JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. május 7-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Jelen vannak:

Gedei Zoltán
Endrész György Imre
Lukácsné Kiss Márta
Szedmák Szilvia
Tóth Zoltán Gyuláné

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását jelezte:

Hám László György
Drabos Imréné

alpolgármester
képviselő

Jegyzőkönyvvezető:

Dr. Balázs László

jegyző

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 Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról, a beilleszkedési programról,
a Családsegítő Szolgálat munkájáról
Előadó: KHSZK Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kijelölt munkatársai
3. Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
Előadó: Nemodáné Mészáros Piroska szociális előadó
4. Beszámoló a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről.
Előadó: Helyi körzeti megbízott
5. Indítványok, bejelentések, javaslatok
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre, illetve 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. Azt a testület tagjai egyhangúlag tudomásul vették.
A második napirendi pont tárgya: Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról, a
beilleszkedési programról, a Családsegítő Szolgálat munkájáról.
Gedei Zoltán polgármester: Elsőként a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat beszámolóját
kell megtárgyalnunk. A beszámolót mindenki megkapta elektronikusan.
Gedei Zoltán polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs,
kérem, hogy ha elfogadják a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolóját,
kézfeltartással jelezzék. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
28/2013. (V.7.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Beszámoló a Gyermekjóléti Központ munkájáról, a beilleszkedési
programról, a Családsegítő Szolgálat munkájáról
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta 2012-ben Vámosgyörk községben a Gyermekjóléti Központ
munkájáról, a családsegítési és beilleszkedést segítő program feladatairól
és a Családsegítő Szolgálat munkájáról szóló ezen jegyzőkönyv
mellékleteit képező beszámolókat.
A testület az elvégzett munkához gratulál és
területen dolgozóknak.

köszönetét fejezi ki a

Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A harmadik napirendi pont tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok
ellátásáról.
Gedei Zoltán polgármester: A harmadik napirendi pontban a gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolót kell megtárgyalnunk. Megkérdezném
Nemodáné Mészáros Piroskát, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni a beszámolót?
Nemodáné Mészáros Piroska gyámügyi előadó: elmondja , hogy nem kívánja a beszámolót
szóban kiegészíteni.
Gedei Zoltán polgármester: Van-e valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban?
Gedei Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem, hogy aki
elfogadja az önkormányzat gyermekvédelmi beszámolóját, kézfeltartással jelezze. (A
beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

29/2013. (V.7.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk Község Önkormányzatának gyermekjóléti és
gyermekvédelmi beszámolója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta az ezen jegyzőkönyv mellékletét képező az Önkormányzat
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról szóló
beszámolót.
A testület köszönetét fejezi ki a feladatot ellátó hivatali dolgozóknak.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Dr. Balázs László jegyző
A negyedik napirendi pont tárgya :Beszámoló a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről.
Gedei Zoltán polgármester: Köszönti a Gyöngyösi Rendőrkapitányságot képviselő Kádas
Tibor századost és a helyi körzeti megbízottat Szaniszló János főtörzsőrmestert. A
beszámolót a testület tagjai megkapták. Átadja a szót a századosnak.
Kádas Tibor százados : megköszöni azt a segítséget amit a település a körzeti megbízottnak
nyújt. Elmondja , hogy az eddigi gyakorlat szerint a rendőrség munkáját a prevenció előtérbe
helyezése mellett a lakosság szubjektív biztonságérzetének fokozása határozza meg. A
rendőrségi vezetők célja, változatlanul az , hogy a helyi körzeti megbízottak lakóhelyükön
végezzék a munkájukat, elvezénylésükre csak a legritkább esetben kerülhessen sor. A
közbiztonsági intézkedési terv amely alapján a jelzőrendszer kiépítése megtörtént és a
polgárőrséggel történő fokozott együttműködés is megvalósult hatékony eszköznek látszik a
bűnmegelőzésben .
A rendőrség megköszöni a hivatalnak azt a segítséget amely eredményeként sikerült felmérni
a bűnmegelőzés érdekében a 60 év felettieket, a hajléktalanokat és a külterületen élőket ,
vagyis azon személyeket akik potenciálisan leginkább veszélyeztetve vannak.
A következő feladatunk az üresen álló ingatlanok felmérése a településen . Ebben is kérjük az
önkormányzat segítségét.
A településen főként télen gondot jelentenek a hajléktalan személyek . A körzeti megbízott
fokozottan figyel arra , hogy a vasútállomáson ezt a problémát megoldja.
Gedei Zoltán polgármester: megköszöni a kiegészítést és kéri a testült tagjait , hogy
kérdéseiket , hozzászólásaikat a beszámolóhoz tegyék meg.
Endrész György képviselő: elmondja, hogy az István Király úton változatlanul gondot
jelentenek a felelőtlenül száguldozó, főként átmenő forgalom. Kéri ennek a problémának a
kezelését. A településen van-e kábítószer terjesztés és fogyasztás ?
A beszámolót jónak tartja és elégedett , hogy az abban szereplő számok a bűncselekmények
csökkenését jelzik .
Kádas Tibor százados : a településen a hatóság nem tud kábítószer terjesztésről és
fogyasztásról . Elmondja, hogy a gyorshajtás kezelésére
megoldást jelenthetne olyan

