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

Napirend:
1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
2. Vámosgyörk községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének
jóváhagyása
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Előkészítő: Dr. Balázs László jegyző
Polgármesteri Hivatal ügyintézői, intézményvezetők
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
3. A Község 2012. évi rendezvény-naptárának jóváhagyása
Előadó: Gedei Zoltán polgármester
Előkészítő: intézményvezetők
4. Indítványok, bejelentések, javaslatok
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre, a jegyzőkönyv-hitelesítőkre, illetve a napirendi
pontokra tett javaslatot egyhangúlag elfogadja.

1. napirendi pont tárgyalása: Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéshez sem kérdés, sem
hozzászólás nem hangzott el.
2. napirendi pont tárgyalása: Vámosgyörk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési
rendeletének jóváhagyása.
Gedei Zoltán polgármester: térjünk rá a költségvetésre. Mindenki megkapta az anyagot, amit
a pénzügyi bizottság már megtárgyalt .
Átadja a szót a bizottság elnökének , hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Endrész György a pénzügyi bizottság elnöke : megkérdezi , hogy a testület tagjai melyik
előterjesztést kapták meg. Ami a pénzügyi bizottság részére először kiment az nem
tartalmazta a polgármesteri hivatal dolgozója számára járó jubileumi jutalmat. A bizottság
részére ismételten kiküldött előterjesztés ezt már tartalmazza , fedezetével együtt.
Stass Gábor pénzügyi előadó: a testület számára azon előterjesztés került kiküldésre amely
tartalmazza az említett tételt.
Endrész György a pénzügyi bizottság elnöke : a költségvetés alapos munka , a költségvetés
abból a szempontból jó, hogy az előző évekkel szemben nem hitelből lett tervezve. Ennek ára
van . Meg lett vonva sok minden , például a képviselők nem kapnak tiszteletdíjat ha
elfogadják ezt a rendelet tervezetet . A nullás költségvetés ára , hogy beruházást, fejlesztést
nem tudunk csinálni a településen . Az önkormányzat képviselői tisztességes emberek ezért
nem vállalják fel azt a felelőtlen gyakorlatot , hogy kötvényeket bocsátanak ki amit aztán nem
tudnak visszafizetni . Egy kétszázmilliós kötvénykibocsátásból mindent fel lehetne újítani a
településen , de ezt nem lehet felelősen gondolkodó képviselőnek felvállalnia . Tehát ez a
költségvetés így jó , ezért javasolja a testületnek ennek elfogadását , ha egyetért ezzel a
szemlélettel .
Nagy Gábor képviselő : a pénzügyi bizottság ülésén javasolta, hogy a képviselők ajánlják fel
a tiszteletdíjukat a 6,8 milliós hiány ledolgozására . Igaz ,hogy ez a tervezésnél hiányt
generált volna , de amíg a tiszteletdíjról nincs döntés addig a költségvetést sem lehet
elfogadni.
Dr.Balázs László jegyző: elmondja, hogy a képviselő úrnak igaza van abban, hogy erről
dönteni kell. A koncepcióban a testület már tudomásul vette azon elveket amik a költségvetés
össszeállítását meghatározzák . Ezek alapján technikai kérdés lenne a tiszteletdíj kivezetése .
A testület a költségvetési rendelet elfogadásával – ha elfogadja a rendelet tervezetet –
hatályon kívül helyezi a tiszteletdíjat szabályozó helyi rendeletet is. Amennyiben a képviselőtestület nem fogadja el a költségvetést , akkor egy újabb tervezetet kell készíteni amibe
beépítésre kerülnek a testület újabb elvárásai.
Gedei Zoltán polgármester: megköszöni a hozzászólásokat , kéri ,hogy az átmeneti időszak
gazdálkodásáról döntsenek .
A kéviselő-testület az átmeneti időszak gazdálkodásáról szóló szöveges beszámolót
egyhangúlag tudomásul veszi.

Gedei Zoltán polgármester: elmondja ,hogy a pénzügyi bizottság elnökével egyetért. Sajnos
fejlesztésre nincs forrás ebben a költségvetésben. A költségvetés megtervezésénél azonban az
volt a stratégiája , hogy bebizonyítsa ez az önkormányzat hitel nélkül is meg tud állni a lábán,
és le tudja dolgozni az előző évek fejlesztései miatt felvett hiteleit. Azt , hogy ez a stratégia
helyes volt-e a jövő fogja eldönteni. Úgy tervezett , hogy nem a bevételeket osztotta szét,
hanem azt nézte meg melyik intézménynél mit lehet kigazdálkodni, megspórolni.
