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Jegyzőkönyvvezető:

Dr. Balázs László
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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 helyreállítása kivitelezőjéről
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
helyreállítása kivitelezőjéről.
Gedei Zoltán polgármester: Elmondja a testület tagjainak ,hogy a 17/2013.(III.26.) KT.
határozatban szereplő belterületi utak felújítására az ott meghatározott műszaki tartalommal
, a testületi döntésnek megfelelően 3 kivitelezőtől történt meg pályáztatásos árajánlat
kérése. Az ajánlatok előértékelését a testületi határozatban megválasztott 3 tagú bizottság
elvégezte. Kéri a bizottság elnökét Endrész György urat ismertesse a bizottság
előértékelését.
Endrész György elnök: elmondja a testület tagjainak ,hogy 3 ajánlat érkezett be. Az
ajánlatok azonos műszaki tartalommal – a testületi határozatban megjelölt tartalommal-

kerültek beadásra. Ismerteti a 3014-5/2013. szám alatt beiktatott jegyzőkönyvet, amely az
előzetes bírálatról készült . Az Erőss Út Kft. bruttó 16005322 Ft-os ajánlatot adott. A
BITU-VIA Kft. 17425149 Ft-os míg a Horuczi Kft. bruttó 19038589 Ft-os árajánlatot adott
. A bíráló bizottság a legkedvezőbb árajánlatot tévő Erőss Út KFT ajánlatát javasolja
elfogadni.
Gedei Zoltán polgármester: megköszöni a tájékoztatást. Javasolja , hogy a testület a
legkedvezőbb árajánlatot tevővel szerződjön.
Kéri a testület tagjait ,hogy Martinovics, Barátság , Berzsenyi , Ifjúság utak meleg aszfalttal
történő helyreállításával a benyújtott pályázata alapján az ott megjelölt 12.602.616 Ft
+ 3.402.706 Ft ÁFA összegben az ERŐSS ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaságot (Székhely:3373 Besenyőtelek, Úttörő utca 8. Cégjegyzék szám: 1009-029787 ,Adószám: 14859144-2-10 ,Bankszámlaszám: 10800014-50000006-12152691
Képviselő neve, tisztsége: Erőss Róbert ügyvezető) bízza meg az önkormányzat.
Kéri továbbá , hogy a testület tagjai hatalmazzák fel , hogy a kivitelezővel a vállalkozási
szerződést aláírja. A szerződés tervezete kiküldésre került a meghívóval. A testületi döntésnek
megfelelően kerül kitöltésre a szerződésben a kivitelező személye és a szolgáltatás
ellenértéke. Megállapítja , hogy sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el kéri , hogy
aki elfogadja hogy az Erős ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. legyen a pályázatában
szereplő ellenértékben megbízva az utak kivitelezésével kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
20/2013. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: döntés belterületi utak meleg aszfalttal történő helyreállításának
kivitelezőjéről
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 helyreállításával a felületre
5 éves garanciával az alábbi műszaki tartalommal :
- 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
-csatornafedelek szintbe hozása
az ERŐSS ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaságot (Székhely:3373 Besenyőtelek, Úttörő utca 8. Cégjegyzék
szám: 10-09-029787 ,Adószám: 14859144-2-10 ,Bankszámlaszám:
10800014-50000006-12152691 Képviselő neve, tisztsége: Erőss Róbert
ügyvezető) bízza meg.
Vállalkozót az útfelújítási munka ellenértékeként nettó 12.602.616Ft+
3.402.706 Ft ÁFA azaz bruttó 16.005.322 Ft összegű vállalkozói díj illeti
meg.
A testület felhatalmazza a polgármestert , hogy az ezen jegyzőkönyv

