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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.KEOP-1.1.1/C/13. pályázat megvalósítása támogatásának 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: KEOP-1.1.1/C/13. pályázat megvalósítása támogatásának
megtárgyalása
Gedei Zoltán polgármester : elmondja a testület tagjainak, hogy az előerjesztéseket a négy
határozat tervezettel együtt megkapták.
Ennek tárgya a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése
Társulás által benyújtott, „Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése
eszközbeszerzésekkel” című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 kódszámú pályázat keretén belül
benyújtott Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadása, igazolás KEOP-1.1.1/C/13 pályázathoz
kettős támogatás nemlegességéről, projektmenedzsment feladatainak ellátására kötött
szerződéseket közös megegyezéssel megszüntetéséről , közbeszerzési tanácsadóként
közreműködők kiválasztása esetén a legkedvezőbb ajánlatot tevő kerüljön kiválasztásra.

Elmondja továbbá ,hogy megkapta a testület Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodási Fejlesztése Társulás beszámolóját a 2013.I-III. negyedévről, amelyhez határozat
tervezet is lett mellékelve.
Kéri a testületet ezt az öt határozat tervezetet változtatás módosítás nélkül egyesével fogadja
el.
Miután sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
87/2013. (X.11.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: KEOP-1.1.1/C/13. pályázat megvalósításának támogatása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat képviselő-testülete jelen határozattal
akként dönt, hogy a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat megvalósítását támogatja.
A KEOP-1.1.1/C/13 pályázati konstrukció részeként kiadott Megvalósíthatósági
Tanulmány sablon 9. Mellékletek 24. pont előírásainak eleget téve ezúton
igazolja, hogy az Önkormányzat által az üzemeltetési koncepció
alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a
valóságnak megfelelnek továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót
teljes terjedelmében ismeri és elfogadja.
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Határidő: a tisztázó kérdések megválaszolása
Miután sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
88/2013. (X.11.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: igazolás KEOP-1.1.1/C/13 pályázathoz
kettős támogatás nemlegességéről
Vámosgyörk Községi Önkormányzat képviselő-testülete ezúton igazolja, hogy
az intézkedésen kívül nem vesz részt más pályázatban, támogatási
konstrukcióban
az adott
projekthez
(hulladékgazdálkodás),
illetve
projektelemhez kapcsolódóan a KEOP 1.1.1/B/10-11-2013-0004 projekten kívül,
a KEOP-1.1.1/C és a KEOP-1.1.1/B projekt vonatkozásában kettős támogatás
nem merül fel.
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Miután sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
89/2013. (X.11.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: projektmenedzsment feladatainak ellátására kötött szerződéseket
közös megegyezéssel megszünteti
Vámosgyörk település Önkormányzat képviselő-testülete jelen határozattal
akként dönt, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási

Fejlesztése Társulás 4/2013. (III. 29.)
sz. és 1/2012. (XII. 18.) sz.
határozatokban meghozott döntése alapján az Első Magyar Önkormányzati
Vagyon és Adósságkezelő Kft.-vel (cg. száma: 01-09-730411, székhelye: 1055
Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. 4. em. 3.), a KEOP-1.1.1./B-10-11. kódszámú
Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztés című
pályázattal
kapcsolatos
közbeszerzési
eljárások
lefolytatására
és
projektmenedzsment feladatainak ellátására kötött szerződéseket közös
megegyezéssel megszünteti.
A társulás az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft.-vel,
az eddig elvégzett feladatok tekintetében, teljesítés igazolás alapján a
közbeszerzési eljárásában 2013. október 15. napjáig végzett tevékenység
vonatkozásában elszámol.
Vámosgyörk település Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a társulási
tanácsot, hogy állapítsa meg, hogy a projektmenedzsment feladatok tekintetében
a megbízott részéről teljesítés nem történt, így e vonatkozásban pénzügyi
elszámolásra nem került sor.
Vámosgyörk település Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Gedei
Zolátn polgármestert, hogy a társulási tanács ülésen jelen határozatnak
megfelelőn gyakorolja szavazati jogát és hatalmazza fel a társulás elnökét az
Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft.-vel – fent
hivatkozott társulási határozatok alapján – kötött szerződések megszüntető
okiratának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Miután sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
90/2013. (X.11.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: közbeszerzési tanácsadóként közreműködők kiválasztása
KEOP-1.1.1/B-10-11 kódszámú pályázat” pályázati
konstrukció megvalósítására
Vámosgyörk település Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Gedei
Zoltán polgármester, hogy a társulási tanács ülésen akként szavazzon, hogy, a
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” KEOP-1.1.1/B10-11 kódszámú pályázat” pályázati konstrukció megvalósítása érdekében
szükséges közbeszerzési eljárások tekintetében a közbeszerzési tanácsadóként
közreműködők kiválasztása esetén a legkedvezőbb ajánlatot tevő kerüljön
kiválasztásra.
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Miután sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
( A határozat melléklete ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
91/2013. (X.11.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási
Fejlesztése Társulás beszámoló a 2013.I-III. negyedév
Vámosgyörk Település Önkormányzati Képviselő-testülete megismerte a
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése
Társulás ezen határozat mellékletét képező 2013. I-III. negyedévi
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót. Felhatalmazza Vámosgyörk
település polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén az alábbiak szerint azt
fogadja el:
Bevételek összesen:
Kiadások összesen:
Záró pénzkészlet:

576.089
67.820
508.269

Ft
Ft
Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A második napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak, hogy az 57/2013.(X.4.) BM
rendelet a helyi önkormányzatok szociális tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásról biztosítja az 5000 fő alatti települések támogatási igény benyújtását szociális
tűzifavásárláshoz. Ismerteti a BM rendeletet. Az ehhez kapcsolódó előterjesztést a testület
tagjai írásban megkapták.
Elmondja, hogy a rendelet szerint az önkormányzat max.96 m3 fát – erdei köbméter –
igényelhet a 2013. január-március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők
számának átlaga alapján , legfeljebb 2 m3 /ellátott alapján. A támogatás felhasználásának
feltétele 2000 Ft/ erdei m3+ ÁFA mértékű önrész vállalása. Ez az önkormányzat számára
243840 Ft önrészt jelentene. A szállításból –ebbe beleértendő a rászorulókhoz való eljuttatást
is- származó költségek az önkormányzatot terhelik. Ennek az összege kb. 2500 Ft/erdei m3 +
ÁFA . Erről az Eger Erdő Rt.tájékoztatta az önkormányzatot. Természetesen azon leszünk,
hogy olyan vállalkozóval végeztessük a szállítást aki ettől olcsóbban tudja ezt biztosítani.
Javasolja a testület tagjainak, hogy az önkormányzat igényelje ezt a famennyiséget , és ennek
fedezetét biztosítsa a költségvetési tartalék terhére. Tehát az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot változtatás , módosítás nélkül fogadják el.
Miután sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

92/2013. (X.11.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: szociális tűzifa vásárlására önrész biztosítása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra 96 erdei m3 mennyiségű igényt
nyújt be.
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendeletben előírt
feltételeket vállalja és a támogatás igénybevételéhez
szükséges 243850 Ft önrészt és a felmerülő szállítási költségeket a
költségvetési tartalék terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 7.25. órakor bezárta.
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