JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Jelen vannak:

Gedei Zoltán
Hám László
Endrész György
Lukácsné Kiss Márta
Szedmák Szilvia
Tóth Zoltánné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette: Drabos Imréné

képviselő

Jegyzőkönyvvezető:

jegyző

Dr. Balázs László

Gedei Zoltán polgármester: Üdvözli a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a polgármesteren kívül még 5 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. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi Munkatervének
elfogadása
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
3. Intézményi térítési díjak, bérleti díjak, helyi közszolgáltatások díjainak és
az önkormányzat pénzügyi tárgyú helyi rendeleteinek felülvizsgálata
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
4. Indítványok, bejelentések, javaslatok

A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre és a napirendi pontokra tett javaslatot
egyhangúlag elfogadja.
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 Képviselőtestületének 2013. évi Munkatervének elfogadása
Gedei Zoltán polgármester: Elkészült a képviselő-testület 2013. évi munkaterve, ezt mindenki
megkapta. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki elfogadja a
képviselő-testület 2013. évi munkatervét, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
55/2012. (XII.4.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi
munkaterve
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi
munkatervet megtárgyalta és elfogadta.
(A munkaterv a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A harmadik napirendi pont tárgya: Intézményi térítési díjak, bérleti díjak, helyi
közszolgáltatások díjainak és az önkormányzat pénzügyi tárgyú helyi rendeleteinek
felülvizsgálata.
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak ,hogy a napirendhez kapcsolódó
tájékoztatót a testület tagjai megkapták. Ez tartalmazza azokat az elveket amelyek mentén a
bérleti díjak meghatározásra kerülnek. Kéri a testület tagjait ,hogy a díjakkal kapcsolatos
határozatokat csak az két ünnep között tartandó rendkívüli ülésen tárgyalják meg és
döntsenek róla .
Elmondja a
testület tagjainak, hogy a Vámosgyörk és Térsége Kommunális
Szennyvízelvezető Részben Önálló Intézmény társulási ülésen a Heves Megyei Vízmű Zrt-vel
fennálló vállalkozási szerződés időbeli hatályának meghosszabbítására vonatkozó döntés
született. Ennek oka ,hogy a költségvetési szervnek húszmillió forint feletti kintlévősége van
, ugyannakkor a szolgáltató felé a RÖKI 8 millióval tartozik. Ezt egy közel huszmilliós
tartozásról érte el két év alatt. Mivel a törvény megengedi ,hogy a szerv 2013. május 31-ig
működjön jelenlegi formájában ezért döntött a Tanács úgy ,hogy 2013. május 31-ig
működteti. Reméljük ,hogy a kintlévőségei kezelésével azzal a racionális működéssel
amelynek eredménye volt az intézmény Vízmű felé történő tartozásának nagyságrendekkel

történő csökkentése 2013. május 31-ig sikerülhet ledolgozni a tartozást. Igy a költségvetési
szerv megszűnésekor az alapító önkormányzatoknak nem lesz a szerv tartozásaiért helytállási
kötelezettsége. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, hogy a testület
erősítse meg a Tanács döntését és járuljon hozzá a Vámosgyörk és Térsége Kommunális
Szennyvízelvezető Részben Önálló Költségvetési Intézmény és a Heves Megyei Vízmű Zrt.
között 2006. május 2. napjától
fennálló vállalkozási szerződés időbeli hatályának
módosításához, ez alapján a szerződés 2013. január 1. napjától kezdődően 2013. május 31-ig
meghosszabbodik .
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
56/2012. (XII.4.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: vállalkozási szerződés meghosszabbítása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi
, hogy az általa alapított Vámosgyörk és Térsége Kommunális
Szennyvízelvező Részben Önálló Költségvetési Intézmény és a Heves
Megyei Vízmű Zrt. között 2006. május 2-án létrejött vállalkozási szerződés
módosításra kerül. A szerződés időbeli hatályát közös megegyezéssel
határozott időre - 2013. január 1-től kezdődően 2013. május 31-ig tartmódosítják a felek .
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Elmondja a testület tagjainak ,hogy Vámosgyörk Községi
Önkormányzat a 2011. és 2012. évre 2010. év decemberében a helyi hulladékszállítási
közszolgáltatás megszervezésére hivatalos eljárást követően az AVE-HEVES Régió
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötött szerződést 2 év időtartamra. A
szerződés 5%-os díjemelést tett lehetővé a Kft-nek a 2. évben évente . A szerződés lejárt és
ismét esedékessé válik a közbeszerzés lefolytatása. Az AVE-HEVES Régió azonban csak
több mint 40%-os díjemeléssel tudná a szolgáltatást vállalni. Mivel jelentős költségei vannak
a szolgáltatóknak valószínű ,hogy a szolgáltatás jelenlegi szinten történő elvégeztetése
jelentős áremeléssel járna. Sajnos tudatosítani kell a lakossággal ,hogy szemléletváltásra van
szükség a helyben keletkező hulladékkal kapcsolatosan. A keletkező hulladék mennyiséget
mindenképpen csökkenteni kell. Ennek eszköze lehet a fogyasztói szokásokon történő
változtatás a szelektív gyűjtés és a komposztálás. Szeretné növelni a településen található
szelektív gyűjtőhelyek számát .
Tóth Zoltánné képviselő: a lakossági szemétkezeléssel kapcsolatos szemléletének
megváltoztatását már az iskolában el kell kezdeni kialakítani . Ehhez az iskola segítségét is fel
tudja ajánlani az önkormányzatnak .
Endrész György képviselő: nem tartja jó megoldásnak a szállítási díj drasztikus emelését .
Ez tovább fogja növelni az illegális lerakást. Ha kormányzati szinten nem kezelik ezt
megfelelően el fog fertőződni az ország.
A szomszéd településeken mennyi a szemétdíj?

