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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.Tájékoztató Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2013. I-III.
negyedévi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Előzetesen megtárgyalja: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2. Indítványok, bejelentések, javaslatok
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre
egyhangúlag elfogadja.

illetve a napirendi pontokra tett javaslatot

Az első napirendi pont tárgya: Tájékoztató Vámosgyörk Községi Önkormányzat
2013. I-III.negyedévi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
Gedei Zoltán polgármester: Elmondja a képviselő-testület tagjainak , hogy a tájékoztató a
tagok részére megküldésre került. Ezt a pénzügyi bizottság megtárgyalta és alkalmasnak
ítélte, hogy a képviselő-testület megtárgyalja.
Felkéri a pénzügyi bizottság elnökét ismertesse a bizottság álláspontját a testülettel:

Endrész György pü. Biz.elnöke: elmondja a testület tagjainak, hogy a bizottság október 31én tárgyalta meg az előterjesztést.
A bizottság megállapította, hogy az önkormányzat mérlege egyensúlyban van, a helyi adók
beszedése 92 %-on van, ha a bevételek ilyen arányban beszedésre kerülnek az önkormányzat
gazdálkodásánál nincs ok aggodalomra.
Felhívja a figyelmet ,hogy az önkományzatnál a működési kiadásokon belül a rendszeres
személyi juttatások teljesítése a közmunkások miatt - foglalkoztatásukra főként tavasszal és
nyáron kerül sor - szerepel 94%-on , tehát az önkormányzat gazdálkodását ez sem
veszélyezteti. A fejlesztési kiadások között szereplő közvilágítás korszerűsítése jelenleg a
Gedei Zoltán polgármester úrtól kapott információk szerint tervezési stádiumban van.
Az önkormányzat gazdálkodása mellett az intézményei gazdálkodása is egyensúlyban van.
A Közös Hivatal bevételei és kiadásai a tervezettek szerint alakulnak, a Tulipán Óvoda
fejlesztési kiadásait pedig úgy sikerült csökkenteni ,hogy a betervezett fejlesztések
megvalósultak.
A bizottság tehát a tájékoztató elfogadását javasolja.
Gedei Zoltán polgármester: megköszöni elnök úr tájékoztatását .
Van-e kérdés a tájékoztatóval kapcsolatosan?
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy aki elfogadja az önkormányzat I-III. negyedévi
költségvetési tájékoztatóját, kézfeltartással jelezze. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.)
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
93/2013. (XI.5.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi költségvetési
tájékoztatója
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi
költségvetési tájékoztatóját.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A második napirendi pont tárgya: indítványok, bejelentések, javaslatok
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak, hogy törvényi kötelezettsége az
önkormányzatnak falugyűlés és közmeghallgatás tartása. Javasolja a testületnek ,hogy erre
2013. november 22-én 16 órakor kerüljön sor a művelődési házban. A falugyűléssel
egybekötött közmeghallgatás napirendi pontjain belül kerülne sor az önkormányzat 2013. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatásra , különös tekintettel az önkormányzati vagyon
helyzetére, és itt ismertetné a település lakóival a 2014. évi költségvetési koncepciót.
Közmeghallgatás keretében pedig a közérdekű kérdések és javaslatok megtárgyalására is sor
kerülne. Miután megállapította ,hogy kérdés , hozzászólás nincs , kéri a testület tagjait ,hogy
az elhangzottakat fogadja el és mondja ki határozatban.
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:

94/2013. (XI.5.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: falugyűlés közmeghallgatással
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
döntött arról ,hogy 2013. november 22. (péntek) 16.00 órakor , nyílt
testületi ülésnek minősülő falugyűléssel egybekötött közmeghallgatást tart
a Művelődési Ház nagytermében. (Vámosgyörk, Rákóczi út 23.)
Anyílt testületi ülésnek minősülő falugyűléssel egybekötött
közmeghallgatás napirendjét a képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
1. Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi tevékenységéről, az
önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról
Előadó : Gedei Zoltán - polgármester
2. Tájékoztatás az Önkormányzat 2014 .évi költségvetési koncepciójáról
Előadó: Gedei Zoltán - polgármester
3. KÖZMEGHALLGATÁS KERETÉBEN:
Közérdekű kérdések és javaslatok

A testület felhívja a tisztségviselők figyelmét , hogy a lakosság
tájékoztatása érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak , hogy a VKL Katolikus Általános
Iskola fenntartója felől érkezett egy megkeresés, hogy az önkormányzat a 2013. szeptember
27-én elfogadott közétkeztetési térítési díjait egészítse ki az iskola térítési díjaival , továbbá
bontsa meg a térítési díjat anyagköltségre és ÁFA-ra. Kéri a testületet hagyja jóvá ezt.
Miután sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
95/2013. (XI.5.) 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-es tanévre vonatkozó közétkeztetési
feladatainak ellátására 84/2013 (IX.27.) határozatával megtárgyalta és
elfogadta.
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazta
a polgármestert, hogy Tóth József Attila (3291 Vámosgyörk, József
Attila u. 27.) egyéni vállalkozóval az Önkormányzat közétkeztetési
feladatainak ellátására – az önkormányzat intézményeiben a gyermek, diák- és felnőtt étkeztetés - 2013. október 1-től 2014. augusztus
31-ig tartó időszakra vállalkozási szerződést kössön . A képviselőtestület a szerződésben szereplő étkezési térítési díjak elfogadását az
alábbi bontás szerint megerősíti :

