JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. május 8-án 17.00 órakor tartott üléséről.
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Hám László György
Endrész György Imre
Lukácsné Kiss Márta
Szedmák Szilvia
Tóth Zoltán Gyuláné

polgármester
alpolgármester
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képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását jelezte:

Drabos Imréné

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. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról, a beilleszkedési programról,
a Családsegítő Szolgálat munkájáról
Előadó: KHSZK Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kijelölt munkatársai
3. Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
Előadó: Nemodáné Mészáros Piroska szociális és gyámügyi előadó
4. Indítványok, bejelentések, javaslatok
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre, illetve a napirendi pontokra tett javaslatot
egyhangúlag elfogadja.
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 Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról, a
beilleszkedési programról, a Családsegítő Szolgálat munkájáról.
Gedei Zoltán polgármester: Elsőként a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat beszámolóját
kell megtárgyalnunk. A beszámolót mindenki megkapta elektronikusan. Megkérném Héri
Andreát, a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ munkatársát, hogy amennyiben
szükségesnek érzi, szóban egészítse ki a beszámolót.
Héri Andrea, a KHSZK munkatársa: nem kívánok hozzáfűzni semmit, de a kérdésekre
szívesen válaszolok.
Gedei Zoltán polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs,
kérem, hogy ha elfogadják a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját,
kézfeltartással jelezzék. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
18/2012. (V.8.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról, a beilleszkedési
programról, a Családsegítő Szolgálat munkájáról
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról, a beilleszkedési
programról és a Családsegítő Szolgálat munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A harmadik napirendi pont tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok
ellátásáról.
Gedei Zoltán polgármester: A második napirendi pontban a gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatok ellátásáról szóló beszámolót kell megtárgyalnunk. Megkérdezném Nemodáné
Mészáros Piroskát, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a beszámolót?
Nemodáné Mészáros Piroska gyámügyi előadó: elmondja , hogy nem kívánja a beszámolót
szóban kiegészíteni.
Gedei Zoltán polgármester: Van-e valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban?
Gedei Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem, hogy aki
elfogadja az önkormányzat gyermekvédelmi beszámolóját, kézfeltartással jelezze. (A
beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

19/2012. (V.8.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk Község Önkormányzatának gyermekjóléti és
gyermekvédelmi beszámolója
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
beszámolóját.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Dr. Balázs László jegyző
A negyedik napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok.
Gedei Zoltán polgármester: Elmodja a képviselő-testületnek , hogy az iskola fenntartói
jogának átadásával kapcsolatos előterjesztést a testület tagjai a meghívóval együtt megkapták.
Az átadás feltételeit tartalmazó átadás-átvételi megállapodás , a közoktatási megállapodás
valamint az intézményt mint költségvetési szervet megszüntető okirat az előterjesztésben
szerepel. Az intézmény átadásának véleményeztetése is megtörtént az arra illetékesekkel. Az
átadást minden véleményezésre jogosult egységesen támogatta. A kormányhivatal
állásfoglalása 2012. május 3-án érkezett. A 2012. május 3-án iktatott 307-10/2012. sz.
szakvélemény szerint a Visontai Kovách László Általános Iskola ( székely: Vámosgyörk,
Kossuth L. út 6. ) fenntartói jogának az Egri Egyházmegye (Székhely :3300 Eger , Széchenyi
István utca 1.) részére történő átadása összhangban áll a Megyei Fejlesztési Tervvel.
Kéri a testületet, hogy az idő rövidsége miatt az előterjesztést változtatás és módosítás nélkül
fogadja el . Vegye tudomásul , hogy az átadás érinti az iskola épületet , a tornatermet és a
konyha épületét, ahol a gyermekek étkeztetése történik. Kéri a testület felhatalmazását arra ,
hogy a polgármestert az ezen jegyzőkönyv mellékletét képező az átadáshoz kapcsolódó
megállapodásokat aláírhassa .
Az önkormányzat támogatásként , adományként ajánlja fel az iskola és tornaterem fűtési
költségeinek átvállalását, úgy hogy az nem veszélyeztetheti a költségvetést. Kéri a testületet ,
hogy döntsön a költségvetési szerv megszüntetéséről is , azzal a feltétettel, hogy a
megszüntető okirat MÁK részére történő megküldése csak az átvételi megállapodás mindkét
fél részéről történő aláírását követően körülhet sor.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem, hogy fogadják el a Visontai Kovách László
Általános Iskola fenntartói jogának átadásáról szóló előterjesztést . (Az átadás-átvételi
megállapodás , a közoktatási megállapodás , a megszüntető okirat a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
20/2012. (V.8.) számú Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Visontai Kovách László Általános Iskola ( Vámosgyörk ,
Kossuth út 6. ) fenntartói joga átadása az Egri Főegyházmegyének.

Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
fenntartásában működő Visontai Kovách László Általános Iskola
működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára vonatkozó javaslatot és az
alábbi döntést hozta:
1./ Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról ,
hogy az önkormányzat fenntartásában működő Visontai Kovách László
Általános Iskola ( Vámosgyörk , Kossuth út 6. ) intézményét 2012.
augusztus 31-től az Egri Főegyházmegye fenntartásába adja.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Vámosgyörk község
polgármesterét, hogy a Visontai Kovách László Általános Iskola fenntartói
jogának átadásával kapcsolatos ezen jegyzőkönyv mellékletét képező átadásátvételi megállapodást továbbá a közoktatási megállapodást aláírja az Egri
Főegyházmegye képviselőivel.
3./
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általa
fenntartott Visontai Kovách László Általános Iskola nevű intézményét – az
Egri Főegyházmegyével az átadásról rendelkező dokumentumok aláírását
követően - 2012. augusztus 31-i hatállyal megszünteti jelen jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt megszüntető okirat alapján. Ezzel egyidejűleg az
intézmény alapító okiratáról szóló, 39/2009.(VI. 05.) , a 96/2009.(XII. 14.)
, a 69/2011.(XI. 10.) , 7/2012. ( III.06.) ,17/2012. ( IV.27.) számú
képviselő-testületi határozatokkal módosított 8/2008. (II. 4.) számú Kt.
határozatát hatályon kívül helyezi.
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a
polgármestert, hogy az intézmény költségvetési szervként való
megszüntetésével kapcsolatos értesítési, tájékoztatási kötelezettségének
tegyen eleget.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Dr. Balázs László jegyző
Gedei Zoltán polgármester: megköszöni a segítségét mindazoknak akik az április 27-i fradi
öregfiúk – vámosgyörki öregfiúk mérkőzés lebonyolításában közreműködtek . Az esemény jól
sikerült köszönhetően az önkéntesek munkájának .
Átadja a szót Szedmák Szilvia képviselőnek. Kéri tájékoztassa a testület tagjait a „ gondozott
udvar rendes ház ” elismerő cím odaítélésének alakulásáról. Tájékoztatást kér továbbá tőle a
június 1-2-án megtartásra kerülő egészségnappal kapcsolatosan.
Szedmák Szilvia képviselő: elmondja a testület tagjainak, hogy a gondozott udvar rendes ház
versenyen kiosztásra kerülő 10 db. gondozott udvar rendes ház feliratú tábla elkészítésére
Gyöngyösről a Radírból kért ajánlatot. A következő ülésen reméli ,hogy meg is tudja mutatni
a képviselőknek a kész táblákat . Árajánlat még nem érkezett , de valószínű, hogy a táblák
2000 Ft/db ár alatt lesznek.
Gedei Zoltán polgármester: kéri a testületi tagokat, hogy járják be a települést, és a következő
ülésre hozzanak 10 olyan címet, akit méltónak tartanak az elismerésre. Ezeket összesítik és a
10 legtöbb szavazatot elérő ingatlan tulajdonosa kapja meg a táblákat.

