JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. március 6-án 17.00 órakor tartott üléséről.

Jelen vannak:

Gedei Zoltán
Drabos Imréné
Endrész György
Lukácsné Kiss Márta
Szedmák Szilvia

Távolmaradását bejelentette: Hám László
Tóth Zoltánné
Meghívottak:

Drabos Imréné
Varga Tamás

Jegyzőkönyvvezető:

Dr. Balázs László

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

alpolgármester
képviselő

jegyző

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. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról
Előterjesztő: Dr. Balázs László jegyző
Előadó: Dr. Balázs László jegyző
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal ügyintézői
3. Indítványok, bejelentések, javaslat
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre, illetve a napirendi pontokra tett javaslatot
egyhangúlag elfogadja.

Gedei Zoltán polgármester: A mai ülésen mielőtt az első napirend tárgyalására rátérnénk
feladatunk egy új képviselő megválasztása. Átadja a szót Dr. Balázs László jegyzőnek, hogy
ismertesse a jogi hátteret.
Dr. Balázs László jegyző: A hatályos jogszabályok alapján a képviselő-testület 6 képviselőből
és a polgármesterből áll. Nagy Gábor képviselő a 2012.02.07-i ülésen bejelentette , hogy
egyéb elfoglaltságai miatt nem tudja tovább vállalni a képviselői munkát , így lemond
képviselői tisztségéről. Ilyen esetben a következő legtöbb szavazatot kapott jelöltet kell
felkérni a képviselői tisztség ellátására. Drabos Imréné 330 szavazattal a következő a listán.
Gedei Zoltán polgármester: Köszönöm a tájékoztatást és mivel Drabos Imrénét mindannyian
ismerik ezért bemutatásától eltekint , egyúttal felkéri Varga Tamást, hogy vezesse le Drabos
Imréné eskütételét.
ESKÜ
Varga Tamás: Sok sikert kívánok a munkájához!
Drabos Imréné képviselő: Köszönöm, igyekszem jól ellátni a feladatomat.
Gedei Zoltán polgármester:Nagy Gábor a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja volt.
Lemondása miatt a bizottságba új tagot kell választanunk a testület tagjai közül. Javaslom a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának Drabos Imréné képviselőt. Ő nem tagja egyik
bizottságnak sem, így nem kell gondolkodnunk a bizottságok átszervezésén. Kérem, hogy aki
elfogadja a javaslatomat, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 5 igen
következő határozatot hozza:

szavazattal, ellenszavazat és tatózkodás nélkül

a

3/2012. (III.06.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
polgármester javaslatát a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának
személyére, és a következő döntést hozta.
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának Drabos
Imréné képviselőt választotta.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt , hogy az SZMSZ-ről szóló
rendelet módosítását a soron következő ülésre terjessze be a Képviselőtestülethez elfogadásra .
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Dr.Balázs László jegyző
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Gedei Zoltán polgármester: Ezek alapján ismertetném a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
személyi összetételét: Endrész György Imre elnök, Drabos Imréné bizottsági tag és Varga
Tamás külsős bizottsági tag.
A közelgő nőnap alkalmából egy szál virággal köszönti a testület hölgy tagjait!
Az első napirendi pont tárgya: Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok
végrehajtásáról.
A lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentéshez sem kérdés, sem
hozzászólás nem hangzott el. Azt a testület tagjai egyhangúlag tudomásul vették.
A második napirendi pont tárgya: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról.
Gedei Zoltán polgármester: Átadnám a szót Dr. Balázs László jegyző úrnak.
Dr. Balázs László jegyző: Elektronikusan mindenki megkapta a beszámolót. A beszámoló
alapja a hatósági statisztika. Ennek szóbeli kiegészítéseként elmondja, hogy a hivatal dolgozói
sokat és keményen dolgoznak. Lehetőségeikhez mérten igyekeznek segítséget nyújtani a
lakosságnak szinte mindenben. A jogszabályváltozások folyamatos nyomon követése , az
elszegényedés , a kintlévőségek behajtása egyre több és bonyolultabb ügyet teremt.
A lakosság részéről bíznak a hivatalban . A döntéseinket elfogadják , az ügyek itt lezárulnak .
Fellebbezésre nem került sor a hivatal döntéseivel kapcsolatosan. A szabálysértések száma és
a kiszabott bírságok összege csökkent. Bírság ugyan kevesebb , de az be lett hajtva , itt nincs
kintlévőség .
Véleménye szerint a következetes jogalkalmazás mellett az önkormányzat érdekeit szem előtt
tartva mindenben segíteni tudtuk a polgármester úr és a képviselő-testület munkáját.
Endrész György képviselő: A beszámoló szerinte korrekt, tömör és alapos. A jegyző úr a
szóbeli kiegészítésében ugyan kitért rá , de külön kiemelné , hogy a döntéseket nem támadták
meg , elfogadták az érintettek. Egyetért , hogy sokat dolgoznak a hivatalnál. Míg korábban
úgy látta ,hogy van szabad kapacitás a hivatalnál most már ezt másként látja. Sokat és
becsülettel dolgoznak . Ez nem magából az iratszámból , hanem az iratszám mögött lévő
ügyek bonyolultságából következik. Ki kell menni a helyszínre, esetleg többször is vissza
kell térni rá. Véleménye szerint jól végzi a hivatal a munkáját .
Szedmák Szilvai képviselő: hogy vált be a heti két nap amikor nincs ügyfélfogadás?
Nem lehetne-e olyan megoldás , hogy ha valakinek be kell ezen a napon jönni az már kíséret
nélkül is ki tudjon menni , úgy hogy belülről ki lehetne nyitni a bejárati ajtót.
Dr. Balázs László jegyző: működik a heti két ügyfélfogadás mentes nap. Az ügyintézőknek
ekkor van lehetőségük helyszíni szemlét, tárgyalást , hagyatéki ügyintézést tartani .
Természetesen anyakönyvi ügyekben a hivatal mindig nyitva áll a lakosság előtt .
Gedei Zoltán polgármester: elmondja ,dolgoznak azon a megoldáson ,hogy a bejáratot
fenntről az irodákból is nyitni lehessen . A RÖKI miatt gyakran jönnek más településről, ha
csöngetnek mindig beengedjük őket . Vámosgyörktől nagyobb látszámú hivatalok esetén is
tapasztalta ,hogy heti 2 napban nincs ügyfélfogadás. A nagyszámú hagyatékkal kapcsolatos
eljárás , az adóigazgatási eljárás miatt szükséges , hogy legyenek olyan napok amikor szünetel
az ügyfélfogadás.
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Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem, hogy aki elfogadja a beszámolót a
polgármesteri hivatal 2011. évi munkájáról, kézfeltartással jelezze. (A beszámoló a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 4 igen
következő határozatot hozza:

szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül a

4/2012. (III.06.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról szóló beszámolót.
(A beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A harmadik napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok.
Gedei Zoltán polgármester: elmondja ,hogy a napirendhez kapcsolódó előterjesztést és a
szemétdíjról szóló tervezetet a képviselő-testület tagjai megkapták. Megkérdezi kinek van
ezzel kapcsolatban észrevétele?
Drabos Imréné képviselő: a lakosság már így is sokallja a szemétdíjat. Sokan azt is
indokolatlannak tartják , hogy minden héten van szállítás.
Gedei Zoltán polgármester:
lehetne gondolkodni a szállítási napok számának
csökkentésében , de ez sem lenne jó megoldás . Kéri , hogy a testület fogadja el az
előterjesztést és a jogszabálynak megfelelő rendeletet hozzon. Ezután a képviselő-testület 5
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:
Vámosgyörk Község Önkormányzat
2/2012. (III.06.) 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
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak, hogy az önkormányzat saját
bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és határozati javaslatot a testület tagjai a meghívóval
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együtt megkapták. Kéri ,hogy ezzel kapcsolatos kérdéseiket , hozzászólásaikat tegyék meg.
Miután sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el kéri , hogy aki elfogadja az
előterjesztést kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 4 igen
következő határozatot hozza:

szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül a

5/2012. (III.06.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek jóváhagyásáról
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek jóváhagyásáról szóló
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek előirányzatát az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) helyi adóból származó bevételek 42000 EFt
b) adópótlék, bírság 300 EFt
c) talajterhelési díj 300 EFt
d) helyszíni és szabálysértési bírságok 135 EFt
e) bérleti, földhasználati díjak 1740 EFt
2.) A Képviselő-testület 2012. évre vonatkozóan újabb adósság keletkeztető
ügyletről nem döntött.
3.) Adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tőketörlesztési
kötelezettsége az önkormányzatnak nincs .
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak ,hogy a polgármesteri hivatal az
általános iskola és az óvoda alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztések és
határozati javaslatok a képviselő-testület tagjainak kiküldésre kerültek. Kéri , hogy ezzel
kapcsolatosan kérdéseiket ,hozzászólásaikat tegyék meg.
Mivel sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el , a képviselő-testület 4 igen szavazattal 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozza.
6/2012. (III.06.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Javaslat a községi költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására
elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1.
A Képviselő-testület Vámosgyörk Polgármesteri Hivatal
alapító okiratának módosító okiratát ezen határozat 1. számú
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
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2.