mellékletét képező építési vállalkozási szerződést aláírja.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A második napirendi pont tárgya: Indítványok , bejelentések, javaslatok .
Gedei Zoltán polgármester: elmondja , hogy az óvoda 2011. évi felújítása pályázatból történt.
Sajnos a pályázat nem tette lehetővé a tető felújítását. Miután a tetőn a pala több helyen
megrepedt az óvoda beázik. A tető felújítás betervezésre került a 2013. évi költségvetésbe.
Ezt a a pala bontása nélkül szeretnénk megvalósítani . A vámosgyörki óvoda tető átfedésére
, acél színes cserepes lemezzel pala bontása nélkül 3 vállakozótól kértünk be árajánlatot.
Mivel a pályázatot benyújtó vállalkozások mikro vállalkozások , ezért előlegre,
anyagköltségre igényt tartanak. Ennek a műszaki tartalma mindhárom esetben :
-2,5X5 –ös lécváz készítése szarufákhoz rögzítve
2500 db.
-6X120 facsavar és 3,5X35 lemezcsavar kötőelemekkel rögzítve
3500 db.
-tetőfólia rögzítése
460 m2
-cseppentőlemezek felszerelése 30 cm kiterített szélesség
145 fm
-szegések készítése kémények energia nyerő elem 30 cm kiterített
13 fm
-cserepeslemez felrögzítése
460 m2
-hófogók felszerelése
135 fm)
Ismerteti a beérkezett ajánlatokat :
- Pék-Ács Kft.
bruttó 3250000 Ft.
- Hanuder István vállalkozó bruttó 3380000 Ft.
- Kiss Csaba ács vállalkozó bruttó 4250000 Ft.
Kéri a testület tagjait ,hogy a Tulipán óvoda tető átfedésére , acél színes cserepes lemezzel
pala bontása nélkül a benyújtott pályázata alapján az ott megjelölt ellenértékeként nettó
2559055 Ft+ ÁFA azaz bruttó 3250000 Ft összegű vállalkozói díjért a PÉK-ÁCS KFT.
(Székhely:3291 Vámosgyörk
, Kassai T. Köz 11., Cégjegyzék szám: 10-09029787,Adószám: 14149854-2-10 Bankszámlaszám: 10103551-59359500-01000005,
Képviselő neve, tisztsége: Pék Dávid ügyvezető) bízza meg az önkormányzat. Ez a
legkedvezőbb ajánlat. Előleget bruttó 1800000 Ft. összegben folyósítson az önkormányzat.
Kéri továbbá , hogy a testület tagjai hatalmazzák fel , hogy a kivitelezővel a vállalkozási
szerződést aláírja. A szerződés tervezete kiküldésre került a meghívóval. A testületi döntésnek
megfelelően kerül kitöltésre a szerződésben a kivitelező személye és a szolgáltatás ellenértéke
és az előleg .
Megállapítja , hogy sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el kéri , hogy aki elfogadja
hogy a Pék-Ács KFT. legyen a pályázatában szereplő ellenértékben megbízva az óvoda
tetőszerkezete átfedésének kivitelezésével kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
21/2013. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: döntés az óvoda tető átfedésének kivitelezőjéről
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát
képező Vámosgyörk belterületén lévő Tulipán Óvoda tető átfedésére , acél
színes cserepes lemezzel pala bontása nélkül alábbi műszaki tartalommal :