Amit külön ki szeretne emelni , 2012-ben 5,3 millióval csökken az állami normatíva. Ennek
részbeni pótlását szolgálja a megemelt kommunális adó. Az így megemelt adóval sem érjük
el a szomszéd településeken kivetett kommunális adó összegét .
Kéri , hogy nézzék egyenként a táblákat és akinek kérdése , hozzászólása van az tegye meg.
Nagy Gábor képviselő: a pénzügyi bizottság ülésén megkérdeztem pár dolgot , ismételten
megkérdezném a Stass Gábortól , hogy a normatív hozzájárulás 8,5 millió ,ezt mire kapjuk ,
mire kell elköltenünk .
Stass Gábor pénzügyi előadó: a lakosság szám alapján kapjuk , sportra , művelődésre.
Nagy Gábor képviselő: van olyan kiadvány , hogy települések normatív támogatásai.
Elmondom ,hogy mire kapjuk . Lakosság szám alapján 2011-es közlönyben 1997 fő
Vámosgyörk lakossága , és 5,4 milliós támogatást kaptunk .
Ez település-üzemeltetésre , igazgatás, sport , közösségi közlekedés valamint a muzeális
javak védelmére , nyilvános könyvtári ellátásra , közművelődést szolgáló feladatokra
fordítható. A 8,5 millióból 7 milliót közszolgáltatásra fordítunk, gyakorlatilag villanyt ,vizet ,
gázt tudunk belőle fizetni . 4,7 milliót a kultúrára költünk , van egy 1 millió forint körüli
összeg ami nem igazán realizálódik a sportban . Összeszámoltam erre a normatív támogatásra
13 millió forint kiadás jut körülbelül. Tehát 5 millió forint körül teszünk még mellé.
Szerettem volna ha ezek a táblázatok átláthatóbbak. Megtárgyaltuk a pénzügyi bizottságon is
és ott azt a választ kaptam rá , hogy ez könyvelés technika. Megnéztem az interneten pár
költségvetést , megnéztem pár normatív támogatást. Van benne olyan ,hogy pedagógiai
szakszolgálat , ez a Szilvit érinti 1,2 millióért . Igazából ebbe a normatív támogatásokban
nincs ilyen , és olyan sincs ,hogy kedvezményes étkeztetés , csak szociális étkeztetésre
vehetsz fel normatív támogatást. Szerintem egy átláthatóbb költségvetést lehetett volna
összehozni. Van egy pedagógus szakvizsga , továbbképzés 101 ezer forint . 75 ezer forint van
az iskolánál 19 ezer forint az óvodánál és a többi hol van? A pedagógiai szolgálatnál kellene
lennie , de ott nem szerepel. Az összegeknek egyezni kell. Kérem , hogy a 7 ezer forint
különbözetet javítani tessék. Szerepel még a bevételeknél, a szakszolgálatnál egy 450 ezer
forintos tétel. Ezt a társult települések megtérítik.
Gedei Zoltán polgármester : a 7 ezer forint a táblába bedolgozásra kerül. Nézzük tovább a
táblákat. Megállapítja ,hogy a 3-as táblához kérdés nem volt.
Nagy Gábor képviselő: a társadalmi szervek támogatásánál már a pénzügyi bizottsági ülésen
is megkérdezte ,hogy ha az önkormányzat nem tudja támogatni a sportkört akkor az 6 hónapig
, hogyan működik ? Erre ott elhangzott a polgármester úrtól , hogy van annyi pénzük ,hogy
nem kell támogatnunk.
Gedei Zoltán polgármester : megállapítja , hogy a 6 –os, 7-es , 8-a , 9-es ,10-es , 11-es,12es, 13 –as mellékletekhez kérdés nem volt.
Nézzük akkor az intézményeket. Polgármesteri Hivatal.

Nagy Gábor képviselő: a 20 ezer forint munkaruhára , a takarítónőnél még kötelező.
Pénzügyi bizottságin volt egy vita a fizetendő munkáltatói személyi jövedelemadóról telefon
magáncélú használata után . Ez itt 200 ezer forint , de minek a 200 ezer forintja és ezt ,
hogyan kell elszámolni?
