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

Készült:

Jelen vannak:

Gedei Zoltán
Hám László
Endrész György
Lukácsné Kiss Márta
Tóth Zoltánné
Szedmák Szilvia

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:

Nagy Gáborné

óvodavezető

Távolmaradását jelezte:

Drabos Imréné

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 az Óvoda 2012/2013. nevelési évben végzett munkájáról
Előadó: Ferenczné Laska Erika óvodavezető

3. Döntés az október 23-i Önkormányzati díjak adományozásáról, és az
ahhoz szükséges anyagi fedezet biztosításáról
Előadó: Gedei Zoltán polgármester
4. 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.
Gedei Zoltán polgármester: tájékoztatja a testület tagjait , hogy a június 11-én hozott
határozatok az érintettek részére megküldésre kerültek .

Mivel ehhez sem kérdés sem hozzászólás nem volt rátérnek a következő napirend
tárgyalására.
A második napirendi pont tárgya: Beszámoló az Óvoda 2012/2013. nevelési évben végzett
munkájáról.
Gedei Zoltán polgármester: az óvoda beszámolóját kell elfogadnunk. Az anyag mindenkihez
eljutott , alapos és áttekinthető. Megkérem Nagy Gáborné óvodavezetőt, hogy amennyiben
szóban is kiegészítené a beszámolóját, tegye meg.
Nagy Gáborné óvodavezető: úgy gondolja, részletes beszámolót készített azt nem kívánja
kiegészíteni. Megköszönöm a testület eddigi támogatását és kéri ,hogy az intézményt a
jövőben is támogassák.
Lukácsné Kiss Márta képviselő: megköszöni az óvodavezetőnek az alapos és áttekinthető
beszámolót. Javasolja annak elfogadását .
Hám László alpolgármester: gratulál a beszámolóhoz. A leírtak mellett személyes
tapasztalata is az , hogy az óvoda vezetése jó kezekben van. Támogatja a beszámoló
elfogadását.
Gedei Zoltán polgármester: köszönetét fejezi ki az óvoda vezetőjének és dolgozóinak azt
elmúlt nevelési évben végzett munkáért, amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, hogy aki
elfogadja az óvoda beszámolóját, kézfeltartással jelezze. (A beszámoló a jegyzőkönyvhöz
csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
40/2013. (VII.2.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: beszámoló a Tulipán Óvoda 2012/2013. nevelési évben végzett
munkájáról
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Tulipán Óvoda 2012/2013. nevelési évben végzett munkájáról
szóló beszámolót.
A képviselő-testület megköszöni a vámosgyörki gyermekekért végzett
munkát az intézmény vezetőjének és valamennyi dolgozójának.
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A harmadik napirendi pont tárgya: döntés az október 23-i Önkormányzati kitüntetések
adományozásáról, és az ahhoz szükséges anyagi fedezet biztosításáról.
Gedei Zoltán polgármester: elmondja, hogy szeptember 3-i ülésre várja a gondozott porta cím
odaítélésére a jelölteket.
Díszpolgári cím és a sportdíj kiosztására ebben az évben nem kerülne sor.
A negyedik napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok

Gedei Zoltán polgármester : bejelenti a képviselő-testületnek, hogy a hivatal iratkezelési
szabályzatát az arra illetékesek elfogadták. A szabályzatot a Heves Megyei Levéltár és a
Kormányhivatal vezetője is aláírta. A bejelentést a testület egyhangúlag tudomásul veszi.
Gedei Zoltán polgármester : tájékoztatja a testület tagjait ,hogy a méltányossági ápolási díj
ügyben további információ gyűjtésre van szüksége . A testületet az ezzel kapcsolatos
fejleményekről folyamatosan tájékoztatni fogja. Kéri a testület türelmét és megértését ezzel
kapcsolatosan.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18.20 órakor bezárta.

K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

