JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. november 27-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

Gedei Zoltán
Hám László
Endrész György
Lukácsné Kiss Márta
Tóth Zoltánné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását jelezte:

Drabos Imréné
Szedmák Szilvia

képviselő
képviselő

Jegyzőkönyvvezető:

Dr. Balázs László jegyző

Gedei Zoltán polgármester: Üdvözli a megjelent képviselőket és a meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 képviselő jelen van.
Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Dr. Balázs Lászlót. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.

Napirend:
1. Vámosgyörk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési
koncepciójának megtárgyalása
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester

2.

A Gyöngyös Körzete Kistérségi Többcélú Társulás Társulási megállapodása
módosításának megtárgyalása
Előadó: Gedei Zoltán polgármester

3.

Indítványok, bejelentések, javaslatok

A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre
egyhangúlag elfogadja.

illetve a napirendi pontokra tett javaslatot

Az első napirendi pont tárgya: Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési
koncepciójának megtárgyalása.

Gedei Zoltán polgármester:
a napirendhez kapcsolódóan elmondja, hogy mindenki
megkapta írásban a koncepció tervezetét. Ez a Magyar Köztársaság Kormányának
szeptemberben tárgyalt 2013. évi költségvetési törvénytervezete alapján lett összeállítva.
Ismerteti az előterjesztésben szereplőket , kiemelve azon prioritásokat , amelyeknek az
önkormányzat költségvetése összeállításánál érvényesülni kell . Ezen prioritások az elmúlt
évhez képest nem változtak . A szigorú költségvetési fegyelem , feladat és létszám
racionalizálás valamint az , hogy fejlesztés csak előfinanszírozott pályázatból lehetséges a
2012. évben is szempont volt és ez a jövőben sem változhat . Prioritást továbbra is a
csapadékvíz-elvezetés és az önkormányzati ingatlanok állagának megóvása. Kéri a testületet
fogadja el az előterjesztést , hogy az abban meghatározottak szerint – ezek mindenképpen
érvényesek lesznek 2013-ban – kerüljön sor a 2013. évi költségvetés összeállítására.
Ezután a képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
51/2012. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi
költségvetési koncepciója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.
költségvetési koncepciót megtárgyalta és elfogadta.
( A 2013. évi költségvetési koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

évi

Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A második napirendi pont tárgya: A Gyöngyös Körzete Kistérségi Többcélú Társulás
Társulási megállapodása módosításának megtárgyalása.
Gedei Zoltán polgármester: a napirendhez kapcsolódóan előadja, hogy testület tagjai a
Társulási Megállapodás módosításának tervezetét és a határozati javaslatot elektronikusan
megkapták . A rendező elv itt is az ,hogy az önkormányzat csak a kötelező feladatai ellátására
társul. Egy kivétel ez a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Mivel ez több a településen
egyedül élő idős ember biztonságérzetét fokozza , ezen feladat eddigi formában történő
ellátását az önkormányzat továbbra is biztosítani szeretné.
Mivel sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el kéri a testület tagjait szavazzanak .
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
52/2012. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Gyöngyös Körzete Kistérségi Többcélú Társulás Társulási
megállapodása módosítása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú
Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1) Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a 2013.
január 1-jétől hatályos Társulási Megállapodás módosítását az 1. melléklet
szerinti tartalommal.
2) Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselőtestülete dönt az alábbi
feladatok Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás által történő
ellátásáról 2013. január 1-től:

1. Szociális feladatok:
a) szociális intézményi feladatok:
-

hajléktalanok átmeneti elhelyezése
b.) szociális alapszolgáltatási feladatok
Családsegítés
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Ezen belül pályázati forrásból működtetett feladatok:

-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
2. Gyermekjóléti feladatok

Átmeneti intézményi szolgáltatások összehangolása. Családok
átmeneti otthona
Átmeneti intézményi szolgáltatások összehangolása. Gyermekek
átmeneti otthona
Gyermekjóléti szolgáltatás
Gyermekek átmenti gondozása
-

3. Belső ellenőrzési feladatok
4. Egészségfejlesztési feladatok
5. Közfoglalkoztatás
3) Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsában az
Önkormányzatot a mindenkori Polgármester képviselje, akadályoztatása esetén a
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője helyettesíti.
4) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt a Társulási Megállapodást aláírja

