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Távolmaradását jelezte:
Jegyzőkönyvvezető:

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. Döntés a Gyöngyös és Körzete Kistérségi Többcélú Társulásban való maradásról
vagy kiválásról és a társulásban ellátandó feladatokról .
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
2. Indítványok, bejelentések, javaslatok
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre
egyhangúlag elfogadja.

illetve a napirendi pontokra tett javaslatot

Az első napirendi pont tárgya: Döntés a Gyöngyös és Körzete Kistérségi Többcélú
Társulásban való maradásról vagy kiválásról és a társulásban ellátandó feladatokról
Gedei Zoltán polgármester: a napirendhez kapcsolódóan előadja, hogy testület tagjai
elektronikusan megkapták a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás 2012. május 14én elfogadott 28/2012. (V.14.) Társulási Tanács határozatát, a „Javaslat a tagönkormányzatok
2013. évi térségi feladatszervezésre” c. előterjesztés vonatkozásában.
Az átszervezés kezdeményezéséről szóló határozat-kivonatot is mellékelve lett.
A Társulás elnöke kérte , hogy az elfogadott ütemterv szerint a Tagönkormányzatok
Képviselő-testületei döntsenek a Társulásban való maradásról, vagy kiválásról és a
társulásban ellátandó feladatokról 2012. június 30- ig.
A döntésről szóló határozat-kivonatot 2012. július 5-ig kérte megküldeni a Munkaszervezet
részére – a határozat 3. pontja értelmében.
Ezt követően kerül sor a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási
megállapodása felülvizsgálatára.
Javasolja a testületnek , hogy az eddigieken a Tásulás által ellátott feladatokat Vámosgyörk
községben a továbbiakban is így működtessék. Az ellátandó feladatok konkretizálására akkor
kerüljön sor miután a testület megismeri az ezen formában történő működtetés jogi és
finanszírozási kereteit is .

Mivel sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el kéri a testület tagjait szavazzanak .
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
21/2012. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: döntés a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásban
való maradásról és a társulásban ellátandó feladatokról
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta , hogy az eddigiekben a Gyöngyös Körzete Kistérség
Többcélú Társulás által ellátott feladatait 2013-ban is a társuláson
keresztül látja el .
A képviselő-testület a társulás által ellátandó feladatainak konkrét
meghatározását a jogi és finanszírozási feltételek ismerté válását
követően határozza meg .
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert , hogy
az eddigiekben a társulás útján ellátott feladatok folyamatos és
zavartalan ellátása érdekében a társulással folyamatosan konzultáljon.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A második napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak ,hogy a Gyöngyös Körzete
Kistérség Többcélú Társulásával logopédiai közoktatási szolgáltatási feladat ellátására kötött
Közoktatási külön megállapodás megszűntetését a képviselő testület 11/2012. (IV.3.) sz.
határozatával kezdeményezte. Ezt követően a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ
vezetőjével és a Munkaszervezet vezetőjével lefolytatott egyeztetések eredményeként
javasolja, hogy a testület fogadja el a logopédiai közoktatási szolgáltatási feladat ellátásra
kötött Közoktatási külön megállapodás megszüntetését és mondja fel 2012. augusztus 31-vel
a feladat ellátására Visznekkel , Atkárral és Adáccsal kötött Közoktatási Megállapodást.
Mivel sem kérdés , sem hozzászólás nem hangzott el kéri a testület tagjait, hogy a fogadja el
a határozat tervezetet .
A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
22/2012. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy:Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásával logopédiai
közoktatási szolgáltatási feladat ellátására kötött
Közoktatási külön megállapodás megszűntetése
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásával kötött
közoktatási külön megállapodás alapján ellátott logopédiai közoktatási
szolgáltatási feladat Vámosgyörk Község Önkormányzat által
Vámosgyörk, Adács, Atkár, Visznek települések közigazgatási
területén történő ellátásának 2012. augusztus 31-vel történő
megszüntetését .