Stass Gábor pénzügyi előadó: ezt a telefonszámlák után kell befizetni. Az állam feltételezi ,
hogy magáncélú beszélgetés is történik ezeken a telefonokon , ezért bizonyos százalékát a
telefondíjnak be kell fizetni. Erre lett tervezve ez a 200 ezer forint.
Nagy Gábor képviselő: ez azt jelenti , hogy a 200 ezer forint valaminek a 16 %-a .Ez 1250
ezer forint 16%-a. Ezt akkor lehetne így elszámolni, ha ennek a 20%-át begyűjtenéd attól aki
telefonál. Szerintem senkitől nem gyűjtesz be 20%-ot telefondíjra. Ha ezt nem szeded be ez
átmegy természetbeni juttatásba és TB-t is kell fizetned.
Ezért mondtam ,hogy húzzuk ki. Ezt csak úgy lehetne elszámolni , ha valakinek a telefonját
200 ezer forintig elszámolom , de ez sem érné meg mert 100 ezer forintnál többet nem érne
levéve az Szja-t és a TB-t belőle. Azt kellett volna ide írni , hogy telefonhasználati díj 200
ezer forint és ebbe már benne van minden. Ha a 20%-ot nem szedi be a munkáltató akkor ez
természetbeni juttatás. Ehhez hasonló a belföldi kiküldetés. Le merném fogadni , hogy nincs
fénymásolat a kötelező gépjármű felelősségi díj befizetéséről . Ezek adózási kérdések és
ezekre szigorúan oda kell figyelni. Szerintem a 417 forintos benzinárhoz kevés lesz a
kiküldetésre tervezett 800 ezer forint.
Dr. Balázs László jegyző: kéri a testületet a betervezett tétel összege ne változzék , de a tétel
megjelölése a képviselő úr által előadottaknak megfelelően lesz jelölve . A következő
testületi ülésre részletesen ismerteti a cégtelefon használat szabályait.
Szedmák Szilvia képviselő: a kóbor ebek befogására elkülönített 500 ezer forint mi alapján
lett meghatározva?
Dr. Balázs László jegyző: a bázis az előző évben befogott 43 eb volt. A tétel sajnos nincs
túltervezve.
Gedei Zoltán polgármester: ha több kérdés nincs a hivatalhoz nézzük a többi intézményt.
Nagy Gábor képviselő: van olyan tétel , hogy szakmai konferenciák. Ezt mi szervezzük,
vagy esetleg megyünk rá? Ezek úgy vannak tervezve, hogy a 2%-os ÁFA növekedést is
tartalmazzák ? A Tulipán óvodán nem lett tervezve a kéményseprési díj?
Stass Gábor pénzügyi előadó : megyünk rá. A 2%-os ÁFA növekedést a tervezésnél
figyelembe vettük . A kéményseprési díj az óvodánál az egyéb szolgáltatásokra lett tervezve.
Nagy Gábor képviselő: ezeket azért kértem , hogy a költségvetés átláthatóbb legyen.
Gedei Zoltán polgármester: mivel több kérdés nem volt, kéri térjenek rá a pedagógiai
szakszolgálat költségvetésére .
Nagy Gábor képviselő: Feleslegesnek tartja, hogy a szolgáltatási kiadásokat úgy tervezték,
hogy az óvoda ilyen kiadásainak 10%-át vitték át. Ezt nem lehet szétválasztani . Ez a tétel
megtakarításként jelentkezhet. A szolgálatnál belföldi kiküldetésre tervezett összeget viszont
kevésnek tartja.

Szedmák Szilvia képviselő: a kiadás az előző év adatai alapján lett tervezve , ezért a
betervezett összeget elegendőnek találja.
Gedei Zoltán polgármester: emlékezteti a képviselőket , hogy a továbbképzésekre feltüntetett
101 ezer forintból hiányzó 7 ezer forint itt a pedagógiai szolgálatnál kerül elszámolásra.
Miután több kérdés nem volt kéri térjenek rá a közösségi házra.
Nagy Gábor képviselő: kábeltévét nem fizetne, sok a közlekedési költségtérítés. Nincs egyéb
szolgáltatás tervezve .
Tóth Zoltánné képviselő: használja valaki a kábeltévét ? Az iskola beszámolójánál ki fogom
mutatni , hány órát dolgoztunk ingyen úgy , hogy nincs túlóránk, ruhapénzünk, étkezési
jegyünk . Itt miért nem nézzük át mire van pénz és mire nincs?
