogy az óvodai dolgozói létszámról és ellátandó feladatokról
véglegesen csak a gazdálkodást alapvetően meghatározó új jogszabályok ismeretében
döntsön.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

90/2011. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Szülői Szervezet tájékoztatása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testület a Tulipán
Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat Szülői Szervezete beadványát – az
intézmény dolgozói létszámának és önként ellátandó feladatainak
meghatározása - érdemben csak az önkormányzat gazdálkodását
alapjaiban meghatározó önkormányzati, köznevelsi és költségvetési
törvények kihirdetését követően bírálja el.
A testület addig is megtesz mindent azért , hogy intézményei
törvényesen és hatékonyan lássák el feladataikat .
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Elmondja a testületnek , hogy Toma István volt polgármester
megkereste a testületet és beadványban kérte , hogy a testület a „Liget” nevű parkot Visontai
Kovách László Kedves nevű lováról Kedves parknak nevezze el.
Egy másik beadványában pedig kéri , hogy az önkormányzat tegyen lépseket, hogy a Vasúttér Önkormányzati tulajdonba kerülhessen. Csak így lehet megodani a tér karbantartását
illetve a tér felújítását pályázaton keresztül.
Elmondja, hogy az első beadványt tudja támogatni és javasolja a testületenek , hogy erre a
2012. évi költségvetés elfogadása után térjenek vissza a közterület nevének
megváltoztatására.
A térrel kapcsolatos beadványt viszont érdemben csak akkor lehet elbírálni ha a BudapestMiskolc vasúti pályaszakasz felújítására benyújtott pályázat eredménye ismertté válik.
A sikeres pályázat a vasútállomást és környékét – így a teret és a parkolást is - teljes
mértékben átalakítja . Ezért a pályázat eredményének ismerete nélkül a tér
tulajdonviszonyainak megváltoztatása nem rendezhető.
Lukácsné Kiss Márta képviselő: elmondja , hogy a tér tulajdonjogának rendezése mellett
meg kellene oldani a parkolást is a vasútállomás környékén.
A parkolót elfoglalják a teherautók, így az utazók autóikat a szomszéd utcákban tudják csak
letenni. Ezek az utcák egyébként is szűkek , ezért a közlekedés még nehezebbé válik rajtuk.
Tóth Zoltánné képviselő: sajnos a szabálytalanul parkoló autók miatt a buszmegállóba nem
mindig tudnak a buszok befordulni. Kénytelenek az utasok a buszmegállón kívül felszállni a
buszokra, ez nagyon veszélyes. Kéri a polgármestert vegye fel a kapcsolatot a rendőrséggel és
kérje annak intézkedését.

Hám László alpolgármester : elmondja , hogy megkereste a téren parkoló busz sofőrje akitől
gázolajat loptak és kérte , hogy az önkormányzat kamerázza be a pályaudvart és környékét.
Gedei Zoltán polgármester : elmondja , hogy tér bekamerázása megoldást jelenthetne az
elmondottakra, de erre csak sikeres pályázat esetén tudna az önkormányzat forrást biztosítani.
Elmondta ,hogy a károsultaknak javasolta , hogy a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő
telephelyen tartsák a járműveiket .
Miután több kérdés hozzászólás nem hangzott el kéri a testületet , hogy Toma István
beadványaival kapcsolatos tájékoztatását fogadják el.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

91/2011. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közterületekkel kapcsolatos tájékoztatás
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Toma István
(Vámosgyörk , Kossuth L. út 43. ) sz. alatti lakos beadványait
megtárgyalta és azokkal kapcsolatosan az alábbi döntést hozza.
1. A képviselő-testület a „ Liget park” átnevezését a
2012. évi költségvetésének elfogadását követően kívánja
napirendre tűzni.
2. A képviselő-testület a Vámosgyörk Vasút-tér tulajdonjogának
megszerzésére a Hatvan (bez.)-Miskolc Tiszai pu. (kiz.) vasúti
vonalszakasz felújítására (korszerűsítésére ) benyújtott pályázat
eredményének ismeretében kíván lépéseket tenni .
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

