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Távolmaradását jelezte:
Jegyzőkönyvvezető:

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.Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2013/14-es tanévi közétkeztetési feladatainak
megtárgyalása
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: Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2013/14-es tanévi
közétkeztetési feladatainak
megtárgyalása
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a képviselő-testület tagjainak , hogy
étkeztetéssel kapcsolatban a 2013. augusztus 31-ig fennálló szerződést szeptember 30-ig
változatlan áron meghosszabbította a vállalkozóval. Ez alatt az idő alatt meghívás alapján
bonyolítottuk le az eljárást. Három ajánlatot kértünk be az óvodai étkeztetésre , amelyek
2013. szeptember 27-ig be is érkeztek Az ajánlatok a testület tagjai számára megküldésre
kerültek és ezen jegyzőkönyv mellékletét képezik.
A három ajánlat közül az árat és a minőséget is figyelembe véve Tóth József Attila ajánlata
bizonyult a legkedvezőbbnek. A döntésnél az ár mellett az is a helyi vállalkozó mellett szólhat
, hogy eddig sem minőségi sem mennyiségi problémák nem voltak a szolgáltatással. A
szolgáltatóval való elégedettséget jelzi, hogy a katolikus egyház fenntartásába átvett

Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola is a vállalkozó által
biztosítja a gyermekétkeztetést az intézményben immár második éve , valamint Adács
önkormányzata is a vállalkozóval biztosítja a közétkeztetést intézményeiben.
Javaslom , hogy a vállalkozói szerződést a képviselő-testület 2013. október 1-től 2014.
augusztus 31-ig kösse meg .
Miután sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el kéri, hogy aki egyetért azzal , hogy a
közétkeztetési feladatok ellátásával Tóth József Attila egyéni vállalkozót bízzuk meg az
árajánlatában szereplő áron a javasolt időre kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
84/2013. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2013/14-es tanévi
közétkeztetési feladatainak megtárgyalása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József
Attila (3291 Vámosgyörk, József Attila u. 27.) árajánlatát az
Önkormányzat 2013/2014-as tanévre vonatkozó közétkeztetési
feladatainak ellátására megtárgyalta és elfogadta.
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert, hogy Tóth József Attila (3291 Vámosgyörk, József
Attila u. 27.) egyéni vállalkozóval az Önkormányzat közétkeztetési
feladatainak ellátására – az önkormányzat intézményeiben a gyermekétkeztetés 2013. október 1-től 2014. augusztus 31-ig tartó
időszakra vállalkozási szerződést kössön az alábbi bruttó összegű
étkezési térítési díjjal :
Óvodáskorú gyermek: tízórai: 130,-Ft/fő/nap, ebéd: 350,-Ft/fő/nap,
uzsonna: 130,-Ft/fő/nap ( összesen :3X étkeztetés 610 Ft.)
Időskorú felnőtt (szociális étkeztetés) : 600,-Ft/fő/nap (ebéd)
Munkahelyi étkező: 600,-Ft/fő/nap (ebéd)
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A második napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok
Gedei Zoltán polgármester:
a napirendhez kapcsolódóan elmondja, hogy mindenki
megkapta írásban a 2014. évi költségvetési koncepció tervezetét. A tervezetet a pénzügyi
bizottság is megtárgyalta és alkalmasnak tartja a testület elé terjesztésre. Ismerteti a 6/2013.
(IX.26.) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági határozat . A koncepció a 2014. évi költségvetési
törvény tervezettel kapcsolatos információk
alapján lett összeállítva. Ismerteti az
előterjesztésben szereplőket , kiemelve azon prioritásokat , amelyeknek az önkormányzat
költségvetése összeállításánál érvényesülni kell . Ezen prioritások az elmúlt évhez képest nem
változtak . A szigorú költségvetési fegyelem , feladat és létszám racionalizálás valamint az ,
hogy fejlesztés csak előfinanszírozott pályázatból lehetséges a 2013. évben is szempont volt
és ez a jövőben sem változhat . Prioritást a helyi közutak felújítása és a vízelvezető
árokrendszerek karbantartása, megújítása . Kéri a testületet fogadja el az előterjesztést , hogy

az abban meghatározottak szerint – ezek mindenképpen érvényesek lesznek 2014-ban –
kerüljön sor a 2014. évi költségvetés összeállítására.
Ezután a képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
85/2013. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.
évi költségvetési koncepciója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi
költségvetési koncepciót megtárgyalta és az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően elfogadja .
( A 2014. évi költségvetési koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester : elmondja a testület tagjainak ,hogy a képviselő-testület a
83/2713.(IX.3.) Kt. határozatával 500 ezer forintot biztosított gépjármű vásárlásra. Sajnos
olyan járművet amely, megfelel annak a feltételnek ,hogy üzembiztos legyen, beszerző
autóként és személyszállítóként is funkcionáljon ilyen összegben nem sikerült találni. Egy
Fiat multipla vásárlására kérem a testület felhatalmazását amely árát 525 ezer forintig sikerült
lealkudni. Kéri ezért a testületet , hogy módosítsa ezen összegre a határozatát.
Miután sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 7 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
86/2013. (IX.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: a gépjármű vásárlásról szóló 83/2013.(IX.3.) Kt. határozat módosításáról
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Gedei
Zoltán polgármester javaslatát az önkormányzat számára beszerző gépjármű
vásárlásáról.
A képviselő-testület ez alapján az alábbiakban módosítja a 83/2013.(IX.3) Kt.
határozotát:
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5250000- azaz ötszázhuszonötezer forintot biztosít
olyan gépjármű vásárlásra amellyel
biztosíthatók az önkormányzat beszerzései.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert ,hogy a gépjármű
beszerzéséről intézkedjék.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 7.35. órakor bezárta.
K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