Endrész György képviselő: valaki akinél otthon nincs meleg és beül a művelődési házba
miért ne nézhessen tévét?
Nagy Gábor képviselő: a közösségi ház működését racionalizálni kellene , helyi igényekhez
igazítani. Délelőtti nyitva tartásra nincs igény. Az nem jó ,hogy az intézmény tabuként
működik. Úgy érzi az elmúlt öt évben elmondott ezzel kapcsolatban mindent, tehát nem is
kíván tovább foglalkozni a művelődési házzal .
Gedei Zoltán polgármester: azért költök az iskolára mert bízom abban ,hogy lesz egy önálló
iskolánk. Ez csak úgy lehetséges ha más településről hoznak ide gyerekeket. Azt akarom
,hogy lássák van normális iskolánk, óvodánk, művelődési házunk. Ezek a gyerekek indulását
segítik . Nem vetettem el még a művelődési ház felújítását. Időt szeretnénk nyerni.
Stass Gábort kértem meg járja körül ,hogyan lehetne a művelődési ház felújítására nyert
pályázatot meghosszabbítani . Sajnálnám a 40 milliós támogatás elvesztését, de ebbe csak úgy
megyünk bele ha az nem veszélyezteti a település költségvetését.
Ha több kérdés nincs térjünk rá a védőnői szolgálatra.
Nagy Gábor képviselő:tájékoztatja képviselőtársait, hogy a karbantartási és kisjavítási
szolgáltatások tételsoron szerepel a már elkészült babakocsi tároló és a feljáró költsége is.
Gedei Zoltán polgármester: tálaló konyhához , út-híd üzemeltetéshez, községgazdálkodáshoz
kérdés nem volt. Nézzük a RÖKIT.
Hám László képviselő: a 11 milliós villamos energia szolgáltatási díjat magasnak találja , mi
okozza ezt?
Gedei Zoltán polgármester: szivattyúk folyamatos működése okozza ezt a magas költséget.
Nagy Gábor képviselő: miért lett megemelve a személyi juttatás ennél az intézménynél.
Dr. Balázs László jegyző: elmondja, hogy a vezetői pótlék 100%-ról 250%-ra történő
emelkedése az ami az előirányzat növekményt eredményezi. A vezetői pótlék
megállapításánál a 77/1993. kormányrendelet kell figyelembe venni .

Gedei Zoltán polgármester: nekem mint polgármesternek az a fontos ,hogy a sarokszámokat
tartsuk. A sarokszámok jók, a várható bevételek előreláthatóan fedezik a kiadásainkat.
A költségvetés reálisan lett összeállítva.
Hám László alpolgármester: a költségvetés megalapozott , egyensúlyban van. Én viszont
olyan négy tételt találtam amin megtakaríthatnánk. Ez az irodaszer, tisztítószer, gáz és
villamos energia . Minden intézmény leírja ezekből mennyire van szüksége. Meg kellene
nézni kinek mire van szüksége. Felajánlom azt, hogy írjátok össze milyen irodaszerekre van
szükségetek. Ez éves szinten közel egymillió forint. Megkeresek nagykereskedőket és
véleményem szerint néhány száz ezer forinttal olcsóbban be lehetne ezeket szerezni.
Takarítószerre 450 ezer forintot költünk . Van olyan kapcsolatom aki olyan tisztítószert
forgalmaz ami a legmagasabb környezetvédelmi előírásoknak is megfelel és mégis olcsóbb
mint a kiskereskedelemben forgalmazott tisztítószerek. Véleményem szerint ezt a tételt is le
lehetne kb. 300 ezer forint körüli összegre csökkenteni.
Jelentősebb megtakarításra lehet azonban szert tenni az energia hordozók beszerzésével .
Beszéltem az egri kereskedelmi kamara képviselőjével aki elmondta, hogy van egy közösségi
beszerzés. A villanynál ez 20 % megtakarítást jelent , a gáznál ez még nagyobb.
Éves szinten több mint 4 millió forint is megtakarítható lenne a településen.
