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Távolmaradását jelezte:

Drabos Imréné
Tóth Zoltánné

Jegyzőkönyvvezető:

Dr. Balázs László jegyző

Gedei Zoltán polgármester: Üdvözli a megjelent képviselőket és a meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a távolmaradását bejelentő két képviselőn
kívül minden képviselő jelen van. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Dr. Balázs Lászlót.
Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.
Napirend:
1. Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolója
Előadó: 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: Vámosgyörk Község Önkormányzat 2013. I. félévi
költségvetési beszámolója
Gedei Zoltán polgármester: elmondja , hogy mindenki megkapta írásban a beszámolót, az
önkormányzat intézményeinek költségvetését és a hozzá tartozó mellékleteket, továbbá a
szöveges beszámolót . A költségvetési beszámoló 1. számú melléklete a mérleg.
A beszámolóból kitűnik , hogy az önkormányzat gazdálkodása időarányosan egyensúlyban
van , de a továbbiakban is szükség van a költségvetési fegyelemre. Átadja a szót a pénzügyi
bizottság elnökének.
Endrész György elnök: elmondja ,hogy a pénzügyi bizottság is megtárgyalta a beszámolót és
annak változtatás módosítás nélküli testület elé terjesztését támogatta.

Gedei Zoltán polgármester: megköszöni a támogatást és kéri a képviselőtársait ,hogy a
beszámolóhoz kérdéseiket , hozzászólásaikat tegyék meg.
Miután sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
80/2013. (IX.3.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének I. félévi
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének I. félévi
végrehajtásáról szóló beszámolót. ( A beszámoló a jegyzőkönyvhöz lett
csatolva.)
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A második napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok.
Gedei Zoltán polgármester: mindenkihez eljutott az előterjesztés és a rendelettervezet a
költségvetés módosítására. Az előterjesztés tételesen és összegszerűen tartalmazza az
időközben bekövetkezett változásokat, melyek alapján a költségvetési rendelet módosítására
lesz szükség. A rendelettervezet és mellékletei már a módosított adatokat tartalmazzák.
Ezt a pénzügyi bizottság is megtárgyalta és alkalmasnak találta a testület elé terjesztésre .
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki elfogadja a
költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletet, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet
alkotja:
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
7/2013. (IX.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.6.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Gedei Zoltán polgármester: elmondja a képviselő-testület tagjainak , hogy a 6/2012. (VII.4. )
rendeletük alapján a testület tagjai bejárták a települést és az általuk a gondozott porta ,rendes
ház cím odaítélésére érdemesnek tartott ingatlanok listáját a polgármesteri hivatalhoz
eljuttatták. Ismerteti a listák összevetése alapján a legtöbb szavazatot kapott ingatlanokat.
Javasolja a képviselő-testület tagjainak ,hogy a rendeletnek megfelelően döntsenek arról,
hogy a húsz legtöbb szavazatot kapott vámosgyörki ingatlan tulajdonosa az október 23-i
ünnepségen átvehesse a „ gondozott porta, rendes ház ” címemmel járó dísztáblát .
Miután sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
81/2013. (IX.3.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: a „ gondozott porta , rendes ház ” cím odaítéléséről
Vámosgyörk Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta
A „ gondozott porta , rendes ház ”címre beérkezett javaslatokat.
A képviselő-testület 2013. évben ezen kitüntető címet az alábbi ingatlanok
tulajdonosainak adományozza:
Nagy László
Vámosgyörk István király út 64
Tóth István
Vámosgyörk Táncsics M út 4.
Toma István
Vámosgyörk Kossuth L út 43.
Kucsik Imre
Vámosgyörk Martinovics út 43/a
Hádinger György Vámosgyörk József A. út 14
Gorácz Zoltán
Vámosgyörk Arany J út 1
Balog Péter
Vámosgyörk Petőfi út 4/b
Nagy Lajos
Vámosgyörk Ady E.út 1.
Tábi Tibor
Vámosgyörk Arany J út 7/a
Barkóczi János
Vámosgyörk Ifjúság út 1
Kiss József
Vámosgyörk Dobó K út 17/a
Hajdú István
Vámosgyörk Béke út 20
Szillási Gábor
Vámosgyörk Bajcsy-Zs út 14.
Nagy Gábor
Vámosgyörk István k út 19
Nagy Csaba
Vámosgyörk Ifjúság út 2.
Farkas Zoltán
Vámosgyörk Barátság út 30.
Lakatos Jánosné Vámosgyörk Berzsenyi út 13.
Kovács Miklós
Vámosgyörk István k út 15.
Papp Józsefné
Kovács Lászlóné Vámosgyörk József A. út 9.
Juhász Zsuzsanna Vámosgyörk Kossuth L.út 7.

