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Távolmaradását jelezte:

Tóth Zoltánné

képviselő

Jegyzőkönyvvezető:

Dr. Balázs László

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. Vámosgyörk Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési
rendelet végrehajtásáról a zárszámadási rendelet elfogadása
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Előkészítő: Dr. Balázs László jegyző
Polgármesteri Hivatal ügyintézői
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
3. Indítványok, bejelentések, javaslatok
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre, illetve a napirendi pontokra tett javaslatot
egyhangúlag elfogadja.

1. 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.
2. napirendi pont tárgya: Vámosgyörk Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési
rendelet végrehajtásáról a zárszámadási rendelet elfogadása
Gedei Zoltán polgármester: Elsőként a 2011. évi zárszámadást kell megtárgyalnunk. Felkérem
Endrész Györgyöt a pénzügyi bizottság elnökét , hogy ismertesse a bizottsági ülésen
elhangzottakat.
Endrész György pénzügyi és ügyrendi bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta a 2011. évi
költségvetésről készült beszámolót. A beszámoló rendkívül alapos és áttekinthető munka.
Javasoljuk elfogadásra.
Gedei Zoltán polgármester: megköszöni a javaslatot és kéri ,hogy részletesen menjenek végig
a beszámoló táblázatain. Kéri a képviselőket kérdéseiket ,hozzászólásaikat tegyék meg ezzel
kapcsolatosan.
Hám László alpolgármester: elmondja , hogy a beszámoló átgondolt , alapos munka . Hosszú
idő óta képviselő , de nem emlékszik arra ,hogy ilyen jól zártak volna évet. A kintlévőségek
jelentősen csökkentek, a fegyelmezett gazdálkodás eredményeként az igénybe vett lividhitelt
is csökkenteni tudtuk. Az önkormányzat nagyon komoly erőfeszítéseket tett és nagy munkát
végzett azért , hogy az elmúlt évek eladósodását megállítsa . Ehhez gratulál a polgármesternek
, a jegyzőnek , a dolgozóknak és az önkormányzati képviselőknek .
Gedei Zoltán polgármester: Megköszöni a hozzászólást és miután egyéb kérdés, hozzászólás
nem volt, kéri , hogy aki egyetért a 2011. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendelet elfogadásával, kézfeltartással jelezze. (A rendelet a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Vámosgyörk Község Önkormányzat
3/2012. (IV.4.) számú rendelete
a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

A 3. napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok.