-2,5X5
–ös
lécváz
készítése
szarufákhoz
rögzítve
2500 db.
-6X120 facsavar és 3,5X35 lemezcsavar kötőelemekkel rögzítve
3500 db.
-tetőfólia rögzítése
460 m2
-cseppentőlemezek felszerelése 30 cm kiterített szélesség
145 fm
-szegések készítése kémények energia nyerő elem 30 cm kiterített
13 fm
-cserepeslemez felrögzítése
460 m2
-hófogók felszerelése
135 fm
a PÉK-ÁCS KFT. (Székhely:3291. Vámosgyörk , Kassai T. Köz
11.,Cégjegyzék
szám:
10-09-029787,Adószám:
14149854-2-10
Bankszámlaszám: 10103551-59359500-01000005, Képviselő neve, tisztsége:
Pék Dávid ügyvezető)bízza meg.
Vállalkozót a munka ellenértékeként 2559055 Ft+ ÁFA azaz bruttó
3250000 Ft összegű vállalkozói díj illeti meg , amely a munkadíjat és az
anyagdíjat is magában foglalja.
Az önkormányzat a teljesítés megkezdéséhez előlegszámla ellenében
1417328 Ft+ÁFA azaz bruttó 1800000 Ft előleget biztosít. Az előlegszámla
benyújtására a Vállalkozói Szerződé aláírását követő 15. napig van
lehetőség.
A testület felhatalmazza a polgármestert , hogy az ezen jegyzőkönyv
mellékletét képező vállalkozási szerződést aláírására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: tájékoztatja a testültet hogy az önkormányzattal közalkalmazotti
viszonyban álló Veresné Benei Krisztina védőnő gyermeket vár és jelezte ,hogy 2013.május
20-tól szülési szabadságra kíván menni.
Veresné Benei Krisztina védőnő helyettesítésével 2013. december 31-ig Samuné Vadnai
Szilvia Heréden dolgozó védőnőt szeretné megbízni az önkormányzat .
Samuné Vadnai Szilvai 2011. március 1-ig látta el Vámosgyörkön a védőnői feladatokat
a településen élők megelégedésével , ezért szeretné önkormányzatunk őt megbízni a
helyettesítéssel.
Ennek érdekében kéri a testületet , hogy hatalmazza fel , hogy felvegye a kapcsolatot Heréd
Község Önkormányzata Képviselő-testületével mint munkáltatóval és kérje a helyettesítéshez
hozzájárulásukat. A helyettesítési díj az önkormányzat költségvetésébe betervezésre került.
Megállapítja , hogy sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el kéri , hogy aki elfogadja
a védőnői helyettesítéssel kapcsolatos megkeresést kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
22/2013. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: védőnői helyettesítéssel kapcsolatos megkeresés
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületet
védőnő
helyettesítési feladatok ellátására 2013. május 20-tól 2013. december 31-ig
határozott időre megbízási szerződést kíván létesíteni Samuné Vadnai
Szilvia herédi védőnővel.

A védőnői tanácsadás és fogadóóra feladatainak ellátása heti 20 órában –
csütörtök és pénteki napokon 8-18 óra között történne.
Az ellátási körzet : Vámosgyörk község közigazgatási területe.
A megbízás díj bruttó 100000 Ft/hó.
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ezért megkeresi
Heréd Község Önkormányzatának Képviselő-testületét azzal a kéréssel
,hogy járuljon hozzá , hogy Vámosgyörk községben a védőnői feladatok
ellátását 2013. május 20. napjától 2013. december 31-ig a Heréd Község
Önkormányzatánál alkalmazásban álló védőnő lássa el.
A helyettesítés alapdokumentuma a képviselő-testület hozzájárulása esetén
a két önkormányzat és a helyettesítő védőnő által aláírt megbízási
szerződés.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: tájékoztatja a testültet, hogy a : KEOP-1.1.1/B/10-11-20130004számú pályázattal kapcsolatos előterjesztést és határozat tervezetet a testület tagjai
megkapták. Kéri ,hogy változtatás módosítás nélkül fogadják azt el.
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
23/2013. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004számú pályázattal
kapcsolatos határozat.
Vámosgyörk település Képviselő-testülete megtárgyalta a Szabó Zsolt, a
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás Társulási Tanács Elnökének „Hatvan és térsége települési
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése című KEOP-1.1.1/B/10-112013-0004 számú pályázattal kapcsolatos határozat meghozatala” tárgyú
előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1. Vámosgyörk
település Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által közzétett „Megvalósíthatósági Tanulmány általános
sablon” kötelező mellékleteire vonatkozó V. 26. pontja alapján jelen
határozatával igazolja, hogy a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás által az üzemeltetési
koncepció alátámasztásához felhasznált, illetve a Megvalósíthatósági
Tanulmányban (MT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak
megfelelnek. Az Önkormányzata ezúton igazolja, hogy az intézkedésen
kívül más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez,
illetve projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt.
5. Vámosgyörk település Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által közzétett „Megvalósíthatósági Tanulmány általános
sablon” kötelező mellékleteire vonatkozó V. 26. és 27. pontja alapján az
RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát támogatja, a