A Képviselő-testület Vámosgyörk Polgármesteri Hivatal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát ezen jegyzőkönyv
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

3.

A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a jelen határozattal
elfogadott módosító okiratot, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a Magyar Államkincstár Heves Megyei
Igazgatósága részére küldje meg.
Határidő: 2012. március 14.
Felelős: 1.-2. pont esetén: Gedei Zoltán polgármester
3. pont esetén: Dr. Balázs László jegyző
1. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vámosgyörk Polgármesteri
Hivatal 95/2009. (XII. 14.) számú határozatával elfogadott egységes szerkezetbe

foglalt alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló
56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet alapján az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 8. pontja törlésre kerül :
2. Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi 9. pont lép:
9. Gazdálkodási besorolása:

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Ellátja az önállóan működő költségvetési szervek (Tulipán Óvoda és Logopédiai
Szakszolgálat, a Visontai Kovách László Általános Iskola ) és a Vámosgyörk és
Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető Költségvetési Szerv valamint Vámosgyörk
Község Önkormányzata gazdálkodási feladatait
3. Az alapító okirat 10. pontja az alábbi 10. pontra változik, és három új alponttal -10.1. , 10.2. és
10.3 - egészül ki:
„10. Alaptevékenysége:
A Polgármesteri Hivatal hatáskörébe utalt közigazgatási feladatok ellátása. A Képviselőtestület és szervei feladatainak előkészítése és végrehajtása. Körzeti igazgatási feladatok
ellátása.”
10.1. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása és megnevezése:
841105

helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

10.2. Alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
841112
841114
841115
841117

Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
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841118
841124
841126
841133
841173
842421
889943

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Önkormányzatok, és társulások igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Statisztikai tevékenység
Közterület rendjének fenntartása
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások”

10.3. A szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység általános
szabályozása:
A Képviselő-testület (irányító szerv) a hatályos jogszabály alapján engedélyezi
a költségvetési szervnek, hogy a szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett –
alaptevékenységeivel megegyező - tevékenységeinek bevételeit és kiadásait együttesen
számolja el a szakmai (kötelező) alaptevékenységeinek szakfeladataival.
4.

Az alapító okirat 16. pontja helyébe az alábbi 16. pont lép:
12. Vállalkozási tevékenysége:
a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.

5.

Az alapító okirat 18. pontja az alábbi 18. pontra változik, és négy új alponttal
-18.1. , 18.2. ,18.3 és a 18.4 - egészül ki
18. Záró rendelkezések
18. 1. Hatályba lépés időpontja
Vámosgyörk
Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 6/2012.(III.06.) sz.
határozatára való
tekintettel a jogszabályi rendelkezésnek megfelelően 2012. január 1.
napja.
18. 2. Felülvizsgálat rendje:
Felülvizsgálatára a tartalmával összefüggő elemeket érintő törvényi változásokkal,
rendeletekkel és a helyi határozatokkal összefüggésben kerül sor.
18. 3. Az alapító okirat kiadásáról, elfogadásáról, módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról a fenntartói határozat(ok) száma:

9/2008.(II. 04.) számú határozat, 38/2009.(VI. 05.)számú határozat,
95/2009.(XII. 14.) számú határozat, 6/2012. ( III.06.) számú határozat.
18. 4. A fenntartói aláírások és bélyegző lenyomat:
Vámosgyörk , 2012. március 06.
Gedei Zoltán
polgármester
6.

dr. Balázs László
jegyző

Ph.

