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Távolmaradását jelezte:

Tóth Zoltánné

képviselő

Jegyzőkönyvvezető:

Dr. Balázs László

jegyző

Gedei Zoltán polgármester: Üdvözli a megjelent képviselőket és a meghívottat. Megállapítja,
hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Dr. Balázs László jegyzőt.
Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.

Napirend:
1. Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének
jóváhagyása
Előadó: Gedei Zoltán polgármester
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2. Indítványok, bejelentések, javaslatok
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre
egyhangúlag elfogadja.

illetve a napirendi pontokra tett javaslatot

1. napirendi pont tárgyalása: Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési
rendeletének jóváhagyása.
Gedei Zoltán polgármester: mindenki megkapta az anyagot, amit a pénzügyi bizottság már
megtárgyalt . Átadja a szót a bizottság elnökének , hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Endrész György a pénzügyi bizottság elnöke : a költségvetés alapos munka. A bevételek
körültekintően lettek összeállítva, teljesíthetőek, biztos alapot jelentenek az önkormányzat
2013. évi gazdálkodásához. Külön pozitívum, hogy a költségvetésben fejlesztésre biztosított
összeget tényleges fejlesztésre lehet fordítani. A pénzügyi bizottság a testületnek ennek
elfogadását javasolja .

Gedei Zoltán polgármester: elmondja ,hogy a pénzügyi bizottság elnökével egyetért. A
következetes és kemény munka megteremtette annak az alapját, hogy az idei költségvetésben
már fejlesztésre is legyenek forrásaink . A 2012. év költségvetése megtervezésénél az volt a
stratégiánk , hogy bebizonyítsuk ez az önkormányzat hitel nélkül is meg tud állni a lábán, le
tudja dolgozni az előző évek fejlesztései miatt felvett tartozásait . A 2013. év költségvetése
bizonyítja , hogy ez a stratégia helyes volt . Ez tette lehetővé azt , hogy az önkormányzat és
intézményei biztonságos működése garantált a 2013. évben és szerény keretek között
fejlesztésre is lesz lehetőségünk. A fejlesztéseinket nagyon alaposan előkészítjük és
rendkívül óvatosan valósítjuk meg. Csak akkor kezdjük el a kivitelezéseket ha annak fedezete
már a számlánkon van. A fejlesztéseknél az infrastruktúra – utak és a közvilágítás felújításátfejlesztését tartja elsődlegesnek. Szeretné ha 2014-ben már nem nőnének a lakosság terhei a
kommunális hulladék elszállítása miatt. Ezért az önkormányzat részt kíván venni egy olyan
pályázaton aminek eredményeként a kommunális hulladék mennyisége csökkenthető. Ezen
pályázaton való részvétel fedezete beépítésre került a fejlesztési kiadásokhoz. Remélhetően az
útfelújítás folyamatát elkezdhetjük ebben az évben . Több lépcsőben valósulna meg a
közútjaink felújítása. Tavaszra az adóbevételek beérkezését követően kezdődhetne a Barátság
, Berzsenyi , Ifjúság út felújítása. A Kassai köz, Vörösmarty, Ady E. utca, valamint a
Martinovics utca a 3. negyedévben újulhatna meg. Ezekről természetesen a testület fog
dönteni akkor amikor a fedezet rendelkezésre áll . A felújítások fedezete a 2013. évi
költségvetés és a 2012. évi pénzmaradvány. A 2013. év tervei között szerepel még a település
vízelvezető árokrendszerének folyamatos karbantartása , közmunkásokkal a vízelvezető árkok
mélyítése. Az óvodánál kerti zuhany és légkondícionáló felszerelését tervezzük 2013-ban.
Az önkormányzat intézményeinek dolgozói 5000 Ft értékű Erzsébet utalványt kapnak
havonta. A közös hivatal dolgozói cafetéria juttatása a költségvetési törvényben szereplő
összegben került betervezésre. Jelentős tétel még a kiadásoknál az egyházi iskolának
adományként biztosított fűtéstámogatás és a lakossági kommunális hulladékszállítás
kompenzációja. Az iskola fűtési költségeinek átvállalását az önkormányzat az intézmény
átadási megállapodásában vállalta. Ezen vállalásának mindaddig eleget kíván tenni míg az
nem veszélyezteti a költségvetését. Ez a két tétel több mint ötmillió forint többletkiadással
jár .
Miután az elhangzottakhoz sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el kéri, hogy aki
egyetért a költségvetési rendelet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet
alkotja:
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képveselő-testületének
1/2013. (II.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

