JEGYZŐKÖNYV
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Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. július 3-án 17.00 órakor tartott üléséről.
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Meghívottak:

Ferenczné Laska Erika
Szaniszló János
Luzsi István

óvodavezető
körzeti megbízott
őrnagy Rk. Gyöngyös

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 helyi közrend és közbiztonság helyzetéről.
Tájékoztató a helyi tűzoltó egyesület tevékenységéről
Előadó:
3.

Helyi körzeti megbízott
Tűzoltóparancsnok

Beszámoló az Óvoda 2011/2012. nevelési évben végzett munkájáról
Előadó: Ferenczné Laska Erika óvodavezető

4. Beszámoló az Általános Iskola 2011/2012. tanévben végzett munkájáról
Előadó: Tóth Zoltánné iskolaigazgató
5. Döntés az október 23-i Önkormányzati díjak adományozásáról, és az
ahhoz szükséges anyagi fedezet biztosításáról
Előadó: Gedei Zoltán polgármester
6. 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.
Gedei Zoltán polgármester: tájékoztatja a testület tagjait , hogy a június 27-én hozott
határozatok megküldésre kerültek a kistérség részére.
Mivel ehhez sem kérdés sem hozzászólás nem volt rátérnek a következő napirend
tárgyalására.
A második napirendi pont tárgya: Beszámoló a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről.
Tájékoztató a helyi tűzoltó egyesület tevékenységéről
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak ,hogy a beszámolók elekteronikusan
megküldésre kerültek. Kéri a megjelenteket azok kiegészítésére.
Luzsi István őrnagy Rk. Gyöngyös: kiegészítésként elmondja, hogy a településen a bűnügyi
mutatók folyamatosan javulnak. A térségben egyedül Visznek tud jobb mutatókat produkálni.
Szaniszló János körzeti megbízott: elmondja ,hogy egyedül a garázda cselekmények száma
nőtt a településen. Ennek egyik lehetséges oka ,hogy az elvezénylés miatt a településen az
állandó folyamatos rendőri jelenlét nem biztosított.
Szedmák Szilvia képviselő: köszönetet mond a
beszámolóért.

jól és áttekinthetően összeállított

Tóth Zoltánné képviselő: megköszöni a KMB-s eddigi munkáját és segítségét. Reméli ,hogy a
következő tanévben is találkozhatnak a tanulók a körzeti megbízottal az osztályfőnöki órákon.
Hám László alpolgármester : elmondja , hogy a helyi KMB-s jól látja el a feladatát. A jelentés
tényszerű, kiválóan lett összeállítva. Megköszöni a munkáját.
Az országban több helyen látta már ,hogy térfigyelő kamerák vannak felszerelve
településeken. A tapasztalatok ezzel kapcsolatosan rendkívül kedvezők. Ahol a kamerák
megjelentek ott csökkent a bűncselekmények száma , a kamera egyfajta visszariasztást jelent.
A kapitányság tud-e abban segíteni , hogy ilyen kamerák beszerzésre kerülhessenek. Tud-e
pályázati lehetőségről, ismer-e kivitelezőt?
Luzsi István őrnagy: elmondja , hogy a kapitányság tapasztalatai is kedvezőek a kamerákról.
Tudomása szerint a gyöngyösi kistérségben működő kamerarendszer jó részét egy cég
telepítette. A céggel való kapcsolatfelvételben tudnak segíteni. A pályázati lehetőségekről
pedig talán ez a cég tud felvilágosítást adni.
Gedei Zoltán polgármester: megköszöni a hozzászólásokat . Ő is elégedett a KMB-s és a
Gyöngyösi Kapitányság munkájával . Megköszöni a településen végzett munkát és a kapott
segítséget. Kéri a testület tagjait ,hogy fogadják el a beszámolót. (A beszámoló a
jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
26/2012. (VII.3.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Gyöngyösi Rendőrkapitányság 2011. évben Vámosgyörk
Község területén végzett munkájáról szóló beszámolót.
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki az elvégzett munkáért.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester : elmondja a testület tagjainak , hogy a tűzoltó egyesület 2011. évi
tevékenységéről szóló beszámoló szintén kiküldésre került.
A beszámoló nagyon
összeszedett és alapos. Kéri a testület tagjait kérdéseiket , hozzászólásaikat tegyék meg.
Hám László alpolgármester: a beszámolóból is látszik ,hogy az egyesület a településen
működő civil szervezetek közül a legnagyobb és a legjobban szervezett, a leghatékonyabban
működik. Folyamatosan pályázatokon vesznek részt.
Gratulál az egyesület vezetésének, parancsnokának és tagjainak az elvégzett munkához.
Gedei Zoltán polgármester:
megköszöni a hozzászólást és kéri a testület tagjait ,hogy
fogadják el a beszámolót. (A beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
27/2012. (VII.3.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a helyi tűzoltó egyesület tevékenységéről
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a helyi tűzoltó egyesület tevékenységéről szóló beszámolót.
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki az elvégzett munkáért.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