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 javaslta 2011.október 13-án , a 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 , javasolta , 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 került volna sor az intézmény megszüntetéséről be kellett
szerezni a miniszter véleményét a Közösségi Ház feladatainak átszervezéséről. Ennek
beszerzése megtörtént és az előterjesztésben amit a képviselők megkaptak ismertetésre kerül.
Új közművelődési rendelet megalkotására is szükség van. Ennek lenne a melléklete a
közösségi tér használati szabályzata. A rendelet tervezetet az előterjesztés 2. sz. melléklete
tartalmazza . A 1. sz. melléklet pedig Közösségi Ház megszüntetésének határozattervezetét –
alapító okirat visszavonásával - tartarmazza.
Endrész György képviselő: ez az átszervezés érinti-e a Közösségi Ház felújítására benyújtott
sikeres pályázatot?
Dr.Balázs László jegyző: a pályázatot Vámosgyörk Község Önkormányzata nyújtotta be a
Közösségi Ház felújítására. A Közösségi Ház a jövőben is Vámosgyörk Község
Önkormányzata tulajdonában és működtetésében marad mint közösségi szintér, tehát a
változtatás a pályázatot nem érinti.
Gedei Zoltán polgármester : Kérem a T. Képviselő-testületet a határozathozatalra a
meghívóhoz mellékelt határozati javaslatok alapján .
A képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza:
92/2011. (XII.13.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: a Közösségi Ház megszüntetése
1.)Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általa
fenntartott Közösségi Ház nevű intézményét 2011. december 31-i
hatállyal megszünteti jelen határozathoz mellékletként csatolt
megszüntető okirat alapján. Ezzel egyidejűleg az
intézmény alapító okiratáról szóló, a 98/2009. (XII.14.) a 41/2009.
(VI.05.) és a 7/2008. (II.04.)számú határozatokkal módosított
31/1999. (V. 31.) számú Kt. határozatát hatályon kívül helyezi.
2.) Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert, hogy az intézmény költségvetési szervként
való megszüntetésével kapcsolatos értesítési, tájékoztatási
kötelezettségének tegyen eleget.
3.) Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.
pontban hozott döntésével összefüggésben a közművelődési
feladatait 2012. január 1. napjától Vámosgyörk Község
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalán belül látja el , amely a
megszűnő szerv szakmai és munkajogi jogutódja.
4.) Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi
munkaügyi intézkedésekről dönt:-megbízza a polgármestert, a

Közösségi Ház vezetői kinevezését 2011.december 31-i hatállyal
vonja vissza .
5.) A Képviselő-testület 2011.december 31-i hatállyal visszavonja a
Közösségi Ház intézményétől a Vámosgyörk, Rákóczi út 23. sz.
ingatlan/épület és az intézmény használatában lévő valamennyi
ingóság használatát és azokat a Polgármesteri Hivatal használatába
kezelésébe helyezi. A képviselő-testület utasítja jegyzőt , hogy az
átvétel érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
6. ) A Képviselő-testület utasítja a megszűnő intézmény vezetőjét ,
hogy az intézmény pénzeszköz egyenlege az intézmény
megszűnésének napjával kerüljön átvezetésre illetve átutalásra a
Polgármesteri Hivatal bankszámlájára, és az intézmény
megszüntetésének fordulónapjára – 2011.december 31.- készítsen
teljes körű vagyonleltárt; gondoskodjon a megszűnés napjára
vonatkozó a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló , valamint
külön jogszabályok szerinti egyéb dokumentumok elkészítéséről,
melyeket leltárral és a záró főkönyvi kivonattal kell alátámasztania.
A kimutatott kötelezettségek és követelések , ideértve a folyamatban
lévő ügyekben keletkezett jogokat és kötelezettségeket is , a
Polgármesteri Hivatalt illetik meg;Az intézmény megszűnéséig
terjedő időszak alatt az intézmény további kötelezettségeket csak a
Polgármester előzetes tájékoztatásával vállalhat.
7.) Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza a polgármestert, hogy a közművelődési feladatellátás
átszervezésével összefüggésben a használati szabályzatot terjessze a
testület elé.
(A megszüntető okirat mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Dr. Balázs László jegyző
megszűnő intézmény vezetője
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:
Vámosgyörk Község Önkormányzat
16/2011. (XII.13.) rendelete
A helyi közművelődési tevékenységről
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: megköszöni mindenkinek a segítséget , akik a települési
karácsony megszervezésében és lebonyolításában közreműködtek, külön köszönetet mond
Szedmák Szilvia képviselőnek aki az egészet összefogta.

Úgy érzi a rendezvény jól sikerült a település lakói közül több mint 200 fő volt jelen.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a képviselő-testület 2011.évi
munkáját és békés , boldog ünnepeket kívánva az ülést 19.30 órakor bezárta.
K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