A 2. napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok
Gedei Zoltán polgármester : elmondja a testült tagjainak , hogy
az előterjesztést a
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztésére című pályázaton
történő részvételhez társulási megállapodás tárgyában megkapták.
Megkapták továbbá az előterjesztést a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba - jegyzett tőkéje
emelése útján – tagként történő belépésről. Ezen határozat tervezetek mellékelve lettek az
előterjesztéshez. Az előterjesztéseket a pénzügyi bizottság is megtárgyalta és támogatta.
A pályázaton 750 ingatlanra ingatlanonként 3 db. kuka beszerzését tervezzük ingatlanonként.
Ezen kukák szükségesek a lakossági szelektív hulladékgyűjtéshez. A kukák nettó 7000 Ft-ba
kerülnek és ehhez a pályázat 85%-os támogatást biztosít. Ezen pályázat önrészének
biztosítása egy közel 2,5 millió forintos költséget generál. Ezt az önkormányzat magára
vállalná és a 2013. évi költségvetésében biztosítja a pályázaton való részvétel önrészét. Így
válik lehetővé , hogy csökkenjen a kommunális hulladék mennyisége. Elmondja továbbá a
testület tagjainak ,hogy az elmúlt héten személyes megbeszélést folytatott Szabó Zsolt
országgyűlési képviselővel. A képviselőtől megtudhattuk ,hogy a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság a kommunális hulladékkezelést hogyan kívánja ellátni . A társaság fokozott
figyelmet szentel a szelektív gyűjtésnek és annak ,hogy a jövőben mérhető legyen a
lakosságtól elszállított hulladék . Ez alapján kerülnek majd kiszámlázásra a hulladékszállítási
díjak . Vámosgyörk ezért szeretne csatlakozni ehhez a társasághoz és 2014-től ezért szeretné
ha a hulladékszállítást is ők végeznék. Ez remélhetőleg a díjak csökkenését is maga után
vonja.
A Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztésére című pályázaton
történő részvételhez szükséges társulás működtetése éves szinten Vámosgyörk Községi
Önkormányzatnak , lakosságszám arányában kb. 30 ezer forintjába kerül.
Kéri a testület tagjait támogassák ezen előterjesztéseket .
Hám László alpolgármester:
teljes mértékben támogatja
a polgármester úr által
elmondottakat. Ha ezt sikerülne megvalósítani a legkorszerűbb
európai színvonalú
hulladékgyűjtés és kezelés valósulhatna meg a településen.
Gedei Zoltán polgármester: megköszöni a hozzászólás és miután az elhangzottakhoz sem
további kérdés sem hozzászólás nem hangzott el kéri, hogy aki egyetért az előterjesztésekben
szereplő határozati javaslatokkal , kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
1/2013. (II.5.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: döntés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú KFT-ben tagságról
Vámosgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testülete, akként dönt, hogy
tagja kíván lenni a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságnak.
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, akként dönt, hogy
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésének a társaság jegyzett