Szedmák Szilvia képviselő: az egészségnappal kapcsolatosan tájékoztatja a képviselőket arról
,hogy a rendezvény június 1-én kezdődik . Ekkor kézilabda mérkőzésre és sportvetélkedőkre
kerül sor. Június 2-án lesz azután a fő program. Több helyszínen , nagyszínpad, művelődési
ház , iskola lesznek programok. Ezeken lépnek fel a nyugdíjasok az általános iskola tanulói,
de kozmetikával kapcsolatos előadásra , babatornára, zumba és kendo bemutatóra is sor kerül.
Vérnyomásmérésre , vércukor mérésre is lehetőség lesz.
Tombola , egészségtoto , reformsütemények versenye , főző és sakkverseny , este pedig
előzene is lesz.
A rendezvény lebonyolításában közreműködők számára két héttel az esemény előtt lesz
megbeszélés. Az esemény részletes programjáról folyamatosan tájékoztatják a lakosságot.
Gedei Zoltán polgármester: megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy 60 db. platán
tölgyet kaptunk Gréczi Laci jóvoltából. Az idő rövidsége miatt elültetni nem tudtuk. Révai
Jenőnél be vannak iskolázva, az őszi ültetésnek lesz realitása. Ősszel több a csapadék, és az
önkormányzatnál dolgozó munkások idejébe is jobban belefér. Jelenleg a folyamatos fűnyírás
minden energiát leköt. Az Atkár-Vámosgyörköt összekötő közút mellett a vámosgyörki
közigazgatási területen az útmenti árkok takarítása megtörtént. Ezt a munkát elvégeztük
Adács és Jászárokszállás irányában is. A védőnői szolgálat épülete előtti területre tuják lettek
telepítve. Újra lett a park is élesztve . A parkban a kiszáradt növények pótlásra kerültek, és a
locsolásukra kutat fúrattunk. A játszótér szintén körbe lett tujákkal telepítve köszönhető ez
Révai Jenő nagyvonalú támogatásának is. Ha sikerül a Vámosgyörk- Jászárokszállás út
mellett a fák telepítése is azt hiszi jó példát ad az önkormányzat a lakosságnak a környezet
észtétikusabbá tételére . Ha ezzel együtt a gondozott udvar rendes ház verseny is megfelelően
propagálva lesz, remélhetően a lakosság még inkább magáénak érzi a környezete szépítését
és nem csak az udvarát , hanem a kertjét és a közterületet is rendben tartja .
Elmondja továbbá , hogy a konyha működtetésére , hasznosítására ismét megkeresték az
önkormányzatot . Felújítanák és üzemeltetnék is az épületet. Az étkező az iskola
működéséhez tartozik, a fenntartása az egyházhoz kerülne. Az ingatlan felújítása viszont az
önkormányzatot terheli ekkor is. Erre nincs anyagi forrásunk. Ezért kell majd visszatérni erre ,
ha megtörténi az átvétel és már látjuk az iskola sorsát.
Elmondja a testület tagjainak, hogy megtörtént a művelődési ház hátsó falának kijavítása.
Vámos települések találkozójára július 13-14-15-én kerül sor . Maximum 30 fő vehet részt a
településről a rendezvényen .
Hám László alpolgármester: elmondja , hogy a Pénzügyőr lap megkereste a VTSZ-t , a
szövetség településeinek bemutatására . Vámosgyörk lesz az első bemutatkozó település. Ez
egyfajta kedvcsináló a településhez, falusi turizmushoz . A lapban megjelenő bemutatkozó
anyagot Bódi Zsolt készítette.
Június 2-án lesz a VTSZ településeken élő gyermekek immár hagyományos vetélkedője
Budapesten. A csapatok településeink általános iskoláiból érkeznek a nemes versengésre.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18.20 órakor bezárta.

K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