A harmadik napirendi pont tárgya: Beszámoló az Óvoda 2011/2012. nevelési évben végzett
munkájáról.
Gedei Zoltán polgármester: Elsőként az óvoda beszámolóját kell elfogadnunk. Az anyag
mindenkihez eljutott , alapos és áttekinthető. Megkérem Ferenczné Laska Erika óvodavezetőt,
hogy amennyiben szóban is kiegészítené a beszámolóját, tegye meg.
Ferenczné Laska Erika óvodavezető: Úgy gondolom, részletes beszámolót készítettem.
Megköszönöm a testület eddigi támogatását és kérem ,hogy az intézményt a jövőben is
támogassák.
Gedei Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, hogy aki elfogadja
az óvoda beszámolóját, kézfeltartással jelezze. (A beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
28/2012. (VII.3.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a Tulipán Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat
2011/2012. nevelési évben végzett munkájáról
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Tulipán Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat 2011/2012.
nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Következő témánk az óvoda minőségirányítási programjának
értékelése. Az anyagot mindenki megkapta. Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs,
kérem, hogy aki elfogadja az óvoda minőségirányítási programjának értékelését,
kézfeltartással jelezze. (A minőségirányítási program a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
29/2012. (VII.3.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Tulipán Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat minőségirányítási
programjának értékelése
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Tulipán Óvoda és Logopédiai Szakszolgálat minőségirányítási
programjának értékelését.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

A negyedik napirendi pont tárgya: Beszámoló az Általános Iskola 2011/2012. tanévben
végzett munkájáról.
Gedei Zoltán polgármester: Rátérhetünk az iskola beszámolójára. Mindenki megkapta az
anyagot. Felkérem Tóth Zoltánné iskolaigazgatót, hogy ha kívánja, szóban egészítse ki a
beszámolót.
Tóth Zoltánné iskolaigazgató: megköszöni a testület intézménynek nyújtott segítségét és kéri
,hogy a jövőben is támogassák az iskolát akkor is, ha már nem az önkormányzat tartja fenn.
Gedei Zoltán polgármester: Gratulál a beszámolóhoz. Megköszöni a sok munkát amelyet az
iskola dolgozói és tanulói a településért végeztek. Amennyiben nincs hozzászólás, kérem,
hogy aki elfogadja az iskola beszámolóját, kézfeltartással jelezze. (A beszámoló a
jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
30/2012. (VII.3.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a Visontai Kovách László Általános Iskola 2011/2012.
tanévben végzett munkájáról
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Visontai Kovách László Általános Iskola 2011/2012. tanévben
végzett munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Az ötödik napirendi pont tárgya: döntés az október 23-i Önkormányzati kitüntetések
adományozásáról, és az ahhoz szükséges anyagi fedezet biztosításáról.
Gedei Zoltán polgármester: elmondja, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést a
képviselő testület tagjai megkapták. A rendelet tervezet társadalmi vitájában - 2012.
márciusától 2012. június végéig lehetett véleményezni - egy módosító javaslat érkezett. Ez is
megküldésre került a testület tagjainak. A felvetést , hogy a díjazott mentesüljön a
kommunális adó fizetése alól egy évre a testület már az előzetes egyeztetések során sem
támogatta. Ezért kéri a tagokat , hogy a rendelet tervezetet az előterjesztésben foglaltak szerint
mondják ki rendeletté.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet hozza:

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testület
6/2012. (VII.4.) rendelete
A „GONDOZOTT
PORTA, RENDES HÁZ ” cím
odaítéléséről.
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: a következő ülésre kéri a testület tagjaitól ,hogy a díjra jelölt
ingatlanokról a listákat juttassák el hozzá. Ezt követően a testület tagjai bejárják a települést
és a jelölt ingatlanok megszemlélését követően fogják kiválasztani a címre jogosultakat,
augusztus közepéig .
A hatodik napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak , hogy elektronikusan ki lett küldve
a Rendelet az önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül
helyezéséről szóló előterjesztés . Kéri ,hogy ezzel kapcsolatos kérdéseiket , hozzászólásaikat
a testület tagjai tegyék meg.
Mivel sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el , kéri , hogy a rendelet tervezetet a
testület mondja ki rendeletté.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet hozza:

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testület
7/2012. (VII.4.) rendelete
Az önkormányzati rendeletek szabálysértési
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester : bejelenti a képviselő-testületnek, hogy a hivatal iratkezelési
szabályzatát az arra illetékesek elfogadták. A szabályzatot a Heves Megyei Levéltár és a
Kormányhivatal vezetője is aláírta. A bejelentést a testület egyhangúlag tudomásul veszi.
Elmondja, hogy 2012. 07.14-én kerül sor Sajóvámoson a vámos települések találkozójára.
A rendezők kérték,hogy mivel a részvétel korlátozott a településék polgármesterei
határozzák meg azt a húsz főt akik a településről részt vehetnek a találkozón.
Úgy ítéli meg ,hogy a település életében az egyik legaktívabban szerepet vállaló csoport a
Zöngék kórus. Ezért úgy döntött ,hogy a találkozón a települést a Zöngék képviseli, akik
olyan műsort tudnak adni amivel méltón képviselik a települést. A sportról azért tett le , mert
ők folyamatos támogatást kapnak és ebben az évben már volt nagyszabású sport rendezvény
a településen . Így köszönve meg a kórusnak a településért végzett sok munkát.

A rendezvényre 2012. július 14-én 6 órakor indulunk, a buszt az önkormányzat biztosítja.
A hagyományos vámolásra györki bort és dísztuját viszünk.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18.50 órakor bezárta.

K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