A képviselő-testület 2012 augusztus 31-vel felmondja a logopédiai
közoktatási szolgáltatási feladat ellátására Adács, Atkár, Visznek
településekkel kötött KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS-t .
A képviselő-testület a logopédiai ellátást 2012.szeptember 1-től a
Gyöngyös Körzete Kistérségi Többcélú Társulás útján a Kistérségi Humán
Szolgáltató Központon keresztül látja el Vámosgyörk település
közigazgatási területén .
A képviselő-testület utasítja a feladatot 2012 augusztus 31-ig ellátó
vámosgyörki Tulipán Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat
intéményvezetőjét , hogy intézkedjék az intézményben foglalkoztatott
logopédus Kistérségi Humán Szolgáltató Központhoz történő
áthelyezéséről.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a Tulipán Óvoda és
Logopédiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítását
2012.július 30-ig készítse el .
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Dr. Balázs László jegyző
Ferenczné Laska Erika intézményvezető
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak ,hogy jogszabályi változások miatt
szükséges szennyvízelvezető és szennyvíztisztító továbbá a közműves ivóvízellátást biztosító
viziközművek üzemeltetésével kapcsolatos szerződések megkötése.
A szerződés tervezeteket a testület tagjai megkapták. Úgy ítéli meg, hogy a település
ivóvízellátása és szennyvízelvezetése legbiztonságosabban akkor biztosítható , ha azt olyan
üzemeltető végzi akinek gyakorlata van ebben. Ezért is javasolja,hogy a Heves Megyei
Vízmű Zrt-t bízza meg az önkormányzat a feladattal. A Vízmű az üzemeltetés valamennyi
feltételét tudja biztosítani. Az is mellette szól, hogy a vízműben Vámosgyörk Község
Önkormányzata tulajdonrésszel bír. A víz- és a szennyvíz üzemeltetése stratégiai jelentőségű
a település számára. Ezért itt a stabilitás , kiszámíthatóság , biztonságos üzemeltetés minden
másnál fontosabb.
Mivel sem kérdés , sem hozzászólás nem hangzott el kéri a testület tagjait, hogy a fogadja el
a határozat tervezeteket .
A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozza:
23/2012. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: szennyvízelvezető és szennyvíztisztító művek
üzemeltetésével. kapcsolatos megbízás
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
fenntartásában működő szennyvízelvezető és szennyvíztisztító mű
Üzemeltetésének lehetőségét
1./ Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról ,
hogy az Önkormányzat a tulajdonában lévő szennyvízelvezető és
szennyvíztisztító művek üzemeltetésével a Heves Megyei Vízmű Zrt.-t
mint szolgáltatót bízza meg.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Vámosgyörk község
polgármesterét, hogy a szennyvízhálózat üzemeltetésével
kapcsolatos ezen jegyzőkönyv mellékletét képező
„ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szennyvízhálózat üzemeltetésére”
aláírja a Heves Megyei Vízmű Zrt. képviselőivel.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
24/2012. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: közműves ivóvízellátást biztosító viziközművek
üzemeltetésével. kapcsolatos megbízás
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
tulajdonában lévő közműves ivóvízellátást biztosító viziközművek
üzemeltetésének lehetőségét
1./ Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról ,
hogy az Önkormányzat a tulajdonában lévő közműves ivóvízellátást
biztosító viziközművek üzemeltetésével a Heves Megyei Vízmű Zrt.-t
mint szolgáltatót bízza meg.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Vámosgyörk község
polgármesterét, hogy a szennyvízhálózat üzemeltetésével
kapcsolatos ezen jegyzőkönyv mellékletét képező
„ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Ivóvízhálózat üzemeltetésére”
aláírja a Heves Megyei Vízmű Zrt. képviselőivel.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak ,hogy az önkormányzat 2011. évi
közbeszerzéseiről az előterjesztést a beszámolóval együtt a testület tagjai megkapták.
Mivel sem kérdés , sem hozzászólás nem hangzott el kéri a testület tagjait, hogy a fogadja el
a határozat tervezeteket .
A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozza:
25/2012. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: beszámoló a 2011. évi közbeszerzésekről
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2011. évi közbeszerzésekről szóló beszámolót elfogadta.
( A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Gedei Zoltán polgármester: tájékoztatja a testület tagjait ,hogy Pék Nándor megszüntette a
bérleti szerződését az önkormányzati lakásra. Kéri a testületet tagjait gondolják át ,hogyan
lehetne az ingatlant a település számára legkedvezőbben hasznosítani. Nem kell

elhamarkodni a döntést, át kell gondolni . Kinek adjuk ki? Más településről csábítunk olyan
családot ahol gyerekek vannak, de helyiek is érdeklődnének. Problémát jelenthet ,hogy
tudnák-e a beköltözők a bérleti díjat fizetni?
Elmondja a testületnek ,hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 3,6 hektár területű
termőföld – Adács felé a két patak között – bérlője vételi szándékot jelzett az ingatlanra.
Kéri a testületet fejtse ki véleményét ,hogy az értékesítés szóba jöhet-e.
Endrész György képviselő: elmondja, hogy az önkormányzati vagyon értékesítést ellenzi.
Gedei Zolátán polgármester: megállapítja ,hogy valamennyi testületi tag véleménye az , hogy
a terület nem értékesíthető.
Hám László alpolgármester : felajánlja a segítségét abban, hogy a területet az önkormányzat
hatékonyabban tudja hasznosítani mint a bérbeadás. Ez napelemes villamosenergia temelés
lehetne . Véleménye szerint lenne olyan beruházó aki ezt megvalósítja úgy , hogy az
önkormányzatnak ez nem kerül semmibe. Ehhez ajánlja segítségét. Ismer olyan céget aki a
terület GPS koordinátái ismeretében meg tudja határozni ,hogy a terület benapozottsága
alkalmas-e napelemes villamosenergia termelésre. Ez munkahelyet és iparűzési adó bevételt
jelenthet a településnek.
Gedei Zolátán polgármester: megköszöni a felajánlott segítséget. Köszönetet mond
valamennyi közreműködőnek akik a sikeres családi nap lebonyolításában közreműködtek.
Külön megköszöni Szedmák Szilvia képviselő munkáját , aki az eseményt mint főszervező
összefogta. Szenzációs ötletei voltak az esemény színesebbé tételéhez.
Elmondja továbbá ,hogy a soron következő ülésre továbbra is várja a fényképeket azokról az
ingatlanokról, amelyek a testület tagjai szerint esélyesek a gondozott porta díjra.
Endrész György képviselő: javasolja, hogy évente maximum 20 ingatlanra tulajdonosa
részesülhessen a díjban . Javasolja továbbá ,hogy ne fényképek alapján döntsenek , hanem a
képviselők a helyszínen tekintsék meg valamennyi díjazásra javasolt ingatlant .
Gedei Zoltán polgármester: megköszöni a hozzászólásokat .
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18.10 órakor bezárta.
K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

