JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. november 6-án 17.30 órakor tartott üléséről.

Jelen vannak:

Gedei Zoltán
Endrész György
Szedmák Szilvia
Lukácsné Kiss Márta

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását jelezte:

Hám László
Drabos Imréné
Tóth Zoltánné

alpolgármester
képviselő
képviselő

Jegyzőkönyvvezető:

Dr. Balázs László

jegyző

Gedei Zoltán polgármester: Üdvözli a megjelent képviselőket és a meghívottakat.
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.Tájékoztató Vámosgyörk Község Önkormányzat 2012. I-III.
negyedévi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Előzetesen megtárgyalja: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
3. Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elmúlt időszakban
végzett munkájáról
Előadó: Endrész György bizottsági elnök
4. Beszámoló a Szociális és Családügyi Bizottság elmúlt időszakban
végzett munkájáról
Előadó: Szedmák Szilvia bizottsági elnök
5. 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:Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2012. I-III.
negyedévi költségvetési tájékoztatója
Gedei Zoltán polgármester: Elmondja a képviselő-testület tagjainak , hogy a tájékoztató a
tagok részére megküldésre került. Ezt a pénzügyi bizottság megtárgyalta és alkalmasnak
ítélte, hogy a képviselő-testület megtárgyalja. Van-e kérdés a tájékoztatóval kapcsolatosan?
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy aki elfogadja az önkormányzat I-III. negyedévi
költségvetési tájékoztatóját, kézfeltartással jelezze. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Ezután a képviselő-testület 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
44/2012. (XI.6.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi költségvetési
tájékoztatója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi
költségvetési tájékoztatóját.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: mindenkihez eljutott az előterjesztés és a rendelettervezet a
költségvetés módosítására. Az előterjesztés tételesen és összegszerűen tartalmazza az
időközben bekövetkezett változásokat, melyek alapján a költségvetési rendelet módosítására
lesz szükség. A rendelettervezet és mellékletei már a módosított adatokat tartalmazzák.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki elfogadja a
költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletet, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:

Vámosgyörk Községi Önkormányzat
11/2012. (XI.7.) rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.7.) rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A harmadik napirendi pont tárgya: Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elmúlt
időszakban végzett munkájáról.
Gedei Zoltán polgármester: elmondja, hogy a tájékoztató a képviselők számára elektronikusan
megküldésre került. A beszámoló tárgyszerű , korrekt tájékoztatást ad a bizottság
tevékenységéről. Köszönetét fejezi ki a bizottságnak , külön annak vezetőjének , hogy
minden támogatást megkapott tőlük az önkormányzat költségvetésének stabilizálásához.
A jövőben is számít a bizottság támogatására.
Kéri a testület tagjait , hogy kérdéseiket , hozzászólásaikat tegyék meg.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy aki elfogadja a bizottság beszámolóját ,
kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
45/2012. (XI.6.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság beszámolójának elfogadása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról készült beszámolót.
A testület köszönetét fejezi ki a bizottság tagjainak elvégzett munkájukért.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A negyedik napirendi pont tárgya: beszámoló a Szociális és Családügyi Bizottság elmúlt
időszakban végzett munkájáról.
Gedei Zoltán polgármester: elmondja, hogy a tájékoztató a képviselők számára elektronikusan
megküldésre került. A beszámoló tárgyszerű , korrekt tájékoztatást ad a bizottság
tevékenységéről. Köszönetét fejezi ki a bizottságnak és annak vezetőjének azért a munkáért
amit a település szociálisan leginkább kiszolgáltatott lakói érdekében végeztek .
A jövőben is számít a bizottság munkájára és támogatására .
Kéri a testület tagjait , hogy kérdéseiket , hozzászólásaikat tegyék meg.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy aki elfogadja a bizottság beszámolóját ,
kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