Gedei Zoltán polgármester: a jelenleg érvényes szerződéseink lejártát követően az
önkormányzat fokozott figyelmet szentel a közösségi beszerzésben rejlő lehetőségekre. Ebben
majd kéri az alpolgármester úr segítségét is. Összefoglalva az elhangzottakat, a
költségvetésben a továbbképzésre fordítható összegből 7 ezer forint a pedagógiai
szakszolgálatnál lesz feltüntetve. A kéményseprési díj az intézményeknél feltüntetésre kerül
ha kell akkor külön is . A cégtelefonnal kapcsolatos tételnél törlésre kerül az SZJA , de a tétel
összege így marad a költségvetésben. A következő testületi ülésre a testületet részletesen
tájékoztatást kap az ezzel kapcsolatos szabályokról. A művelődési házban a kábeltévé
előfizetés marad.
Kérem, hogy aki egyetért a megbeszéltek alapján kiegészített költségvetési rendelet
elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással a
következő rendeletet alkotja:
Vámosgyörk Község Önkormányzat
1/2012. (II.7.) számú rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

A 3. napirendi pont tárgya: A Község 2012. évi rendezvénynaptárának jóváhagyása.
Gedei Zoltán polgármester: a tervet mindannyian megkaptátok. Ennek elkészítésénél a
képviselők is jelen voltak . Kérem, hogy aki egyetért Vámosgyörk
2012. évi
rendezvénynaptára elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
2/2012. (II.7.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Község 2012. évi rendezvénynaptárának jóváhagyása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Község a 2012. évi rendezvénynaptárát. ( A rendezvénynaptár a
jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A 4. napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok
Gedei Zoltán polgármester : átadja a szót Szedmák Szilviának a „ Tiszta udvar, rendes ház”
díj alapítás ügyében .
Szedmák Szilvia képviselő: elmondja ,hogy a testületre annak az eldöntése vár , hogy mi
legyen ennek a díjnak az elnevezése. Az alábbi lehetséges elnevezésből kellene választani.
„ Tiszta udvar, rendes ház ” ; „ Szép otthon , példás porta ”; „ Vámosgyörki szép lakóház”
Van még más javaslat?
Endrész György képviselő: „ Gondozott porta, rendes ház ” elnevezést javasol.
A testület tagjai egyhangúlag elfogadták , hogy az ezzel kapcsolatosan készülő rendelet
tervezetben a gondozott porta , rendes ház elnevezés kerüljön.
Gedei Zoltán polgármester : felkéri Endrész György képviselőt , hogy a soron következő
képviselő-testületi ülésre tegyen javaslatot arra , hol lehetne fásítást végezni.
Felajánlások is érkeztek, de a költségvetésünkben is szerepel erre forrás.
Tóth Zoltánné képviselő: kéri , hogy az iskolát is vonják be a telepítésbe.
Gedei Zoltán polgármester: megkérdezi a testület tagjait ,hogy van-e valakinek még kérdése,
bejelentése?
Nagy Gábor képviselő: bejelenti a képviselő-testületnek , hogy személyi okok miatt nem
kíván részt venni tovább a testület munkájában. A testületnek felajánlja a további segítségét ,
ahogy eddig úgy a továbbiakban is megteszi amit tud , de lemond a képviselői mandátumáról.
Ezt jól átgondolta , átbeszélte otthon a feleségével is . Ezen elhatározásán nem kíván
változtatni. Azt nem tudja bevállalni ,hogy a növekvő munkahelyi feladatok mellett itt is
mindenben részt vegyen . Megköszöni mindenki támogatást és a munkájához kapott

segítséget . Az eddigiekhez hasonlóan támogatja a képviselő-testületet és a polgármester urat.
Ha kérik a segítségét arra a jövőben is számíthatnak , de a folyamatos képviselői munkát nem
tudja felvállalni. A bejelentését azért hagyta az ülés végére, mert úgy ítélte meg a költségvetés
elfogadása a település működése szempontjából fontos. Ezért ennek tárgyalásában még részt
kívánt venni. A település életében betöltött egyéb tisztségeit megtartja , mert ezeket el tudja
látni , a képviselőséggel járó minden feladatot azonban már nem tudja felvállalni.
Gedei Zoltán polgármester : megállapítja ,hogy a bejelentést a képviselő-testület
megdöbbenve tudomásul vette. Megköszöni Nagy Gábor képviselő eddig munkáját és bízva
további támogatásában sok sikert kíván neki a magánéletben és munkában egyaránt .
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18.50 órakor bezárta.
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