Gedei Zoltán polgármester: készített a testület számára a 2012 március végéig befolyt helyi
adókkal kapcsolatosan egy táblázatot . Ezen jól látni ,hogy a kommunális adóknál a teljesítés
az évi tervezetthez viszonyítva közel 43 %-os , a gépjárműadónál 46 % , az iparűzési adónál
pedig 50,3 %. Ezekből azt a következtetést vonja le , hogy ami a költségvetésben be lett
tervezve azt az önkormányzat realizálni tudja. A számok dicsérik az adósként dolgozó
köztisztviselő következetes munkáját. Az üzenete ennek az ,hogy az adót az önkormányzat
behajtja és ez valamennyi itt élőnek az érdeke. Pozitívnak látja a településen élők adómorálját
, hozzáállását is , hiszen ezek a számok az önkéntes teljesítést mutatják .
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak ,hogy a művelődési ház felújításával
kapcsolatosan megkeresték a pályázat író BRÜSSZEL CENTER-t. Az első információ az
volt, hogy az önkormányzat hozzákezdhet a sikeres pályázata megvalósításának. Közvetlenül
ez után jött a megkeresés, hogy a pályázat beadásához és a támogatási határozat
meghozatalának időpontjában hatályoshoz képest változott az FVM rendelet . Kéri a jegyzőt
ismertesse ezt.
Dr. Balázs László jegyző: elmondja a testület tagjainak ,hogy a 23/2007 FVM rendelet 24.§
(1) bek. 2011. július 1-től úgy változott ,hogy az ügyfél a helyt adó vagy részben helyt adó
támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon belül köteles kifizetési kérelmet
benyújtani , amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül , amely nem mindősül egyéb
elszámolható kiadásnak . Ez alól kivétel ha a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél
igazolta . A művelet megvalósításának határideje - ha 2009. december 15. napja előtt
nyújtottak be támogatási kérelmet - ebben az esetben építési beruházás esetén 12 hónappal
meghosszabbodik. Mivel a pályázat beadására 2009. októberében , befogadására pedig
2010.02.15-én került sor, a pozitív döntésről az önkormányzat pedig 2010. április 12-én
szerzett tudomást , így a fentiek alapján már nincs lehetőségünk arra, hogy ezt a támogatást
igénybe vegyük. Az önkormányzat anyagi helyzete csak most tette volna lehetővé a pályázat
megvalósítását. ( Erre az eredeti döntés szerint a támogatás kézhezvételétől számított 3 éven
belül lett volna lehetőség – 3 éven belül kellett volna befejezni . ) A jogszabályváltozás miatt
sajnálattal de nem javasolja a képviselő-testületnek a művelődési ház felújításának –
pályázatból – megkezdését.
Gedei Zoltán polgármester: ha nem tudjuk pályázatból akkor apránként önerőből kell a
művelődési házat felújítanunk. Ez már ebben az évben el is kezdődik, mert a hátsó fal
kidőlését meg kell akadályozni. Erre már árajánlatot is bekértek.
Tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet arról ,hogy a számlavezető pénzintézet tulajdonosi
döntésre megszüntette a stratégiai partneri minősítését az önkormányzatoknak. A pénzintézet
felszámolja az önkormányzati üzletágát. Három éven belül kell másik számlavezetőt
találnunk. Az önkormányzat folyószámla hitelkeretét a bank fenntartja addig amíg nem
találunk másik számlavezető pénzintézetet. Elmondja , hogy a hitelkeret biztosítása miatt is
egyenlőre nem aktuális a pénzintézet váltás. A váltás ellen szól az is , hogy a jövőben az
önkormányzatok számláit vélhetően az államkincstár fogja vezetni.
Elmondja , hogy személyesen keresték fel az OPÁL vezetőjét Budapesten. A megbeszélést
sikeresnek értékeli. A cég az önkormányzatot és a településen lévő szervezeteket az
eddigiekhez hasonlóan támogatja. A támogatások odaítélésénél a polgármester javaslatát
fogják egyedül figyelembe venni .
Ismerteti a testület tagjaival a 2012. március 24-én az iskola átvételével kapcsolatos érseki
látogatást a településen. A látogatás rendkívül pozitív volt mindkét részről. Remélhetjük
,hogy az iskolánk egyházi fenntartásba kerülhet.
Az óvoda udvar és a liget locsolása is megoldódik azzal ,hogy két kutat fúrattunk .

Az iskola egyházi fenntartásba kerülése felveti az itt dolgozó közalkalmazottak átvételét is.
Az átvétellel megszűnne a közalkalmazotti jogviszonyuk. A dolgozók hozzájárultak ahhoz,
hogy átvétel esetén az egyházi fenntartóhoz kerüljenek. Van azonban egy hölgy dolgozó aki
2012. augusztus 29-én nyugdíjjogosultságot szerez , mivel meglesz neki a negyven éves
munkaviszonya. Ő jelezte, hogy igénybe kívánja ezt a lehetőséget venni , de a 2012. október
1-jén őt megillető jubileumi jutalomra és a végkielégítésnek megfelelő összegre is igényt
tartana , ha ehhez az önkormányzat is hozzájárul. Kéri a testületet , hogy hatalmazza fel a
polgármestert és a jegyzőt, hogy megállapodjon a dolgozóval .
Endrész György képviselő: tudomásul vette a polgármester úr által elmondottakat , de a
dolgozóval való megállapodásra történő felhatalmazásról nem kíván dönteni , mert a mai
ülésén nincs jelen az a képviselő akinek mint munkáltatónak a véleményét szerette volna
megismerni ebben a kérdésben .
A testület tagjai egyhangulag tudomásul vették a polgármester bejelentéseit és egy fő
tartózkodásával felhatalmazzák a polgármestert , hogy megállapodjon a dolgozóval .
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak ,hogy a folyamatos változások
érintik az önkormányzati társulásokat . A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása
(székhelye: 3200 Gyöngyös Fő tér 13. ) vélhetően ez év végén a többi ilyen típusú
társuláshoz hasonlóan megszűnik.
Ez valamint az önkormányzat részéről tervezett intézményátadás érintheti az önkormányzat
által fenntartott Tulipán Óvoda és Logopédiai Szakszolgálatot is. Ennek finanszírozását
részben a társulás biztosítja a kiegészítő normatíva lehívásával. Ezért javasolja , hogy az
önkormányzat a 20121 július 5-én a Gyöngyös Körzete Kistérségi Többcélú Társulással a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 89/A § (2) bekezdés és a 81. § (3) bekezdése
alapján a 35. § (5) bekezdésében meghatározott logopédiai szolgáltatás feladatainak
Vámosgyörk Községi Önkormányzat által Vámosgyörk, Adács, Atkár és Visznek települések
közigazgatási területén történő ellátására kötött közoktatási külön megállapodást 2012.
augusztus 31-vel közös megegyezéssel szüntesse meg .
Ezzel egyidejűleg ugyancsak közös megegyezéssel javasolja megszüntetni Vámosgyörk
község önkormányzata mint intézményfenntartó által 2011. július 5-én Adács , Atkár ,
Visznek települések önkormányzataival
kötött közoktatási megállapodást logopédiai
közoktatási szolgáltatási feladatok ellátására.
Miután sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el kéri , hogy aki elfogadja az
előterjesztést kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 5 igen
következő határozatot hozza:

szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat nélkül a

11/2012. (IV.3.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: javaslat logopédiai közoktatási szolgáltatási feladatok
ellátására kötött közoktatási külön megállapodás és
közoktatási megállapodás 2012.
augusztus 31-vel közös megegyezéssel történő megszüntetésére
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megtárgyalta a
2011. július 5-én a Gyöngyös Körzete Kistérségi Többcélú Társulással a

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 89/A § (2) bekezdés és a 81. § (3)
bekezdése alapján a 35. § (5) bekezdésében meghatározott logopédiai
szolgáltatás feladatainak Vámosgyörk Községi Önkormányzat által
Vámosgyörk, Adács, Atkár és Visznek települések közigazgatási területén
történő ellátására kötött közoktatási külön megállapodást. A képviselőtestület a jogszabályváltozások és tervezett intézményi átszervezések végett
javasolja a külön megállapodás 2012. augusztus 31-vel közös megegyezéssel
történő megszüntetését .
Ezzel egyidejűleg ugyancsak közös megegyezéssel javasolja megszüntetni
2012. augusztus 31-vel Vámosgyörk község önkormányzata mint
intézményfenntartó által 2011. július 5-én Adács , Atkár , Visznek
települések önkormányzataival kötött közoktatási megállapodást logopédiai
közoktatási szolgáltatási feladatok ellátására.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert ezen határozatnak az
érintettek részére történő megküldésére.
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak ,hogy a képviselő-testület 2012.
március 6-án hozott 9/2012 számú határozatának megfelelően elkészült a Vámosgyörk
Önkormányzat A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
5/2003.(IV.28.) számú rendeletének 4. számú melléklete . Az ezzel kapcsolatos rendelet
tervezetet a testület tagjai megkapták. Kéri , hogy a testület , változtatás , módosítás nélkül
mondja ki azt rendeletté.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Vámosgyörk Község Önkormányzat
4/2012. (IV.4.) számú rendelete
a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 5/2003. (IV.28.) rendelet módosításáról

Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Gedei Zoltán polgármester : elmondja ,hogy a kistérségi társulási megállapodás
módosításának a tervezetét , a mozgókönyvtári megállapodás tervezetét és a logopédiai
megállapodás módosításának tervezetét továbbá a belső ellenőri beszámolót a testület tagjai a
meghívóval együtt elektronikusan megkapták. Kéri véleményezzék azokat.

Mivel sem kérdés , sem hozzászólás nem hangzott el kéri a testület tagjai a tervezeteket
fogadják el.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

12/2012. (IV.3.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás
Társulási megállapodásának módosítása
Vámosgyörk Község Önkormányzata a Gyöngyös Körzete Kistérség
Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1) Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselőtestülete elfogadja a
Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak szerint:
A Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás
megállapodásának II. fejezete kiegészül a 9. ponttal:

Társulási

„A gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 29
§ (3) bekezdése alapján Gyöngyös Város Önkormányzata rendeletet
alkot.”
2) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a Társulási Megállapodást
aláírja
3.) A Képviselőtestület felkéri a Jegyzőt, hogy jelen döntésről tájékoztassa
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezetét.
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Dr. Balázs László jegyző
Határidő: értelem szerint
A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

