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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.

A járási hivatalok kialakításával összefüggő megállapodás megtárgyalása
Előadó: 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: a járási hivatalok kialakításával összefüggő megállapodás
megtárgyalása
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a képviselő-testületnek , hogy a járási hivatalok
kialakításával kapcsolatos megállapodást a testületi tagok megkapták. Kéri változtatás
módosítás nélkül fogadják azt el .
Miután sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

41/2012. (X.16.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: járási hivatal kialakításával kapcsolatos
megállapodás jóváhagyása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
jóváhagyja a járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodást.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
(A megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

A második napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a képviselő-testületnek , hogy 2012. október 6-án
került lebonyolításra a településen a Virág János énekkari találkozó és vers és mesemondó
verseny. A rendezvény lebonyolításáért köszönetét fejezi ki mindenkinek aki akár fellépőként
akár rendezőként részt vett azon .
A nemzetközi találkozó a település legnagyobb rendezvénye. A rendező a Vámos Települések
Szövetsége. A szövetség székhelye Vámosgyörk. Ezért javasolja a testületnek, hogy a
rendezvény protokol vendégeinek étkeztetésének költségeit vállalják át . Ez 82000 forint. (A
rendezvény jövőbeni lebonyolítására akkor szeretne visszatérni, ha a VTSZ elnök is jelen lesz
az ülésen. )
A munkán és helyszín biztosításán túl mostanra vált biztossá , hogy önkormányzat anyagilag
is tudja költségvetése veszélyeztetése nélkül támogatni az eseményt.
Miután sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
42/2012. (X.16.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: a Virág János énekkari találkozó és vers és mesemondó
verseny támogatása
Vámosgyörk Községi-Önkormányzat Képviselő-testülete anyagilag is
támogatja a 2012. október 6-án Vámosgyörkön megrendezésre került
Virág János énekkari találkozó és vers és mesemondó versenyt.
Ezen támogatás keretében a képviselő-testület jóváhagyja a versenyre
érkező protokol vendégek és a fellépő vám-és pénzügyőr zenekar
étkeztetési kiadásainak – 82000 Ft. - fedezését.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak , hogy a VKL Katolikus Általános
Iskola fenntartója felől érkezett egy megkeresés, hogy az önkormányzat a 2012. augusztus 17én elfogadott közétkeztetési térítési díjait egészítse ki az iskola térítési díjival , továbbá
bontsa meg a térítési díjat anyagköltségre és ÁFA-ra. Kéri a testületet hagyja jóvá ezt.
Miután sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
43/2012. (X.16.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2012/13-as
tanévi közétkeztetési feladatainak megtárgyalása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József
Attila (3291 Vámosgyörk, József Attila u. 27.) árajánlatát az
Önkormányzat 2012/2013-as tanévre vonatkozó közétkeztetési
feladatainak ellátására 35/2012 (VIII.17.) határozatával megtárgyalta
és elfogadta.
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazta
a polgármestert, hogy Tóth József Attila (3291 Vámosgyörk, József
Attila u. 27.) egyéni vállalkozóval az Önkormányzat közétkeztetési
feladatainak ellátására – az önkormányzat intézményeiben a
gyermek- , diák- és felnőtt étkeztetés - 2012. szeptember 1-től 2013.
augusztus 31-ig tartó időszakra vállalkozási szerződést kössön . A
képviselő-testület a szerződésben szereplő étkezési térítési díjak
elfogadását az alábbi bontás szerint megerősíti :
Időskorú felnőtt: 580,-Ft/fő/nap (ebéd)
Ebéd : anyagköltség: 456,7 -Ft. Áfa: 123,3 -Ft. Összesen:580 -Ft
Munkahelyi étkező: 580,-Ft/fő/nap (ebéd)
Ebéd : anyagköltség: 456,7 -Ft. Áfa: 123,3 -Ft. Összesen:580 -Ft
Óvodáskorú gyermek: tízórai: 133,-Ft/fő/nap, ebéd: 310,-Ft/fő/nap,
uzsonna: 133,-Ft/fő/nap ( összesen :3X étkeztetés 576 -Ft.)
Tízórai : anyagköltség: 104,7 -Ft. Áfa: 28,3 -Ft. Összesen:133 -Ft.
Ebéd : anyagköltség: 244,1 -Ft. Áfa: 65,9 -Ft. Összesen:310 -Ft.
Uzsonna: anyagköltség: 104,7 -Ft. Áfa: 28,3 -Ft. Összesen:133 -Ft
Iskoláskorú gyermek: tízórai: 133,-Ft/fő/nap, ebéd: 362,-Ft/fő/nap,
uzsonna: 133,-Ft/fő/nap ( összesen :3X étkeztetés 628 -Ft.)
Tízórai : anyagköltség: 104,7 -Ft. Áfa: 28,3 -Ft. Összesen:133 -Ft.
Ebéd : anyagköltség: 285 -Ft. Áfa: 77 -Ft. Összesen:362 -Ft.
Uzsonna: anyagköltség: 104,7 -Ft. Áfa: 28,3 -Ft. Összesen:133 -Ft.
(A díjtábla a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Gedei Zoltán polgármester: elmondja a képviselő-testület tagjainak ,hogy Vámosgyörk
Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 6/2008. (VII.02.) számon rendeletet alkotott az
állattartás helyi szabályairól.
Az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban:
Éltv.)módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény 5.§ rendelkezése szerint az Éltv. 6.§-a
kiegészült azzal az előírással,miszerint „Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati
rendeletben nem szabályozható.”A rendelkezés alapján az állattartást tiltó, illetőleg korlátozó
előírásokat hatályon kívül kell helyezni.A helyi állattartás szabályairól szóló önkormányzati
rendelet hatályos szabályozásai egyrészt olyan általános érvényű állattartási szabályokat
rögzítenek, melyeket többnyire más központi jogszabályok tartalmaznak, így ezek részben
felesleges, részben jogszabályba ütköző szabályok, másrészt olyan speciális rendelkezéseket
tartalmaz,melyek helyi rendeletben való szabályozására nincs törvényi felhatalmazás, tehát
jogszabályellenes.
E témával összefüggésben az Alkotmánybíróság a 146/2011. (XII.2.) AB határozatában arra
világított rá, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II.26.) Korm.rendelet megalkotásával a kedvtelésből tartott állatok tartására vonatkozóan
országos szintű jogi szabályozás született, így a kedvtelésből tartott állatok tartásának
szabályozása nem lehet a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek jogalkotási tárgy,
vagyis helyi önkormányzati rendelet a kormányrendeletben meghatározott tartási szabályokon
túl nem állapíthat meg azoktól eltérő rendelkezéseket. Az Alkotmánybíróság az olyan
önkormányzati rendeleti szabályozást, amely az egy ingatlanon kedvtelésből tartott állatok
számát a kormányrendelettel ellentétesen szabályozza, alkotmányellenesnek minősítette.
Mindezek tehát azt támasztják alá, hogy az önkormányzati rendeletben szabályozott két téma,
a haszonállatok tartásával és a kedvtelésből tartott állatok tartásával kapcsolatos szabályok
nem tartoznak a helyi jogalkotás kérdéskörei közé, ezért javasoljuk a helyi állattartás
szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.
Kérjük a rendelet-tervezet elfogadását.
Ezután a képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet hozza:
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testület
10/2012. (X.17.) rendelete
az Állattartás helyi szabályairól szóló
6/2008. (VII.02.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 7.50
órakor bezárta.

K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