díjképzést megismerte és annak betartását – az irányadó jogszabályok (a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjakról szóló miniszteri rendelet) által biztosított keretek
között - a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt
befejezését követő öt évig.
A határozatról 2 pld. hitelesített jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak:
Hatvan Város Polgármesteri Hivatal Pályázati Településfejlesztési és
Pályázati Osztálya.
Gedei Zoltán polgármester : elmondja ,hogy a belső ellenőri társulási megállapodás tervezetét
, a belső ellenőri beszámolót a testület tagjai a meghívóval együtt elektronikusan megkapták.
Kéri véleményezzék azokat.
Mivel sem kérdés , sem hozzászólás nem hangzott el kéri a testület tagjai a tervezeteket
fogadják el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
24/2013. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: megállapodás a Gyöngyös Körzete
Kistérség Többcélú Társulásával megállapodás
belső ellenőrzési feladat ellátására
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta az ezen jegyzőkönyv mellékletét képező a Gyöngyös Körzete
Kistérség Többcélú Társulásával kötendő megállapodást belső ellenőrzési
feladat ellátására .
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Dr. Balázs László jegyző
A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:
25/2013. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2012. évi belső ellenőrzési éves jelentés megtárgyalása
1. Vámosgyörk Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a
„Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenység 2012. évi teljesítéséről” szóló
előterjesztést, és elfogadja az erről készült jelentést.
2. A képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről a határozatkivonat megküldésével tájékoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség
Többcélú Társulása belső ellenőrzési vezetőjét.
Felelős: Dr. Balázs László jegyző
Határidő: értelem szerint

Gedei Zoltán polgármester: A 2012 . év az önkormányzatunk számára a gazdasági stabilizáció
éve volt . A képviselő-testület előtt ismertek azok az erőfeszítések, áldozatok amelyet az
önkormányzatunk tisztségviselői és dolgozóink hoztak azért , hogy a gazdálkodásunk
egyensúlyba kerüljön. Sajnos nem tervezünk ebben az évben sem olyan beruházást , amely
közbeszerzési eljárás köteles lenne. Az ezzel kapcsolatos határozat tervezetet a képviselők
megkapták. Bízunk azonban abban , hogy mivel konszolidálni az önkormányzatot nem kellett
ebben az évben központi forrást és lehetőséget kapunk akár útfelújításra , akár intézmény
felújításra. Ebben az esetben természetesen a testület módosítani fogja a közbeszerzési tervét.
Kérem, hogy aki elfogadja a 2013. évi közbeszerzési tervet, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 5 ige szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
26/2013. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2013. évre vonatkozó Éves Közbeszerzési Terv
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a - határozat
mellékletét képező tartalommal - 2013. évre vonatkozó Éves
Közbeszerzési Tervét elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

1. számú melléklet

Ssz.

Tárgy

Beszerzés fajtája

Nettó becsült érték
(Ft)

1.

-

-

-

Az eljárás
megindításának
tervezett időpontja
-

Gedei Zoltán polgármester: elmondja ,hogy az önkormányzatot megkereste a vízmű a
vagyonátadással kapcsolatos megállapodás végett.
A megállapodás tervezete a határozati javaslattal megküldésre került a testület tagjainak .
Kéri a testületet fogadja el és hatalmazza fel a polgármestert ezen megállapodás aláírására.
Ezután a képviselő-testület 5 ige szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:

27/2013. (IV.25.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: döntés vízi-közmű vagyon átvételéről
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a víziközmű- szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. 79. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján törvényi kötelezettségnek megfelelően
2013. 01. 01-jén térítésmentesen átveszi a Heves Megyei Vízmű Zrt.
tulajdonában álló víziközmű-vagyont a 2012. gazdasági év lezárását
követő állapotnak megfelelő lista alapján.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert ,hogy a
vagyonátadásra vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: bejelenti a testület tagjainak , hogy a Vámos Települések
Szövetsége 2013. június 1-jén rendezi meg nemzetközi találkozóját Vámosorosziban.
A települési képviselőkkel együtt húsz fő fogadását tudja Vámosoroszi biztosítani
Vámosgyörkről .
Ezért az asztalitenisz csapat és az Őszirózsák Nyugdíjas Klub fogja a települést képviselni.
Kéri továbbá a testület tagjait ,hogy szeptember 3-ig tegyék meg javaslataikat a gondozott
porta rendes ház címre.
A testület tagjai a bejelentéseket tudomásul vették .
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 07.50 órakor bezárta.
K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