elektronikus sebességmérő kihelyezése ami figyelmezteti az autóst , hogy túllépte a
sebességet. Ez már több településen pl. Hatvanban is sikeresen bevált.
Természetesen a rendőrség ha az önkormányzat kéri úgy készíti el a sebességmérő
gépjárműve vezénylését , hogy több időt töltsön a településen.
Gedei Zoltán polgármester: megköszöni a kiegészítést, hozzászólásokat és a település
valamennyi lakója nevében szeretné ha a kommunikáció a rendőrség és az önkormányzat
között folyamatosan működne. Felmérik , hogy az említett sebességet jelző elektronikus
tábláknak mennyi a telepítési költsége és erről tájékoztatni fogja a képviselő-testületet.
A temető melletti illegális kamion parkolást a körzeti megbízott munkájának eredményeként
gyakorlatilag sikerült megszűntetni . Most azon fogunk dolgozni , hogy szűnjön meg a
felelőtlen száguldozás Vámosgyörkön . Az ennek érdekében tett intézkedéseimről a testületet
folyamatosan tájékoztatni fogom .
Megköszöni a körzeti megbízott és a rendőrség valamennyi illetékesének az elvégzett munkát
amelyhez gratulál . Ennek eredménye az , hogy Vámosgyörkön a lakosságnak a bűnözéstől
nem kell félnie. Javasolja a beszámoló elfogadását.
Miután további kérdés hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 5 szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
30/2013. (V.7.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy:Beszámoló a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről.
Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta
a közrend, közbiztonság helyzetét 2012-ben bemutató körzeti megbízotti
beszámolót Vámosgyörk községben és azt elfogadta.
A testület köszönetét fejezi ki az elvégzett munkáért a kapitányság vezetőinek
és dolgozóinak egyaránt. (A jóváhagyott körzeti megbízotti beszámoló
a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről a jelen jegyzőkönyvhöz csatolva)
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Az ötödik napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok.
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testületnek , hogy
Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 2013. január
1-én hatályba lépett rendelkezéseire, valamint arra tekintettel, hogy önkormányzatunk közös
önkormányzati hivatalt hozott létre Visznek községgel, szükségessé vált az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata. Az új törvényi rendelkezésekre
tekintettel a hatályos rendelet számtalan rendelkezése módosításra szorul, így indokolt egy – a
meglévő lényegi szabályok fenntartása mellett - új rendelet kidolgozása, és a régi rendelet
hatályon kívül helyezése. Erről az előterjesztést a testület tagjai megkapták. Megkapták
továbbá a rendelet tervezetet. Kéri ,hogy tegyék meg ehhez kérdéseiket , hozzászólásaikat.
Miután sem kérdés, sem hozzászólás nem volt, kéri , hogy aki egyetért az SZMSZ rendelet
elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2013. (V.8.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: elmondja , hogy 2013. június 1-vel a RÖKI által végzett
szennyvízhálózat üzemeltetést a Heves Megyei Vízmű veszi át. A Vízmű segítséget ígért az
önkormányzatnak a kintlévőségei behajtásához. Ezért a költségvetési szerv működtetését
2013. év végéig javasolja fenntartani. Remélhetőleg év végéig sikerül kintlévőségei egy részét
behajtania , így lehetőségünk lesz úgy megszüntetni, hogy az önkormányzatnak nem jelent
külön anyagi terhet . Ehhez az is szükséges, hogy az intézményi dolgozó jogviszonya
részmunkaidőssé váljék. Kéri a testület tagjait döntsenek erről.
Miután további kérdés hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 5 szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
31/2013. (V.7.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy:döntés a RÖKI 2013. dec. 31-ig történő működtetéséről
Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta
a Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízüzemeltető Részben Önállóan
Gazdálkodó Költségvetési Szerv működtetését.
A képviselő-testület a költségvetési szerv kintlévőségei behajtása érdekében úgy
dönt , hogy a szervet 2013. december 31-ig kívánja működtetni.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert , hogy a szerv működési
költségeinek csökkentése érdekében a határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony részmunkaidejűvé tétele érdekében a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Elmondja a testület tagjainak , hogy az óvodai klímaberendezés beszerelése még a héten sorra
kerül. Ezzel reméljük tovább tudjuk javítani az óvodai nevelés körülményeit.
Elmondja , hogy a Kossuth útról a Bárdosék háza mellől a vasút felé vezető járdaszakasz
közvilágítása érdekében a lámpatartó oszlopok felállításra kerültek.
Elmondja továbbá ,hogy Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járult
hozzá ,hogy a védőnő Vámosgyörkön helyettesítsen heti 20 órában. Több védőnőt
megkerestünk a vezető védőnő folyamatos tájékoztatása mellett, végül Csány községből
Tassy Mária védőnő vállalta, hogy heti két napban kedd és csütörtök helyettesíti a szülési
szabadásra menő Veresné Benei Krisztinát. Sajnos pályakezdő védőnő a környező
településeken az idén nem végez , arra ,hogy sikerül 8 órában kinevezhető védőnőt találnunk
a helyettesítés idejére nincs reális esélyünk .A megbízási szerződést 2013. május 15-től 2013.