A „ gondozott porta , rendes ház ” címmel járó dísztáblát
2013. október 23-i községi ünnepségen kell átadni.
Határidő: 2013. október 23.
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester : elmondja a testület tagjainak ,hogy az előző ülésre már
kiküldésre került a Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás levele és az ehhez

kapcsolódó határozat tervezet. Ezért ennek ismertetésétől eltekint. Kéri a testület tagjait ,hogy
hagyják jóvá ezt a tervezetet.
Miután sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
82/2013. (IX.3.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tájékoztatása
a hulladékártalmatlanítási működési hozzájárulás és a
hatvani hulladékátrakóban történő
hulladékbeszállítással kapcsolatosan
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Heves
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2084-198/2013. iktatószámú
az önkormányzatunkhoz 2013. július 25-én érkezett , ezen jegyzőkönyv
mellékletét képező felszólítását. Ebben a Társulás felszólítja az önkormányzatot
,hogy az a szolgáltatójánál járjon el azért , hogy a szolgáltató fizesse be a
Társulásból kivitt hulladék után a Társulás által kért hulladékártalmatlanítási
működési hozzájárulást , illetve a szolgáltató azonnali hatállyal kezdje meg a
Vámosgyörk településen keletkező kommunális hulladék hatvani hulladék
átrakóállomásra történő hulladékbeszállítást .
A felszólításra az alábbi észrevételeket tesszük:
Vámosgyörk községben 2013. január 1-től a hulladékszállítást az AVE Gyöngyös
Hulladékkezelő Kft. (3200. Gyöngyös , Kenyérgyár út 19. ) végzi.
A képviselő-testület egyetértett abban ,hogy a 2016. év végéig a Társulással
szembeni kötelezettségének eleget tesz, és a kommunális hulladékot a hatvani
hulladék-átrakón keresztül helyezi el .
Sajnos a Társulás volt az aki nem tett eleget azon kötelezettségének , hogy
üzemeltesse a hatvani átrakót. Ugyan a kialakult havária helyzet miatt
lehetőségünk lett volna a Társulási megállapodás azonnali hatállyal történő
felmondására , de ettől eltekintettünk. Az átrakó nem üzemelése miatt fennálló
problémát kezelnünk kellett , ez az önkormányzatnak anyagi többletet jelentett.
A hulladékszállítás biztosítására -a hatvani átrakó ismételt üzembehelyezésének
bizonytalansága miatt - a szolgáltatóval 1 éves megállapodást kötöttünk. ( A
kommunális hulladékot a Jobbágyiban működő lerakóban helyezi el a
szolgáltatató.)
Természetesen , a Társulással szembeni kötelezettségünknek eleget kívánunk
tenni , de csak a 2014. évtől. Az önkormányzatnak nem áll módjában a
szolgáltatóját felszólítani a Társulás által kértekre , mert ezáltal a szolgáltatót
olyan kár érné amelyet az önkormányzat már nem tud kompenzálni. 2014-ben az
önkormányzatunknak új megállapodást kell kötnie a kommunális
hulladékszállításra . Ezen megállapodást már olyan feltételekkel kívánjuk
megkötni , amelyben a szolgáltatónak úgy kell elhelyeznie a kommunális
hulladékot ,hogy az önkormányzat eleget tegyen a Társulás felé fennálló
kötelezettségének.
Kérjük ezért a Társulás Tanácsát ,hogy 2013. évre Vámosgyörk község
vonatkozásában tekintsen el a hulladékártalmatlanítási működési hozzájárulástól
és attól ,hogy azonnali hatállyal kezdjük meg a hatvani átrakóállomásra történő
szállítást .
Önkormányzat végig tisztességesen együttműködve járt el a Társulással , az hogy
a 2013. évben Társulással szemben vállalt kötelezettségeinknek a kialakult
havária helyzet miatt nem tudunk eleget tenni , nem a mi felelősségünk .