„Az önkormányzat által ellátott államháztartási szakfeladatrend besorolás” cím alatt rögzített
felsorolástVámosgyörk Önkormányzat A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 5/2003.(IV.28.) számú rendeletének 4.
számú mellékletében kell meghatározni:
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370000
381103
412000
421100
841402
841403
869041
869042
882111
882112
882113
882115
882117
882118
882119
882122
882123
882129
882202
882203
889935
889942
889967
890441
890442
890443
890301
910502
931903

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
Lakó és nem lakó épület építése
Út, autópálya építése
Közvilágítás
Város-, és Községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Otthonteremtési támogatás
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás
Mozgáskorlátozottak gépjármű – szerzési és –átalakítási támogatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Civil szervezetek működési támogatása
Közművelődési intézmények , közösségi színterek működtetése
Máshová nem sorolt egyéb sporttámogatás

7. Az alapító okirat jelen módosítása a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 2012. január
1. napjától lép hatályba. Az alapító okirat módosítását Vámosgyörk Község Önkormányzat
Képviselő- testülete a 6/2012.(III.06.) számú határozatával elfogadta.
Vámosgyörk , 2012. március 6.

Gedei Zoltán
polgármester

dr. Balázs László
jegyző

Ph.
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Mivel sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el , a képviselő-testület 4 igen szavazattal 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozza.
7/2012. (III.06.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Visontai Kovách László Általános Iskola alapító
okiratának módosítása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Javaslat a községi költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására
elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1.
A Képviselő-testület a Visontai Kovách László Általános Iskola
alapító okiratának módosító okiratát ezen határozat 1. számú
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2.

A Képviselő-testület a Visontai Kovách László Általános Iskola
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát ezen jegyzőkönyv
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

3.

A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a jelen határozattal
elfogadott módosító okiratot, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a Magyar Államkincstár Heves Megyei
Igazgatósága, és a Visontai Kovách László Általános Iskola
részére küldje meg.
Határidő: 2012. március 14.
Felelős: Dr. Balázs László
jegyző

4.

A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy a
Közoktatási Információs Rendszer részére a törzskönyvi
bejegyzést követően 8 napon belül a változás-bejelentési
kötelezettségnek tegyen eleget.
Felelős: 1.-2. pont esetén: Gedei Zoltán polgármester
4. pont esetén: Tóth Zoltánné intézményvezető
1.számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Visontai Kovách László
Általános Iskola 69/2011 (XI.10.) sz. határozatával egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló
56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet alapján az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 6. pontjában a „6. Gazdálkodási jogköre : Önállóan működő

költségvetési szerv , gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal (Vámosgyörk,
Petőfi út 25. ) látja el . A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét a
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Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata ( munkarend és ügyrend) ,
valamint a Polgármesteri Hivatal és intézményei közötti külön megállapodás rögzíti.”
szöveg helyébe a „6. Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv.
Gazdálkodási, számviteli feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.” szöveg lép.
2. Az alapító okirat 8. pontjában „ 8. A költségvetési szerv működési
területete:”szöveg helyett a „8. Illetékességi, működési köre:” szöveg lép.
3. Az alapító okirat 9. pontja az alábbi szövegre változik:
„ 9. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati (TEAOR) besorolása és
megnevezése :
852010 Alapfokú oktatás ( alapfokú művészetoktatás kivételével)

4. Az alapító okirat 10. pontja az alábbi 10. pontra változik és két új alponttal
– 10.1, 10.2 – egészül ki.
10.Az alaptevékenység meghatározása:
Pedagógiai program alapján az általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása a sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt”
10.1. Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
852011
852021

852012
852022

855911

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
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
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
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.
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
ezen belül:
Az intézmény tanulócsoportot biztosít igény szerint a 4-8. évfolyamos tanulók részére.
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Az intézmény tanórán kívül napközis foglalkoztatást biztosít a szülők igénye
szerint az 1-4. évfolyamos tanulók részére
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
o fejlesztő, felzárkóztató oktatás
o a hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató
felkészítése
o pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása
o pedagógus szakkönyvvásárlása
o szakmai fejlesztési feladatok ellátás
o pedagógiai szakmai szolgáltatás
o minőségfejlesztési feladatok
o diáksporttal kapcsolatos feladatok
o bejáró általános iskolás tanulók ellátása
o tanulók tankönyvellátása
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
561000 Éttermi mozgó vendéglátás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
931204 Iskolai diáksport tevékenység és támogatása
Az intézmény tanulói számára szervezett tanórán kívüli sportfoglalkozások
562100 Rendezvényi étkeztetés