46/2012. (XI.6.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Szociális és Családügyi Bizottság beszámolójának elfogadása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Szociális és Családügyi Bizottság munkájáról készült beszámolót.
A testület köszönetét fejezi ki a bizottság tagjainak elvégzett munkájukért.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A ötödik napirendi pont tárgya: indítványok, bejelentések, javaslatok
Gedei Zoltán polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy elkészült az
önkormányzat belső ellenőrzési terve a 2013. évre vonatkozóan. Az ezzel kapcsolatos
előterjesztést a testület tagjai megkapták . Kéri, hogy aki egyetért az önkormányzat belső
ellenőrzési tervével, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
47/2012. (XI.6.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: a 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
„Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadására” című előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi belső
ellenőrzési tervét jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről – jelen határozat
megküldésével - tájékoztassa Gyöngyös Körete Kistérség Többcélú
Társulásának Munkaszervezetét. ( A 2013. évi belső ellenőrzési terv
a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Felelős: Dr. Balázs László
Határidő: azonnal
Gedei Zoltán polgármester: ismerteti a mozgáskorlátozottak támogatásával kapcsolatos
megkeresést. Már az elmúlt évben sem nyújtott az önkormányzat ebben a formában
támogatást , mert úgy ítélte meg ,hogy a helyi rászorulók támogatása hatékonyabb és
átláthatóbb . Ezért javasolja, hogy ezen a gyakorlaton ne változtassanak .
Ezután a képviselő-testület 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

48/2012. (XI.6.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: döntés mozgássérülti egyesület támogatásáról
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgássérültek
Heves Megyei Egyesülete Gyöngyösi Csoport anyagi támogatás nyújtására
irányuló kérelmét megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött:
Az önkormányzat 2012-ben a csoport részére támogatást nyújtani nem tud .
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert , hogy a döntésről tájékoztassa
a támogatást kérőt.
.
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: tájékoztatja a testület tagjait ,hogy az általános iskola vezetése
jelezte , hogy az étkeztetés zavartalan biztosításához szükség lenne az elhasználódott ,
poharak tányérok pótlására , cseréjére. A vezetés felmérte ennek a költségét ami kb. 150000
Ft. Javasolja , hogy a testület erre a célra biztosítsa ezt az összeget.
Ezután a képviselő-testület 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
49/2012. (XI.6.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: döntés gyermekétkeztetés céljára evőeszköz vásárlásról
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai
tálalókonyhán történő gyermekétkeztetés céljára evőeszköz
-tányérok, poharak - vásárlására
150000 azaz – egyszázötvenezer – forintot biztosít .
Határidő : azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Gedei Zoltán polgármester: ismerteti a testület tagjaival a vámosgyörki Tulipán Óvoda
2012/2013. évi munkatervét. A munkaterv a 924/2012 iktatószámon került beiktatásra az
önkormányzatnál. Javasolja a munkaterv elfogadását.
Ezután a képviselő-testület 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

50/2012. (XI.6.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: a Tulipán Óvoda 2012/2013. évi munkatervének jóváhagyása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
a Tulipán Óvoda (3291 Vámosgyörk, Kossuth u. 10.)
2012/2013-as nevelési évi munkatervét.
( A munkaterv a 924/2012 iktatószámon kerül az
önkormányzatnál irattárba.)
Határidő : azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Gedei Zoltán polgármester: tájékoztatja a testület tagjait , hogy a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a Koncessziós
Megállapodás 1.számú módosításának megfelelően 2013. január 1-től , - amennyiben ezt
törvényi változás nem írja felül, a Társulás hulladékgazdálkodási rendszerében a
hulladékártalmatlanítási díj nettó 11230 Ft/tonna/év.
A fenti kommunális hulladék ártalmatlanítási díj , egy átlagos 2,5 fős család esetében közel
750 kg/család/év hulladék képződést alapul véve :8423 Ft/család/év díjtételt jelent.
Tájékoztatja továbbá a testület tagjait , hogy november hónapban az önkormányzat megkezdi
a Vámosgyörk-Jászárokszállás közút mellett a fásítást. A munkát az önkormányzatnál lévő
közfoglalkoztatottak fogják elvégezni. Ennek eredményéről a következő ülésen kíván
beszámolni.
Ismerteti a testület tagjaival, hogy a falukarácsony megrendezésére 2012. december 15-én
kerül sor, az eddigiekhez hasonlóan számít a képviselők aktivitására .
Elmondja továbbá ,hogy támogatja Szedmák Szilvia képviselő javaslatát a búcsú jövő évi
helyszínének a művelődési házhoz történő áthelyezésére .
Az elmondottakat a képviselők tudomásul veszik.

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18.50 órakor bezárta.
K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

