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Gedei Zoltán polgármester: Üdvözli a megjelent képviselőket és a meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van.
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 Vámosgyörk Község Önkormányzat és Intézményei
2012. évi költségvetési rendeletének I. félévi végrehajtásáról
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Előkészítők: Dr. Balázs László jegyző
Polgármesteri Hivatal ügyintézői
intézményvezetők
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
3. Indítványok, bejelentések, javaslatok
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre
egyhangúlag elfogadja.

illetve a napirendi pontokra tett javaslatot

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.
A második napirendi pont tárgya: Beszámoló az Önkormányzat és Intézményei 2012. évi
költségvetési rendeletének I. félévi végrehajtásáról.
Gedei Zoltán polgármester:Elmondja , hogy mindenki megkapta írásban a beszámolót, az
önkormányzat intézményeinek költségvetését és a hozzá tartozó mellékleteket, továbbá a
szöveges beszámolót . A költségvetési beszámoló 1. számú melléklete a mérleg.
A beszámolóból kitűnik , hogy az önkormányzat gazdálkodása időarányosan egyensúlyban
van , de a továbbiakban is szükség van a költségvetési fegyelemre. Átadja a szót a pénzügyi
bizottság elnökének.
Endrész György elnök: elmondja ,hogy a pénzügyi bizottság is megtárgyalta a beszámolót és
annak változtatás módosítás nélküli testület elé terjesztését támogatta.
Gedei Zoltán polgármester: megköszöni a támogatást és kéri a képviselőtársait ,hogy a
beszámolóhoz kérdéseiket , hozzászólásaikat tegyék meg.
Miután sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
37/2012. (IX.4.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének I. félévi
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének I. félévi
végrehajtásáról szóló beszámolót. ( A beszámoló a jegyzőkönyvhöz lett
csatolva.)
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A harmadik napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok.
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a képviselő-testület tagjainak , hogy a 6/2012. (VII.4. )
rendeletük alapján a testület tagjai bejárták a települést és az általuk a gondozott porta ,rendes
ház cím odaítélésére érdemesnek tartott ingatlanok listáját a polgármesteri hivatalhoz
eljuttatták. Ismerteti a listák összevetése alapján a legtöbb szavazatot kapott ingatlanokat.
Javasolja a képviselő-testület tagjainak ,hogy a rendeletnek megfelelően döntsenek arról,
hogy a húsz legtöbb szavazatot kapott vámosgyörki ingatlan tulajdonosa az október 23-i
ünnepségen átvehesse a „ gondozott porta, rendes ház ” címemmel járó dísztáblát .

Miután sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
38/2012. (IX.4.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: döntés a „ gondozott porta , rendes ház ” cím odaítéléséről
Vámosgyörk Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta
A „ gondozott porta , rendes ház ”címre beérkezett javaslatokat.
A képviselő-testület 2012. évben ezen kitüntető címet az alábbi ingatlanok
tulajdonosainak adományzozza:
1.Vámosgyörk, Petőfi S. út 2.
2.Vámosgyörk, István K. út 58.
3.Vámosgyörk, István K. út 77.
4.Vámosgyörk, Kossuth L. út 14.
5.Vámosgyörk, Martinovics út 8/b
6.Vámosgyörk, Martinovics út 20/b
7.Vámosgyörk, Vörösmarty 1/3.
8.Vámosgyörk, Rákóczi út 15.
9.Vámosgyörk, Rákóczi út 83.
10.Vámosgyörk, Rákóczi út 85.

11.Vámosgyörk, Dobó K. út 11.
12.Vámosgyörk, Dobó K. út 25.
13.Vámosgyörk, Bem út 13. .
14.Vámosgyörk, István K. út 28..
15.Vámosgyörk, István K. út 51.
16.Vámosgyörk, Kassai T. köz 7.
17.Vámosgyörk, Ifjúság út 22.
18.Vámosgyörk, Barátság út 6.
19.Vámosgyörk, Barátság út 16.
20.Vámosgyörk, Zrínyi út 28.

A „ gondozott porta , rendes ház ” címmel járó dísztáblát
2012. október 23-i községi ünnepségen kell átadni.
Határidő: 2012. október 23.
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedi Zoltán polgármester : elmondja a képviselő-testület tagja , hogy javaslatot szeretne
tenni Vámosgyörk község Szolgálatáért kitüntetésre is .
A múlt évben ez nem került kiadásra , de úgy érzi,azzal , hogy a településen méltán népszerű
Dr. Szabó István tanár úr elköltözik, a cím odaítélését aktuálissá vált . A település így tudná
kifejezni köszönetét méltó módon a tanár úr több évtizedes tanári , közéleti munkájáért.
Hám László képviselő: maximálisan támogatja az előterjesztést , a több évtizedes
munkának a megkoronázása lenne a település részéről ennek a díjnak az adományozása Dr.
Szabó István részére .
Gedei Zoltán polgármester:

kéri a képviselőket szavazzon a kitüntetés odaítéléséről .

A képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

39/2012. (IX.4.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk Község Szolgálatáért Cím adományozása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Vámosgyörk Község Szolgálatáért Cím kitüntetésre beérkezett javaslatot, és a
következő döntést hozta:
A képviselő-testület a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról
szóló 13/1997 (IX. 29. ) sz. önkormányzati rendelet 5-6.§ -a alapján Dr. Szabó
István
Vámosgyörk, Kölcsey u. 13. sz. alatti lakosnak – nyugalmazott
gimnáziumi tanárnak – ítélte a kitüntetést.
A képviselő-testület ezen címmel köszönetét fejezi ki Dr. Szabó Istvánnak a
településen végzett több évtizedes munkájáért , közéleti tevékenységéért.
A kitüntetés átadására folyó év október 23-án kerül sor az önkormányzati
ünnepségen.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetéssel járó 80000 Ft.
pénzjutalom átadásáról gondoskodjon.
Határidő: 2012. október 23.
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Gedei Zoltán polgármester : az előző testületi ülésen felkérte a testület két bizottságának
elnökét , hogy nézzék meg a szolgálati lakásokat a Kossuth L. úton és tegyenek javaslatot az
ingatlanok jövőjére.
Endrész György elnök: megnézték az ingatlanokat . Az épület állaga rossz , de rosszabb
állapotba is kerülhet , ha az önkormányzat továbbra sem fordít figyelmet rá . Az
alapprobléma , hogy a tető rendkívül rossz állapotban van, a csatorna nem vezeti el a vizet.
Ezért javasolja , hogy az önkormányzat mindenképpen tartsa meg az ingatlant, de ne adja ki ,
hanem a következő évben a költségvetésében biztosítson fedezetet az épület tetőszerkezetének
kijavítására és a megfelelő vízelvezetést biztosítsa. Ezzel állagmegóvást végzünk. Ezt
követően majd meglátjuk, hogy hogyan lehet ezt felújítani.
Ebben az állapotban az ingatlanokat bérbe adni felelőtlenség lenne.
Szedmák Szilvia elnök:
beleköltözzön.

jelenleg a lakások nem alkalmasak arra ,hogy bárki igényes ember

Gedei Zoltán polgármester : ez elhangzottak alapján javasolja a testületnek, hogy az üres
lakás ne kerüljön kiadásra , a másik lakás bérlőjének szeptember végéig van szerződése ,ezt
2013.április 30-ig javasolja meghosszabbítani azzal a tájékoztatással ,hogy a bérleményt
addigra ki kell ürítenie . A jövő nyáron pedig a tetőszerkezet kijavítására és a csatorna
kicserélésére forrást kell biztosítani.
Elmondja továbbá ,hogy a művelődési ház nagyterme – az iskola és az óvoda farsangi bálja
kivételével - 2012. december 15 és 2013 február 28 között nem kerül kiadásra a magas fűtési

költségek miatt. A nagyterem fűtése ebben az időszakban csak az épület állagának megőrzését
szolgálja .
Elmondja továbbá , hogy a Vámosgyörk-Jászárokszállás közút mellé az ősz folyamán piramis
tölgyek lesznek telepítve. Szeretné ha a telepítésen a lakosság széles köre részt venne.
Társadalmi munkában történne az ültetés 2012. október 20-án . Kéri a testület tagjait ,hogy
erről tájékoztassák a lakosságot és vegyenek részt a munkában . Ez felvezetése lehetne a jövő
évre tervezett társadalmi munkában megvalósítandó járdaépítésnek.
Elmondja továbbá , hogy az önkormányzat 126000 Ft-ot nyert a virágos vasútállomás
program keretében . Ez lehetőséget nyújt a vasúti pályaszakasz melletti önkormányzati
területek csinosítására .
2012 október 5-én 17 órakor kerülne sor az ünnepi testületi ülésre , ahol a testület fogadja a
leendő testvértelepülésünk Csíkszentlélek küldötteit.
Hám László alpolgármester : javasolja, hogy a településen működő közösségeket szólítsák
meg. A nyugdíjasokat a tűzoltó-egyesületet , így talán még több embert lehetne a társadalmi
munkába bevonni.
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Virág János találkozóra megrendezésre október 6 –án
kerül sor. A távolról érkező kórusok fogadása október 5-én a bázison lesz, elszállásolva
Mátrafüreden a szakközépiskola kollégiumában lennének.
A kórusok versenye a tornateremben lesz, a művelődési ház pedig a vers és prózamondó
versenynek ad helyet . A kórusok száma az elmúlt évhez képest Felsővámos , Vámosmikola
és Somogyvámos kórusaival gyarapszik. Díjat a NAV is ajánl fel.
A testület tagjai a polgármester és az alpolgármester által elmondottakat egyhangúlag
tudomásul veszik.
Gedei Zoltán polgármester : megköszöni a részvételt és az aktivitást a megjelenteknek .
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18.40 órakor bezárta.

K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