10.2. A szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység általános
szabályozása:
A Képviselő-testület (irányító szerv) a hatályos jogszabály alapján engedélyezi a
költségvetési szervnek, hogy a szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett –
alaptevékenységeivel megegyező - tevékenységeinek bevételeit és kiadásait együttesen
számolja el a szakmai (kötelező) alaptevékenységeinek szakfeladataival.
5. Az alapító okirat 11. pontja az alábbi szövegre változik:
11. Vállalkozási tevékenysége:
vállalkozási tevékenységet nem folytat.
6. Az alapító okirat 17. pontja az alábbi 17. pontra változik és szövegre változik és négy új
alponttal -17.1. , 17.2. , 17.3. és 17.4. -egészül ki.
17. Záró rendelkezések:
17. 1. Hatályba lépés időpontja:
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012.(III.06.) számú
határozatára, valamint a jogszabályi rendelkezésekre tekintettel 2012. január
1.napja.
17. 2. Felülvizsgálat rendje:
Felülvizsgálatára a tartalmával összefüggő elemeket érintő törvényi változásokkal,
rendeletekkel és helyi határozatokkal összefüggésben kerül sor.
17. 3. Az alapító okirat kiadásáról, elfogadásáról, módosításáról vagy az egységes
szerkezetbe foglalásáról a fenntartói határozat száma:
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8/2008.(II. 04.) számú határozat, 39/2009.(VI. 05.) határozat, 96/2009.(XII.
14.)számú határozat, 69/2011.(XI. 10.)számú határozat, 7/2012. ( III.06.)
számú határozat.
17. 4. A fenntartói aláírás(ok), bélyegző lenyomat:
Vámosgyörk , 2012. március 06.
Ph.
Gedei Zoltán

Dr. Balázs László

polgármester

jegyző

7.Az alapító okirat jelen módosítása 2012. január 1. napjától lép hatályba. Az alapító
okirat módosítását Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 7/2012.(III.06.) számú határozatával elfogadta.
Vámosgyörk, 2012. március 06.
Gedei Zoltán
polgármester

Ph.

dr. Balázs László
jegyző

Mivel sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el , a képviselő-testület 4 igen szavazattal 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozza.
8/2012. (III.06.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tulipán Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat alapító
okiratának módosítása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Javaslat a községi költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására
elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1.
A Képviselő-testület a Tulipán Óvoda és Logopédiai
Szakszolgálat alapító okiratának módosító okiratát ezen
határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2.

A Képviselő-testület a Tulipán
Óvoda és Logopédiai
Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát ezen
jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

3.

A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a jelen határozattal
elfogadott módosító okiratot, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a Magyar Államkincstár Heves Megyei
Igazgatósága, és a Tulipán Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat
részére küldje meg.
Határidő: 2012. március 14.
Felelős: Dr. Balázs László
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jegyző
4.

A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy a
Közoktatási Információs Rendszer részére a törzskönyvi
bejegyzést követően 8 napon belül a változás-bejelentési
kötelezettségnek tegyen eleget.
Felelős:
1.-2. pont esetén: Gedei Zoltán polgármester
4. pont esetén: Ferenczné Laska Erika intézményvezető
1. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tulipán Óvoda és Logopédiai
Szakszolgálat a 34/2011. (VII. 05.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadott
alapító okiratát a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati
rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet alapján az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 6. és a 8. pontja helyébe az alábbi pontok lépnek:
„6. Gazdasági besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási, számviteli feladatait a
Polgármesteri Hivatal látja el.”
8. Illetékességi, működési köre:
Vámosgyörk Község közigazgatási területe
2. Az alapító okirat 9. pontja az alábbi szövegre változik:
„ 9. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati (TEAOR) besorolása és
megnevezése :
851020 Óvodai nevelés
856000 Oktatást kiegészítő tevékenység

3.Az alapító okirat 10. pontja az alábbi 10 pontra változik és új alponttal –10.1, 10.2 –
egészül ki .
10. Az alaptevékenység meghatározása:
A kisgyermekek óvodai nevelése és logopédiai ellátás biztosítása a településen.
10.1. pont : Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti
besorolása:
851011

Óvodai nevelés, ellátás ezen belül:
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Óvodáskorú gyermekek óvodai nevelése, gyermekmegőrzés, és
gyermekek iskolai előkészítése a vonatkozó jogszabályok szerint,
összevont csoportban 25 fős maximális átlaglétszámmal, melyet a
fenntartó indokolt esetben a vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelően megemelhet.
85100 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak
komplex támogatása
Óvodai fejlesztő felkészítő program szervezése
(Óvodai Integrációs Program)
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása ezen belül:
Sajátos nevelési igényű (értelmi fogyatékos; beszédfogyatékos;
megismerés- és viselkedésfejlődési rendellenesség miatt sajátos nevelési
igényű) gyermekek óvodai integrált nevelése, iskolai életmódra felkészítése
a vonatkozó jogszabályok szerint
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
( Logopédiai szolgáltatás)
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
561000 Éttermi mozgó vendéglátás
890442 Foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

