JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. április 2-án 17.00 órakor tartott üléséről.

Jelen vannak:

Gedei Zoltán
Hám László
Drabos Imréné
Endrész György
Lukácsné Kiss Márta
Szedmák Szilvia

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását jelezte:

Endrész György
Tóth Zoltánné

képviselő
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. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi
költségvetés rendelet végrehajtásáról a zárszámadási rendelet elfogadása
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Előzetesen megtárgyalta: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
3. Indítványok, bejelentések, javaslatok
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre, illetve a napirendi pontokra tett javaslatot
egyhangúlag elfogadja.
1. 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.
2. napirendi pont tárgya: Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési
rendelet végrehajtásáról a zárszámadási rendelet elfogadása

Gedei Zoltán polgármester: Elsőként a 2012. évi zárszámadást kell megtárgyalnunk. A
pénzügyi bizottság elnökének távolléte miatt tájékoztatja a testület tagjait , hogy a bizottság
megtárgyalta a 2012. évi költségvetésről készült beszámolót. A beszámoló rendkívül alapos és
áttekinthető munka. Javasolta elfogadását. A rendelet tervezetet annak mellékleteivel a
testület tagjai elektronikusan megkapták .
Kéri a képviselőket kérdéseiket ,hozzászólásaikat tegyék meg ezzel kapcsolatosan.
Hám László alpolgármester: elmondja , hogy a beszámoló átgondolt , alapos munka . Hosszú
idő óta képviselő , de nem emlékszik arra ,hogy ilyen jól zártunk volna évet. A fegyelmezett
gazdálkodás eredménye biztos alapokat biztosít az önkormányzat további működéséhez.
Gedei Zoltán polgármester: Megköszöni a hozzászólást és miután egyéb kérdés, hozzászólás
nem volt, kéri , hogy aki egyetért a 2012. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendelet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet alkotja:
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2013. (IV.3.) rendelete
a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

A 3. napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok.
Gedei Zoltán polgármester: tájékoztatja a testület tagjait , hogy a Kossuth Lajos utca Adács
felőli részét a Vasútállomással összekötő járdaszakasz – Bárdosék háza mögül indulközvilágításának érdekében a munkák megkezdődtek. 6 db használt lámpaoszlop elhelyezésre
kerül. Az oszlopokon 36 W-os égők lesznek, fogyasztásukat külön villanyóra méri , nem
átalánydíjban lesznek üzemeltetve.
A településen tervezett további 148 lámpatest felújításához a kiviteli tervek elkészítése
megkezdődött.
A Hatvanban épülő hulladéklerakó – a településünk ehhez kíván csatlakozni a jelenlegi
hulladéklerakási szerződésünk 2016-ot követő lejártát követően- építésének előkészítése is
megfelelő ütemben halad. Erről Hatvan Város Polgármestere tájékoztatott.
Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a 2013.június 1-jén tervezett családi napot 2013.június 8ra kell elhalasztani , mivel Vámosoroszi 2013. június 1-jén rendezi meg a VTSZ Nemzetközi
Találkozóját. Arról még nincs döntés ,hogy a településünket ki képviselje a találkozón.
Kéri a képviselőket gondolják át ,hogy mi legyen a régi tanácsháza sorsa. Az épület ha nem
kerül hasznosításra tönkremegy. Több alternatíva is van a hasznosításra, de el kellene
hamarosan dönteni milyen irányba lépjenek az épület további sorsát illetően.
Felmerült ,hogy óvodai csoport és tornaszoba működjön az épületben , de volt olyan
elképzelés is ami bölcsődeként hasznosítaná.

A leginkább realitása annak lenne, hogy a polgármesteri hivatal költözzék vissza az épületbe
annak felújítása után.
Az elhangzottakhoz van-e valakinek kérdése , hozzászólása?
Hám László alpolgármester : támogatja , hogy visszakerüljön az épületbe a polgármesteri
hivatal. A régi községházán lévő címer jelképezi Vámosgyörköt. Ha az önkormányzat vissza
tudná adni az épületnek eredeti funkcióját nemcsak megmentené , de a lehető legjobban
hasznosítaná is.
Drabos Imréné képviselő: elmondja, hogy a jelenlegi polgármester hivatal megközelítése
nehézkes. Ezért javasolná, hogy a régi tanácsháza felújítása és akadálymentesítése után a
hivatal költözzön át.
Lukácsné Kiss Márta képviselő: a hivatalnak jelenleg helyet adó épület jövőbeni
hasznosítására javasolja , hogy szálláshelyet alakítson ki az önkormányzat . Erre a vasút
közelsége miatt lenne igény .
Gedei Zoltán polgármester: megköszöni a hozzászólásokat , döntés ebben a tárgyban most
nem lesz. A javaslatok továbbgondolásra kerülnek.
Tájékoztatja a testület tagjait, ,hogy április végén még egy rendkívüli ülésre kerül sor,
amelyen az utak kivitelezőjéről fog dönteni a testület .
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18.00 órakor bezárta.

K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