tőkéjének 200.000,-Ft, azaz Kettőszázezer forint pénzbeli hozzájárulással
történő felemeléséhez hozzájárulását adja és a felemelt üzletrészre
vonatkozó tulajdonosi jogok gyakorlására a társaság taggyűlése általi jelölést
elfogadja, mely szerint az új törzsbetétet a 100.000,-Ft arányban meg
kívánja szerezni.
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy
a felemelt törzstőkét készpénz befizetéssel kívánja fedezni és vállalja, hogy
az a – fent meghatározottak szerint - a cég bankszámlájára legkésőbb a jelen
alapítói határozat napjától számított 20 naptári napon belül átutalás útján
befizeti a társaság bankszámlájára.
Pénzügyi fedezet: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.6.
)önkormányzati rendelete (az általános tartalék terhére)
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződését teljeskörűen
megismerte, azt magára nézve kötelezőnek ismerik el.
A tőkeemelés következtében Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
19.000.000,-Ft, azaz Tizenkilencmillió forint összegű törzstőkéje
19.200.000,-Ft, azaz Tizenkilencmillió-kettőszázezer forint összeg lesz.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán Vámosgyörk Község polgármestere
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
2/2013. (II.5.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: felhatalmazás
Vámosgyörk Községi
Önkormányzat felhatalmazza Gedei Zoltánt
Vámosgyörk Községi Önkormányzat polgármesterét a társasági szerződést
módosító okirat, a változásokkal egybefoglalt társasági szerződés aláírására,
valamint a jegyzett tőke emelés következtében szükséges cégbírósági
változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok aláírására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán Vámosgyörk Község polgármestere
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
3/2013. (II.5.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: döntés pályázat benyújtásáról
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván
benyújtani a Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírásra
került Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése
című KEOP-1.1.1/B/10-11 kódszámú pályázatra.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Gedei Zoltán polgármester útján
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
4/2013. (II.5.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: döntés társuláshoz való csatlakozásról
Vámosgyörk Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete, a KEOP1.1.1/B/10-11
Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek
továbbfejlesztése című pályázat benyújtása érdekében Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában, Magyarország helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján a
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás néven létrejött, jogi személyiségű társuláshoz kíván csatlakozni.
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás jelen
határozat mellékletét képező társulási megállapodását elfogadja, azt magára
nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el, elfogadja a társulás céljait,
továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást
biztosítja és felhatalmazza Gedei Zoltánt Vámosgyörk Község
polgármesterét a megállapodás aláírására, valamint a fenti pályázattal
kapcsolatos valamennyi ügyintézés tekintetében Vámosgyörk Községi
Önkormányzat képviseletére.
Határidő: azonnal és folyamatos ( a társulási megállapodás aláírása )
Felelős: Gedei Zoltán Vámosgyörk Község polgármestere
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
5/2013. (II.5.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: döntés társulásban való képviseletről
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése
Társulás Társulási Tanácsában Vámosgyörk Községi Önkormányzatot
Gedei Zoltán Vámosgyörk Község polgármestere képviseli.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Gedei Zoltán Vámosgyörk Község polgármestere

Gedei Zoltán polgármester: elmondja ,hogy Tóth Zoltánné képviselő jelezte ,hogy a Szociális
és Családügyi Bizottság munkájában nem tud részt venni a jövőben . Mindannyiunk számára ismert
,hogy mint iskolaigazgató milyen óriási munkát végez azért ,hogy az iskola megmaradhasson. Úgy
érzem, hogy a település számára az iskola megmaradása és működése kulcskérdés, ezért a bizottsági
tagságról való lemondását tudomásul vettem és elfogadom. Tudomásul vették ezt a bizottság tagjai is
és ezt kérem a képviselő-testülettől is. A bizottságba új tagot kell választanunk a testület tagjai
közül. Javaslom a Szociális és Családügyi Bizottságba Lukácsné Kiss Márta képviselőt. Ő nem

tagja egyik bizottságnak sem, így nem kell gondolkodnunk a bizottságok átszervezésén. A
településünk lakónak a problémáit a munkája miatt is kiválóan ismeri . Előzetesen
egyeztettem erről Lukácsné Kiss Mártával és felkértem a bizottsági tagság vállalására. A
képviselő arról tájékoztatott ,hogy vállalja a bizottsági tagságot . Kérem, hogy aki elfogadja
a javaslatomat, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
6/2013. (II.5.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Szociális és Családügyi Bizottság tagjának megválasztása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
polgármester javaslatát a Szociális és Családügyi Bizottság tagjának
személyére, és a következő döntést hozta.
A Képviselő-testület a Szociális és Családügyi Bizottság tagjának Lukácsné
Kiss Márta képviselőt választotta.
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester : sok sikert kíván a képviselő bizottsági munkájához .
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18.20 órakor bezárta.

K.m.f.

Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