10.2. pont: A szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett tevékenység
általános szabályozása:
A Képviselő-testület (irányító szerv) a hatályos jogszabály alapján
engedélyezi a költségvetési szervnek, hogy a szabad kapacitás kihasználása
érdekében végzett – alaptevékenységeivel megegyező - tevékenységeinek
bevételeit és kiadásait együttesen számolja el a szakmai (kötelező)
alaptevékenységeinek szakfeladataival
4. Az alapító okirat 11. pontja az alábbira szövegre változik.
11. Vállalkozási tevékenysége:

vállalkozási tevékenységet nem folytat.

5. Az alapító okirat 17. pontja az alábbi 17. pontra változik és négy új alponttal
-17.1. , 17.2. , 17.3. és 17.4. - egészül ki.
17. Záró rendelkezések:
17. 1. Hatályba lépés időpontja:
Vámosgyörk Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a
8/2012.(III.06.) számú határozatára, valamint a jogszabályi
rendelkezésekre tekintettel 2012. január 1.napja.
17. 2. Felülvizsgálat rendje:
Felülvizsgálatára a tartalmával összefüggő elemeket érintő törvényi
változásokkal, rendeletekkel és helyi határozatokkal összefüggésben
kerül sor.
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17. 3. Az alapító okirat kiadásáról, elfogadásáról, módosításáról vagy az egységes
szerkezetbe foglalásáról a fenntartói határozat száma:
4/2008.(II. 04.) számú határozat, 40/2009.(VI. 05.)számú
határozat,
97/2009.(XII. 14.) számú határozat, 94/2010.(XII. 14.)számú határozat,
35/2011.(VII. 05.) számú határozat, 8/2012. ( III.06.) számú határozat.
17. 4. A fenntartói aláírás(ok), bélyegző lenyomat:
Vámosgyörk , 2012. március 06.
Ph.
Gedei Zoltán
Dr. Balázs László
polgármester
jegyző
6. Az alapító okiratot módosító okirat 2012. január 1. napjától lép hatályba.
7.Az alapító okirat módosítását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2012.(III.06.) számú
határozatával elfogadta.
Vámosgyörk, 2012. március 06.
Gedei Zoltán

Ph.

polgármester

dr. Balázs László
jegyző

Mivel sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el , a képviselő-testület 4 igen szavazattal 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozza.
9/2012. (III.06.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: szakfeladatok SZMSZ-ben történő rögzítése
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Javaslat a községi költségvetési szervek alapító okiratainak módosítására
elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület Vámosgyörk Község

Önkormányzatának önkormányzati
államháztartási szakfeladatrendjét elfogadja, azzal a kitétellel, hogy az alábbi
szakfeladatokat Vámosgyörk Önkormányzat A Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2003.(IV.28.) számú rendeletének 4.
számú mellékletében kell rögzíteni.
Az önkormányzati államháztartási szakfeladatok megnevezése, felsorolása:
370000
381103
412000
421100
841402
841403
869041
869042

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
Lakó és nem lakó épület építése
Út, autópálya építése
Közvilágítás
Város-, és Községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
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882111
882112
882113
882115
882117
882118
882119
882122
882123
882129
882202
882203
889935
889942
889967
890441
890442
890443
890301
910502
931903

Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Otthonteremtési támogatás
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás
Mozgáskorlátozottak gépjármű – szerzési és –átalakítási támogatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Civil szervezetek működési támogatása
Közművelődési intézmények , közösségi színterek működtetése
Máshová nem sorolt egyéb sporttámogatás

2. Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a SZMSZ-ről szóló rendelet
módosítását a soron következő ülésre terjessze be a
Képviselő-testülethez elfogadásra.
3. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a jelen határozattal elfogadott
önkormányzati államháztartási szakfeladatokat jelentse be a törzskönyvi
nyilvántartásba a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága részére.
Határidő: 2012. március 14. és értelemszerűen
Felelős:
2. pont esetén: Dr. Balázs László jegyző
3. pont esetén: Gedei Zoltán polgármester

