JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. március 26-án 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.
Gedei Zoltán
Hám László
Endrész György
Lukácsné Kiss Márta
Tóth Zoltánné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását bejelentette: Drabos Imréné
Szedmák Szilvia

képviselő
képviselő
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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. Döntés belterületi utak meleg aszfalttal történő helyreállításáról
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
2. Indítványok, bejelentések, javaslatok

A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre
egyhangúlag elfogadja.

illetve a napirendi pontokra tett javaslatot

Az első napirendi pont tárgya: döntés belterületi utak meleg aszfalttal történő
helyreállításáról.
Gedei Zoltán polgármester: Elmondja , hogy a napirendhez kapcsolódó határozat tervezetet a
testület tagjai megkapták. Az önkormányzatnak 2013-ban előreláthatóan bruttó 16 millió
forint áll rendelkezésére útfelújításra. Az ezen keretből felújítandó utak jegyzékét a határozat
tervezet tartalmazza. Reméli ,hogy minden évben legalább ekkora összeget tud az
önkormányzat biztosítani útfelújításra. A településen élők egyik legfontosabb igénye lenne ,
ennek biztosítása. A helyreállítandó utak jegyzékét a testület már az elmúlt évben a koncepció
és az idén is a költségvetés összeállításánál is tárgyalta. A konkrét kiválasztásnál szempont
volt. , hogy a Martinovics utca a település leginkább leromlott utcája, ahol közlekedni már

most sem egyszerű. A Berzsenyi , Barátság , Ifjúságra szintén ráfér a felújítás , amint még sok
önkormányzati útra is , de azzal , hogy ezek az utak egymás mellett találhatók a
felújításukkal ezen településrészen legnagyobb problémáját sikerülni kezelni . A tervezett
bruttó 16 milliós összeg alapján a beruházás nem közbeszerzés köteles. Meghívásos
pályáztatás útján javasolja a helyreállítást végző kivitelezőt megbízni. A pályázatok
előértékelésének elvégzésére a pénzügyi bizottság elnökének vezetésével egy bizottságot
javasol felállítani , amelynek tagjai Dr. Bódis Károly ügyvéd , aki az óvoda kivitelezésének
pályáztatásában is közreműködött. Tagként javasolja továbbá Dr. Balázs László jegyzőt is. A
kivitelezés során nagyon fontos lesz a műszaki ellenőr személye, akire Kis Ferenc személyét
javasolja. Kis Ferenc szakmai tekintélye garancia arra , hogy az önkormányzat érdekei
érvényesüljenek.
Megállapítja , hogy sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el kéri , hogy aki elfogadja
az előterjesztést kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
17/2013. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: döntés belterületi utak meleg aszfalttal történő helyreállításáról
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát
képező Vámosgyörk belterületén lévő Martinovics Ignác utca ( 720 mX 3,0
m= 2160m2) , Barátság utca (375,5 m X 3,0 m = 1126,5 m2) , Berzsenyi
Dániel utca (245,1 mX 3,0 m= 735,3 m2), Ifjúság utca ( 347,3 m X 3,0 m =
1041,9 m2 ) 2013. évben meleg aszfalttal történő helyreállítását határozta el.
A helyreállítást 5 éves garanciával és az alábbi műszaki tartalommal kívánja
megvalósítani:
- felület portalanítása
-kiegyenlítő réteg készítése, profilozás változó szélességben és vastagságban
0/22-es zúzalékból vagy mart aszfaltból
-felület bitumen emulzió permetezés teljes felületen
-AC-11 jelű aszfaltból 4 cm vastagságban aszfalt réteg készítés gépi
bedolgozással majd tömörítéssel
-padkarendezés
A képviselő-testület a 2013. évi költségvetéséből ezen feladatra bruttó 16
millió forint keretösszeget biztosít.
A testület a helyreállítást végző kivitelezőt meghívásos pályáztatás útján
kívánja megbízni.
A pályázatok előértékelésére előzetes bíráló bizottságot választ .
A bizottság tagjai: Endrész György pü bizottság elnöke
Dr. Bódis Károly ügyvéd
Dr. Balázs László jegyző
A bíráló bizottság javaslata alapján a kivitelező személyéről a képviselő
testület dönt.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályáztatási eljárás
lebonyolítására megbízza Dr. Bódis Károly ügyvédet, a kivitelezés
felügyeletére pedig Kis Ferenc műszaki ellenőrt.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: Elmondja , hogy a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba - jegyzett tőkéje
emelése útján – tagként történő belépésről szóló előterjesztést és az ezzel kapcsolatos
határozat tervezeteket a testület tagjai megkapták. Megkapták továbbá Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági Szerződésének módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegét. Kéri , hogy az előterjesztésben szereplő határozat tervezeteket
változtatás , módosítás nélkül fogadja el a testület.
Megállapítja , hogy sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el kéri , hogy aki elfogadja
az előterjesztést kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
18/2013. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: döntés Társasági tagságról
Vámosgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testülete, akként dönt, hogy
1/2013 (II.5.) és 2/2013. (II.5) számú határozatait hatályon kívül helyezi.
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 Önkormányzata Képviselő-testülete, akként dönt, hogy
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésének a társaság jegyzett
tőkéjének 3.500.000,-Ft, azaz Hárommillió-ötszázezer 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 Önkormányzata 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 (általános tartalék terhére).
Vámosgyörk Községi Önkormányzata 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
22.500.000,-Ft, azaz Huszonkettőmillió-ötszázezer forint összeg lesz.

Határidő: 2013. április 28. napja az okiratok cégbírósági benyújtására
Felelős: Vámosgyörk Községi polgármestere
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
19/2013. (III.26.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: felhatalmazás társasági szerződés aláírására
Vámosgyörk Községi Önkormányzata felhatalmazza Vámosgyörk Községi
Önkormányzatának 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: 2013. április 28. napja az okiratok cégbírósági benyújtására
Felelős: Vámosgyörk Községi polgármestere
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 07.30
órakor bezárta.
K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