13/2012. (IV.3.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Megállapodás a mozgókönyvtári és egyes közművelődési
feladatok ellátásához nyújtott kiegészítő normatív támogatás
átadásáról
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Megállapodás a mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatok
ellátásához nyújtott kiegészítő normatív támogatás átadásáról” című
előterjesztést. A Képviselő-testület a megállapodást elfogadja, egyben
felkéri a polgármestert és a jegyzőt az ezen jegyzőkönyv mellékletét
képező megállapodás aláírására és a támogatásban megállapított összeg
szabályszerű felhasználására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Dr. Balázs László jegyző
A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
14/2012. (IV.3.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Közoktatási külön megállapodás a Gyöngyös Körzete
Kistérség Többcélú Társulásával logopédiai
közoktatási szolgáltatási feladat ellátására
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta az ezen jegyzőkönyv mellékletét képező a Gyöngyös Körzete
Kistérség Többcélú Társulásával kötendő közoktatási külön megállapodást
logopédiai közoktatási szolgáltatási feladat Vámosgyörk Község
Önkormányzat által Vámosgyörk, Adács, Atkár, Visznek települések
közigazgatási területén történő ellátására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Dr. Balázs László jegyző
A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
15/2012. (IV.3.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2011. évi belső ellenőrzési éves jelentés megtárgyalása

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta az ezen jegyzőkönyv mellékletét képező Éves összefoglaló
ellenőrzési jelentés Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása
által Vámosgyörk Község Önkormányzatánál és költségvetési
szerveinél és az önkormányzat gesztorságával működő társulásoknál
végzett 2011. évi ellenőrzésekről
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert ezen határozatnak
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása részére történő
megküldésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Gedei Zoltán polgármester: A 2012 . év az önkormányzatunk számára a gazdasági stabilizáció
éve. A képviselő-testület előtt ismertek azok az erőfeszítések, áldozatok amelyet az
önkormányzatunk tisztségviselői és dolgozóink hoznak azért , hogy a gazdálkodásunk
egyensúlyba kerüljön. Ennek a koncepciónak a része , hogy ebben az évben mivel a
művelődési ház pályázatból történő felújításának jogszabályi feltételei nem adottak, nem
tervezünk olyan beruházást , amely közbeszerzési eljárás köteles lenne. Az ezzel kapcsolatos
határozat tervezetet a képviselők megkapták. Kérem, hogy aki elfogadja a 2012. évi
közbeszerzési tervet, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

16/2012. (IV.3.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2012. évre vonatkozó Éves Közbeszerzési Terv
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a - határozat
mellékletét képező tartalommal - 2012. évre vonatkozó Éves
Közbeszerzési Tervét elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

1. számú melléklet

Ssz.

Tárgy

Beszerzés fajtája

Nettó becsült érték
(Ft)

Az eljárás
megindításának

1.

-

-

-

tervezett időpontja
-

Gedei Zoltán polgármester : elmondja ,hogy a volt tanácsháza épületének hasznosítására
folyamatos tárgyalások folynak . Nehezíti a döntést, hogy az épületben történik az iskolás
gyermekek étkeztetése. Ezért csak az egyházzal kötött fenntartói megállapodás ismeretében
lehet az épületről további döntést hozni.
A fásítással kapcsolatosan felvette a kapcsolatot Gréczi Lacival és Juhász Jóska bácsival.
Tájékoztatja a testületet , hogy a Jászárokszállás -Vámosgyörk útvonalon elkezdődött az út
melletti területek megtisztítása, cserjézése. Ezért köszönetét fejezi ki Gréczi Lacinak .
Tájékoztatja a testületet , hogy a településen a lomtalanítás 2012. április 28-án lesz.
(Ezen a napon jön a településre a fradi öregfiúk is. ) Erről a szórólapos tájékoztatást a lakosok
meg fogják kapni.
Drabos Imréné képviselő: megkérdezi a jegyzőt, hogy a rendezetlen porták tulajdonosai
mikor lesznek felszólítva az ingatlanok rendbe tételére?
Dr. Balázs László jegyző: májusban szoktak a felszólítások kimenni és ellenőrizni is akkor
szoktuk az ingatlan tulajdonosokat. Sajnos ez év április 15-től megszűnik az a jogunk ,hogy
szabálysértési eljárást folytassunk le azon személyek ellen akik az ingatlanjaikat
elhanyagolják. Szankcióra lesz lehetőség , de ez mindenképpen gyengébb lesz mint a
szabálysértésnél alkalmazható jogkövetkezmények. Természetesen a felszólítások ebben az
évben is ki lesznek küldve.
Gedei Zoltán polgármester: megköszöni a hozzászólásokat .
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 19.00 órakor bezárta.

K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