Gedei Zoltán polgármester: átadja a szót Endrész György képviselőnek akit az előző ülésen
kért fel , hogy mérje fel a település köztereinek fásítási lehetőségeit.
Endrész György képviselő: körüljárta a témát és rendező elveket szeretne ismertetni . A fő
útvonalakkal kellene kezdene ezek a Kossuth utca , István király utca, Petőfi utca . Ezen
utcákban jellemző módon mindkét oldalon vezetékek vannak. Ezért olyan fákat kell ültetni
amik nem nőnek a vezetékig, de a törzsük viszonylag magas , így nem zavarja a járókelőket .
Két ilyen típusú fát javasol , ez a nemesített szivarfa és a gömbakác. Az akác olcsóbb és
jellegében is közel áll ezen tájhoz , hiszen ez az alföld fája. További megfontolás tárgya
lehet a állomás kerítése melletti főként japán akácból álló fasor . Kivágjuk-e a meglévő öreg
fákat és ültessünk a helyükre újakat, vagy ültessünk újakat és az öreg fákat csak akkor vegyük
ki , ha az újak már megerősödtek. Kb. 20 db. fával lehetne felújítani, pótolni ezt a fasort . A
Vámosgyörköt Atkárral összekötő közútra gesztenyefákat javasol telepíteni. Ha ez sikeres
úgy ezt ki lehetne terjeszteni Adács és Árokszállás irányába is.A Kossuth és a Petőfi utcára
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gömbakác az István király útra vagy gömbakác vagy szivarva ültestését javasolja. 5-6 fa
kerülhetne az vasúti átjáró és az István király út közötti gyalogút mellé . Itt nincsenek
vezetékek, tehát a fa magasságát ez nem korlátozza. Az újtelepen a kanyar másik oldalára az
idősek otthonában a mosoda mellett található fát ajánlja . A vasútállomásnál lévő tuják
helyére szivarfákat kerülhetnének. Az újtelepi részen lévő kanyarhoz kúszó tuját és a
sorompó körül szomorú eperfák ültetését javasolja. Ezek a praktikus lehetőségek véleménye
szerint.
Gedei Zoltán polgármester: meg kell néznünk, hogy az úttesttől milyen távolságba
telepíthetünk fákat az István király úton.
Lukácsné Kiss Márta képviselő: megkérdezi, hogy miből ültetünk fákat. Mi ennek a fedezete.
Gedei Zoltán polgármester: lakossági felajánlásból és a költségvetésben erre betervezett
forrásból. Példaként említi ,hogy Juhász Pista 50 db. vadgesztenye csemetét ajánlott fel.
Gréczi Laci és Juhász Józsi bácsi segítségére is számítunk .
Először egy 50-60 csemete ültetésére gondol. Ezt a közmunkások is még tudják locsolni.
A faültetés célja egy új szemléletmód kialakítása a településen .
Lukácsné Kiss Márta képviselő: útépítést , kátyúzást tervezünk-e ebben az évben?
Gedei Zoltán polgármester: 800000 forint szerepel kátyúzásra a költségvetésben. Ez sajnos új
út építését nem teszi lehetővé.
Megkerestek azzal kapcsolatosan , hogy a régi tanácsházát kiadnánk-e ?
Aki járt a régi tanácsháza épületében tudja , hogy az ingatlan le van amortizálva. Az volt a
falu szíve, központja régen . Eladás számításba sem jöhet. Az épületet azonban meg kell
menteni. Erre jelenthet megoldást , ha bérbe adjuk . Az épületre sürgősen több millió forintot
kellene fordítani . Most nem döntést , hanem véleményeket vár a testülettől ezzel
kapcsolatosan. A költségvetésben csak a rendőrlakás szerény felújítására tudtunk forrást
elkülöníteni .
Szedmák Szilvia képviselő: nehezen tudja elképzelni ,hogy azon a helyen egy vállalkozást
hogyan lehetne működtetni. Véleménye szerint
az ingatlan teherautóval történő
megközelítése és a parkolás nem megoldott .
Drabos Imréné képviselő:
lelakhatja .

javasolja, hogy úgy adják ki az ingatlant, hogy a bérlő felújítja és

Gedei Zoltán polgármester:
megköszöni a hozzászólásokat , a képviselői vélemények
ismeretében a következő ülésre előterjeszti javaslatát a volt tanácsház hasznosításáról.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 19.00 órakor bezárta.

K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző
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