Gedei Zoltán polgármester : a következő testületi ülésen tudja csak tájékoztatni a szomszéd
településeken a szemétdíjról a testületet .
Kéri azonban ,hogy hatalmazzák fel , hogy a szelektív gyűjtő szigetek számának emeléséről
tárgyalhasson.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
57/2012. (XII.4.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: felhatalmazás helyi hulladékszállítás
módosításának kezdeményezésére
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékszállítási
díj emelésének csökkentése érdekében felhatalmazza a polgármestert , hogy
a helyi hulladékszállítási közszolgáltatás módosítását –
a szelektív
gyűjtőhelyek számának emelését – kezdeményezze az AVE-HEVES Régió
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft-vel .
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A negyedik napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok
Gedei Zoltán polgármester: ismerteti a testülettel a 3440422514 ellenőrző kódú VKL. évközi
beszámolója megszűnteknek és a vagyonátadási jelentést . A jelentést a pénzügyi bizottság is
megtárgyalta .Kéri a testület tagjait ,hogy ezt változtatás és módosítás nélkül fogadják el.
A testület 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza :
58/2012. (XII.4.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Visontai Kovách László Általános Iskola évközi beszámolója,
vagyonátadási jelentés elfogadása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a 3440422514 ellenőrző kódú „Visontai Kovách László
Általános Iskola évközi beszámolója megszűnteknek beszámolót és a
vagyonátadási jelentést ezek alapján az alábbi határozatot hozta:

1.

A Képviselő-testület a Visontai Kovách László Általános Iskola
évközi beszámolóját és vagyonátadási jelentését elfogadja.

2.

A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a jelen határozattal
elfogadott beszámoló, valamint vagyonátadási jelentést a

Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága részére
küldje meg.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Dr. Balázs László jegyző
Gedei Zoltán polgármester : elmondja a testület tagjainak , hogy költségátalány megállapítását
kéri 2013. január 1-től. Az ezzel kapcsolatos előterjesztést a testület megkapta.
Kéri a testületet tárgyalja ezt meg. Mivel érintett az ügyben ezért kéri a testület tagjait zárják
ki a döntéshozatalból.
A testület 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza :
59/2012. (XII.4.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: a polgármester döntésből való kizárása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Gedei Zoltán polgármestert személyes érintettsége miatt, a polgármester
költségátalányának megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: Hám László alpolgármester
Hám László alpolgármester : a polgármester úr érintettsége alapján a polgármesteri
költségátalányban való döntés lezárásáig átveszi az ülés vezetését . Elmondja a testületnek ,
hogy a polgármester úr eddig nem vett igénybe költségátalányt. Az is ismert a testület tagjai
előtt ,hogy a közösség érdekében a polgármester úr folyamatosan járja a települést. A
közmunkások ellenőrzése és irányítása szinten folyamatos autóhasználatot követel. A
hivatalnak szolgálati gépjárműve nincs, ezért a magángépjármű településen belüli
használatának elszámolására ez a lehetőség a legcélszerűbb. Javasolja ,hogy az
előterjesztésnek megfelelően 30 %-os költségátalány kerüljön a polgármester úr részére
megállapításra .Az előterjesztést a pénzügyi bizottság is megvitatta és támogatta.
Endrész György pü.és ügyrendi biz. elnök: az előtejesztést a bizottság támogatta. Javasolja
annak elfogadását a testületnek .
Ezután a képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
60/2012. (XII.4.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: polgármesteri költségátalány megállapítása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gedei Zoltán
polgármester költségátalányát 2013. január 1-i hatállyal havi 415000,-Ft-os
illetménye 30 %-ában azaz 124.500,-Ft/hó összegben állapítja meg.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségátalány kifizetéséről a
jogszabályoknak megfelelően intézkedjen.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Balázs László jegyző

A polgármester átveszi az ülés további vezetését .

Gedei Zoltán polgármester: megköszöni a testületnek a megállapított költségátalányt.
Tájékoztatja a testületet , hogy közös hivatal létrehozásáról az együttes ülés Visznek Községi
Önkormányzat Képviselő-testületével vélhetően 2012. december 13-án 17 órakor lesz
megtartva.
A meghívó és az előterjesztések kiküldése a véglegesítést követően azonnal megtörténnek.
A képviselők megjelenésére az esemény fontossága miatt feltétlenül számít.
Tóth Zoltánné képviselő: megköszöni a testületnek az iskolának 2012. évben nyújtott
támogatásokat. Reméli , hogy az önkormányzat a jövőben is támogatja az iskolát.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18.10 órakor bezárta.
K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

