JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. március 5-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Jelen vannak:

Gedei Zoltán
Hám László
Endrész György
Lukácsné Kiss Márta
Szedmák Szilvia

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette: Drabos Imréné
Tóth Zoltánné

képviselő
képviselő

Jegyzőkönyvvezető:

jegyző

Dr. Balázs László

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. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról
Előterjesztő: Dr. Balázs László jegyző
Előkészítő: Polgármesteri Hivatal ügyintézői
3. Indítványok, bejelentések, javaslat
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre, illetve a napirendi pontokra tett javaslatot
egyhangúlag elfogadja.
A közelgő nőnap alkalmából egy szál virággal köszönti a testület hölgy tagjait!

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. Azt a testület tagjai egyhangúlag tudomásul vették.

A második napirendi pont tárgya: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról.
Gedei Zoltán polgármester: Átadnám a szót Dr. Balázs László jegyző úrnak.
Dr. Balázs László jegyző: Elektronikusan mindenki megkapta a beszámolót. A beszámoló
alapja a hatósági statisztika. Ennek szóbeli kiegészítéseként elmondja, hogy a hivatal dolgozói
sokat és keményen dolgoznak. Lehetőségeikhez mérten igyekeznek segítséget nyújtani a
lakosságnak szinte mindenben. Az előző évhez képest a helyzet nem lett könnyebb. A
jogszabályváltozások , az elszegényedés , a kintlévőségek behajtása egyre több ügyet teremt.
A lakosság részéről bíznak a hivatalban . A döntéseinket elfogadják , az ügyek itt lezárulnak .
Egyre többen keresnek meg bennünket olyan kérdésekben is amelyek nem a mi hatáskörünk.
Mindannyian szívesen segítünk amiben csak tudunk.
Változatlanul probléma a viszonylag nagy összegű behajtathatatlan gépjármű és iparűzési adó.
Ennek az évnek elsődleges feladata ennek a csökkentése .
Gedei Zoltán polgármester: amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem, hogy aki
elfogadja a beszámolót a polgármesteri hivatal 2012. évi munkájáról, kézfeltartással jelezze.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
13/2013. (III.5.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról szóló beszámolót.
(A beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A harmadik napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok.
Gedei Zoltán polgármester:Ismerteti Hatalyák Gábor 3291. Vámosgyörk ,István Király út
147. szám alatti lakos kérelmét. Elmondja a testületnek ,hogy Hatályák Gábor a tulajdonában
lévő István Király út 147 és 145 szám alatt találhatóak két telket szeretné összevonatni .
Ehhez kéri a testület hozzájárulását. Ez által az ingatlan amelyben jelenleg lakik szabadon
állóvá válik. Ezt az ingatlant szeretné a jövőben bővíteni. Ennek azonban feltétele , hogy
összevonásra kerülhessen .
Javasolja a testületnek támogassa Hatalyák Gábor kérelmet, de csak úgy ,hogy az ne
jelentsen többletkiadást az önkormányzatnak .
Ezután a képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

14/2013. (III.5.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: telekösszevonáshoz hozzájárulás

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul , hogy a
Vámosgyörk, István Király út 147 és 145 szám alatt lévő 590 és 592-es hrszú ingatlanok amelyek Hatalyák Gábor tulajdonában vannak összevonásra
kerüljenek. A testület tudomásul veszi ,hogy az 590 hrsz-ú ingatlanon álló
lakóház az összevonást követően szabadon álló beépítésűvé válik .
Határidő: értelem szerint
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak ,hogy a Vámosgyörki Közös
Önkormányzati Hivatal dolgozói vonatkozásában is meg kívánja határozni azokat a
teljesítmény követelményeket amelyek elengedhetetlenek a hatékony működéshez. Kéri a
testületet ,hogy a korábbiakban a polgármesteri hivatal dolgozóira megfogalmazott
teljesítménykövetelmények kerüljenek megfogalmazásra a közös önkormányzati hivatal
dolgozóira is . Kérem, hogy aki egyetért a 2013. évi teljesítmény-követelményekkel,
kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
15/2013. (III.5.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2013. évi teljesítménykövetelmények megfogalmazása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a vámosgyörki
közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára a
2013. évre a következő teljesítménykövetelményeket fogalmazza meg, a
hatályos jogszabályokban foglaltakon kívül:
1. Az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának biztosítása érdekében
takarékos gazdálkodás a feladatvégzés során.
2. Az árvízzel vagy
tevékenységek ellátása.

egyéb

katasztrófahelyzettel

3. Szakmai ismeretek folyamatos
továbbképzéseken való részvétel.
4. Folyamatos önképzéssel
figyelemmel kísérése.

a

bővítése

jogszabályi

és

kapcsolatos
karbantartása,

változások

5. Határidők pontos betartása és betartásának biztosítása.

folyamatos

A képviselő-testület megbízza a polgármestert – a jegyző vonatkozásában –
és a jegyzőt a hivatal köztisztviselői vonatkozásában az egyéni
teljesítménykövetelmények meghatározásával.
Határidő: 2013. március 30.
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Dr. Balázs László jegyző
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak ,hogy az óvoda felvéli
körzethatárának kijelölése eddig nem történt meg. Javasolja, hogy ez Vámosgyörk Község
Közigazgatási Területe legyen. Kéri, hogy aki egyetért ezzel kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
16/2013. (III.5.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Tulipán óvodai felvételi körzethatár kijelölése
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete :
a fenntartásában működő Tulipán Óvoda (3291. Vámosgyörk, Kossuth L. út
10.) felvételei körzethatárának Vámosgyörk Község közigazgatási határát
jelöli ki.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a körzethatárt az oktatási
hivatal felé jelentse
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: elmondja ,hogy a testület részére kiküldésre került a Heves
Megyei Hulladékkezelési társulás levele. A levél kapcsán a testületi tagok is láthatják, hogy a
hulladék-kezelés kezelése az önkormányzattól fokozott gondosságot és állandó tárgyalásokat
követel meg. Irányelvünk az , hogy az önkormányzat tiszteletben tartja a hulladéklerakásra
2006-ban 10 évre kötött megállapodást. Ez mellett keressük azokat az alternatívákat amelyek
lehetővé tennék, hogy a hulladékkezelés a településen a lakosság számára megfizethető
maradjon a jövőben is.
Az elhangzottakat a testület tagjai tudomásul veszik.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 19.00 órakor bezárta.

K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