december 31-ig kívánjuk megkötni olyan feltételekkel amelyeket a képviselő-testület már
ismert, hiszen Samuné Vadnai Szilvia védőnőt is így kívántuk alkalmazni. Tassy Mária
védőnő munkáltatója a helyettesítéshez hozzájárult, ahogy a vezető védőnő is támogatja a
helyettesítést.
Miután kérdés hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat
nélkül a következő határozatot hozza:
32/2013. (V.7.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: védőnői helyettesítéssel kapcsolatos döntés
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
védőnő
helyettesítési feladatok ellátására 2013. május 15-től 2013. december 31-ig
határozott időre megbízási szerződést létesít Tassy Mária csányi
védőnővel. A helyettesítéshez a védőnő munkáltatója Csány község
polgármestere hozzájárult. A vezető védőnő szakmai állásfoglalása szintén
támogatja a helyettesítést .A védőnői tanácsadás és fogadóóra feladatainak
ellátása heti 20 órában kedd és csütörtöki napokon történne.Az ellátási
körzet : Vámosgyörk község közigazgatási területe.
A megbízás díj bruttó 100000 Ft/hó. A helyettesítés alapdokumentuma a
polgármester és a helyettesítő védőnő által aláírt megbízási szerződés.
Ezért a képviselő-testület felhatalmazza Gedei Zoltán polgármestert, hogy
a fentiek alapján elkészített megbízási szerződést a védőnővel aláírja.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester : elmondja a testület tagjainak, hogy az előterjesztést a
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás társulási
megállapodásának módosításáról a képviselők megkapták . Kéri , hogy azt változtatás
módosítás nélkül hagyják jóvá.
Miután kérdés hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat
nélkül a következő határozatot hozza:
33/2013. (V.7.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: felhatalmazás társulási megállapodás aláírására
valamint szavazati jog gyakorlására
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja
akként dönt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 87.§-95.§ pontjában foglalt rendelkezésekre való
tekintettel elfogadja a jelen előterjesztés mellékletét képező, módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás szövegét, azt magára
nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el és felhatalmazza Gedei Zoltánt
Vámosgyörk Község polgármesterét a társulási megállapodás aláírására,
valamint arra, hogy Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanács tagjaként Vámosgyörk
Községi Önkormányzat képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: azonnal és folyamatos ( a társulási megállapodás aláírására )
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester : elmondja a képviselő-testületnek ,hogy a Heves Megyei
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa határozatának megfelelően a
kettős finanszírozás elkerülése érdekében 2013.05.10-ig kérte , hogy az önkormányzat
nevében a polgármester nyilatkozzon arról , hogy a Társulás által benyújtott KEOP -1.1.1.
pályázatban kívánunk-e részt venni , vagy a Hatvan által kezdeményezett KEOP-1.1.1
projektben veszünk-e részt.
Miután a hatvaniak által indított projekten már közel fél éve dolgozunk így természetes ,hogy
ezen keresztül kívánjuk a hulladékkezelést Vámosgyörkön megoldani.
Miután kérdés hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat
nélkül a következő határozatot hozza:
34/2013. (V.7.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: felhatalmazás nyilatkozattételre
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja
akként dönt, hogy a Hatvan várossal együtt kíván pályázatot benyújtani a
KEOP -1.1.1. projekt keretében.
A testület utasítja a polgármestert ,hogy erről nyilatkozat formájában
tájékoztassa a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulási
Tanácsot.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester : elmondja a testületnek , hogy a Családi Nap lebonyolítására
2013. június 1-jén kerül sor. A szervezéssel Szedmák Szilvia képviselő van megbízva. Kéri a
képviselőt ismertesse a testület tagjaival a tervezett programot.
Szedmák Szilvia képviselő: az elmúlt évi családi nap programjai részben megismétlődnek.
Lesz ugrálóvár, élőcsocsó, erős emberek versenye, főzőverseny, vérnyomásmérés stb. A
program bővül rendőrségi bemutatóval és tűzijátékkal is .
A szervezésben sokan fognak segíteni , reméljük ,hogy mind a településen élők ,mind a
meghívott vendégek számára emlékezetes lesz ez a családi nap is.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18.20 órakor bezárta.
K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