Kötelezettségeinknek 2014-től amennyiben lehetőségünk van rá
szeretnénk
eleget tenni .
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert ezen határozat Társulás részére
történő megküldésére.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Gedei Zoltán polgármester : elmondja a testület tagjainak ,hogy az önkormányzatnál nagy
szükség lenne , egy olyan gépjárműre ami beszerző autóként funkcionálna. A közmunkások
szállítása , eszközökkel anyagokkal való ellátása állandó szállítást igényel.
Kéri a testület tagjait véleményezzék ezt.
Hám László alpolgármester : támogatja a javaslatot és 500 ezer forintot javasol elkülöníteni
gépjármű vásárlásra.
Endrész György képviselő: megítélése szerint 500 ezer forint nem elégséges egy
folyamatosan használható gépjármű beszerzésére.
Lukácsné Kiss Márta képviselő: javasolja, hogy valakit az önkormányzat alkalmazzon ,
hiszen a közmunkások ellenőrzése , eszközökkel való ellátása a polgármester idejét szinte
teljesen lefedi . Ha lenne egy olyan személy aki elvégzi a beszerzést és irányítást úgy a
polgármesternek több ideje maradna egyéb feladatokra. Sajnálja a polgármester urat mert látja
,hogy mit dolgozik össze reggel 6-tól este 6 –ig a közmunkásokkal .
Gedei Zoltán polgármester : megköszöni a hozzászólást , elmondja ,hogy arra nincs lehetőség
,hogy egy főt azért foglalkoztasson az önkormányzat , hogy beszerzéseit bonyolítsa.
Kéri ,hogy amennyiben a testület tagjai támogatják az alpolgármester úr javaslatát vagyis
hozzájárulnak ahhoz, hogy 500000 forintért gépjármű vásárlásra kerüljön sor.
Miután sem további kérdés sem további hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 5
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
83/2013. (IX.3.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: gépjármű vásárlásról
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Gedei
Zoltán polgármester javaslatát az önkormányzat számára beszerző gépjármű
vásárlásáról.
A képviselő-testület 500000- azaz ötszázezer- forintot biztosít olyan gépjármű
vásárlásra amellyel biztosíthatók az önkormányzat beszerzései.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert ,hogy a gépjármű
beszerzéséről intézkedjék.
Határidő: 2013. október 23.
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Gedei Zoltán polgármester : a mai ülésen a testület tagjai a helyszínen is megtekinthették a
a régi Tanácsháza épületét . Szerette volna ha a képviselők is látják az épületet. Kéri a
javaslatokat , hogy mit lehetne az épülettel kezdeni.
Endrész György képviselő: elmondja , hogy az épület eredeti felújítását úgy kell
elvégezni,hogy visszaállítsák annak eredeti funkcióját, vagyis községházként működjék.
Hám László alpolgármester : támogatja az épület eredeti funkciójának helyreállítását. Az
épület története , elhelyezkedése megérdemli ,hogy ismét régi fényében ragyogjon.

Gedei Zoltán polgármester : megköszöni a részvételt és az aktivitást a megjelenteknek .

Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18.20 órakor bezárta.

K.m.f.

Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