5) A Képviselőtestület felkéri a Jegyzőt, hogy jelen döntésről tájékoztassa
Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezetét.
Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő: értelem szerint
A harmadik napirendi pont tárgya: indítványok, bejelentések, javaslatok
Gedei Zoltán polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet ,hogy a Közvill.Zrt-vel a
települési közvilágítása működtetésére kötött megállapodás lejárt.
Javasolja a képviselő-testületnek ennek a felmondását. Megítélése szerint olcsóbban tudja
működtetni az önkormányzat ezt , ha saját maga gondoskodik az áram vásárlásáról és a
karbantartást végző kiválasztásáról. A közvilágítás esetleges korszerűsítésére is nagyobb
esélyt lát így . A felmondásról szóló határozat tervezetét a képviselők megkapták , mivel sem
kérdés sem hozzászólás nem hangzott el kéri a testület tagjait szavazzanak .
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
53/2012. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: közvilágítási , vállalkozási és bérleti szerződés felmondása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 31-i
hatállyal felmondja a Közvil Első Magyar Közvilágítási Zrt. –vel
(székhely :8800 Nagykanizsa Csengery u. 9.; Cg-20-10-040203)
2006. július 31-én az Önkormányzat területén lévő közvilágítási rendszer
Villamos energiával való ellátására , a rendszer karbantartására ,
üzemeltetésére , felügyeletére és ellenőrzésére megkötött többször
módosított „ KÖZVILÁGÍTÁSI SZERZŐDÉST”.
Az Önkormányzat a jövőben a település közvilágítási rendszerét – villamos
energiával való ellátás, karbantartás , üzemeltetés, felügyelet és ellenőrzés –
más szolgáltatók igénybevételével kívánja működtetni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert ezen
határozatnak a Közvil Első Magyar Közvilágítási Zrt-hez történő
megküldésével a szerződés felmondására.
Határidő : azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
.
Gedei Zoltán polgármester: javasolja a képviselő-testületetnek ,hogy a közvilágítás
villamosenergiával való ellátására a 2013. évre az ÉMÁSZ , a TRANSENERGO Hungary
Kft. és az EOS Energiakereskedő Zrt. ajánlatai közül a legkedvezőbb EOS ajánlatot fogadja
el . Ismerteti az ajánlatokban szerplő árakat.
A kéviselő-testület az elhangzottakat tudomásul veszi és 5 igen szavazattal ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozza :

54/2012. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: döntés közvilágítási célú villamosenergia vásárlásról
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évben
közvilágítási célú villamosenergiát a legkedvezőbb ajánlatot adó
EOS Energiakereskedő Zrt-től (1011 Budapest ,
Szilágyi Dezső tér 1. )vásárolja .
A testület felhatalmazza a polgármestert az ezen ajánlat alapján elkészítendő
adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Hám László alpolgármester : javasolja a polgármester úrnak ,hogy a közös hivatal
létrehozásáról szóló szerződés aláírására Vámosgyörk és Visznek Községek Önkormányzatai
között ünnepélyes keretek között kerüljön sor. Ezen vegyenek részt mindkét testület tagjai és
az eseményt fotókon is örökítsük meg . A lakosságot a helyi újságokon keresztül is
tájékoztassuk erről .
Ezzel a gesztussal Visznek község képviselői felé azt kívánjuk jelezni,hogy az
együttműködés mindkét félnek – így a nagyobb lélekszámú Vámosgyörknek is – elemi
érdeke . Most is és a jövőben is egyenrangú félként kívánunk együttműküdni velük a
településeink érdekében . Nagyon fontosak a gesztusok és a személyes kapcsolatok . Ez az
esemény jó alkalom lenne egymás megismerésére .
Ehhez kapcsolódóan is gratulál és köszönetét fejezi ki a Visontai Kovách László Katolikus
Általános Iskola igazgatójának az iskola karitatív tevékenysége miatt. Jó volt olvasni a Heves
Megyei Hírlapban ,hogy az iskola karitatív gyűjtést szervezett amit a Bugát Pál kórháznak
ajánlottak fel .
Lukácsné Kiss Márta : megkérdezi a jegyzőt , hogy a feladatellátási szerződés a háziorvossal
és a fogorvossal mikor kerülhet a képviselő-testület elé megtárgyalásra .
Dr. Balázs László jegyző: a szerződés az orvosokkal való egyeztetést követően kerülhet a
képviselő-testület elé. Olyan szerződést szeretnénk kötne ami mind a szolgáltató orvos mind
az önkormányzat számára előnyös . Vélhetően ezen szerződéseket még ebben az évben
tárgyalnunk kell .
Gedei Zoltán polgármester: bejelenti a testületnek ,hogy az őszre tervezet fásítás Endrész
György képviselő úr levezénylésével megtörtént . A két napon át tartó munka során a
Vámosgyörk-Jászárokszállás melleti közúton a vámosgyörki közigazgatási határig harminc
egynéhány tölgyet ültettek . Külön köszönetét fejezi ki ezért a képviselő úrnak .
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 7.40 órakor bezárta.
K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