Időskorú felnőtt: 600,-Ft/fő/nap (ebéd)
Ebéd : anyagköltség: 472,4 -Ft. Áfa: 127,6 -Ft. Összesen:600 -Ft
Munkahelyi étkező: 600,-Ft/fő/nap (ebéd)
Ebéd : anyagköltség: 472,4 -Ft. Áfa: 127,6 -Ft. Összesen:580 -Ft
Óvodáskorú gyermek: tízórai: 130,-Ft/fő/nap, ebéd: 350,-Ft/fő/nap,
uzsonna: 130,-Ft/fő/nap ( összesen :3X étkeztetés 610 -Ft.)
Tízórai : anyagköltség: 102,4 -Ft. Áfa: 27,6 -Ft. Összesen:130 -Ft.
Ebéd : anyagköltség: 275,6 -Ft. Áfa: 74,4 -Ft. Összesen:350 -Ft.
Uzsonna: anyagköltség: 102,4-Ft. Áfa: 27,6 -Ft. Összesen:130 -Ft
Iskoláskorú gyermek: tízórai: 125,-Ft/fő/nap, ebéd: 450,-Ft/fő/nap,
uzsonna: 125,-Ft/fő/nap ( összesen :3X étkeztetés 700 -Ft.)
Tízórai : anyagköltség: 98,5 -Ft. Áfa: 26,5 -Ft. Összesen:125 -Ft.
Ebéd : anyagköltség: 354 -Ft. Áfa: 96 -Ft. Összesen:450 -Ft.
Uzsonna: anyagköltség: 98,5 -Ft. Áfa: 26,5 -Ft. Összesen:125 -Ft.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester : elmondja a testület tagjainak ,hogy az általános iskola vezetése
az Egri Főegyházmegye mint fenntartón keresztül pályázatot kíván benyújtani közösségi tér
kialakítására. Ezért részt kíván venni a EGYH-KCP-14 Egyházak Közösségi Célú
programjainak és beruházásainak támogatása c. pályázaton . A pályázat 5 millió forint erejéig
közösségi tér kialakítására irányul, amely az iskola felső szintjének felújítását - aula , folyosó ,
fényforrások- érinti. Az önkormányzatnak mint az épület tulajdonosának kérik ehhez a
hozzájárulását . Javasolja a testületnek ,hogy támogassa ezt és mint az épület tulajdonosa
járuljon hozzá a tervezett közösségi tér kialakításához pályázatból, aminek eredményeként
megújulna az iskola felső szintje.
Miután sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
96/2013. (XI.5.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: EGYH-KCP-14 Egyházak Közösségi Célú programjainak és
beruházásainak támogatása c. pályázaton történő részvételhez
tulajdonosi hozzájárulás
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
tulajdonában lévő és az Egri Főegyházmegye által fenntartott
természetben Vámosgyörk, Kossuth Lajos út 6. szám alatt található
(Hrsz:10) 2350 m2 területű – Vámosgyörki Visontai Kovách László
Katolikus Általános Iskola épülete - ingatlan vonatkozásában
hozzájárul a fenntartó által az EGYH-KCP-14 Egyházak Közösségi
Célú programjainak és beruházásainak támogatása c. pályázaton
történő részvételhez .
A pályázat 5 millió forint erejéig közösségi tér kialakítására irányul,
amely az iskola felső szintjének felújítását - aula , folyosó ,
fényforrások- érinti.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: ismerteti a mozgáskorlátozottak támogatásával kapcsolatos
megkeresést. Már az elmúlt évben sem nyújtott az önkormányzat ebben a formában
támogatást , mert úgy ítélte meg ,hogy a helyi rászorulók támogatása hatékonyabb és
átláthatóbb . Ezért javasolja, hogy ezen a gyakorlaton ne változtassanak .
Ezután a képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
97/2013. (XI.5.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: mozgássérülti egyesület támogatási kérelmének elutasítása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgássérültek
Heves Megyei Egyesülete Gyöngyösi Csoport anyagi támogatás nyújtására
irányuló kérelmét megtárgyalta és az alábbiak szerint döntött:
Az önkormányzat 2013-ben a csoport részére támogatást nyújtani nem tud .
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert , hogy a döntésről tájékoztassa
a támogatást kérőt.
.

Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Gedei Zoltán polgármester: tájékoztatja a testület tagjait ,hogy 2013.március 8-án az
önkormányzati tulajdonban lévő közterületen baleset történt. A hivatal előtt lévő
csatornafedél beszakadt. Sajnos a balesetben megsérült egy személy . A balesettel
kapcsolatosan az OEP kereste meg az önkormányzatot, megtérítési eljárás megindítása végett.
Ismerteti az OEP 545/2013 ügyszámú az önkormányzatnál 851/2013 szám alatt iktatott
végzését.
Kéri a testület tagjait, hogy hatalmazza fel a polgármestert a felelősséget elismerő nyilatkozat
megtételére , hiszen a balesetet szenvedett személy a munkáját végezte és a baleset
körülményei ismertek . A felelősség elismerése mellett szól az a tény is , hogy a megtérítésre
kötelezettet a megtérítésre előírt összeg után a PTK-ban meghatározott kamatfizetési
kötelezettség terheli . Nem kell a kamatot megfizetnie , ha az érintett az eljárásról való
tudomásszerzésével egyidejűleg a felelősségét írásban elismeri és nyilatkozatát a követelés
teljes kiegyenlítéséig fenntartja, továbbá a követelés összegét határidőben megfizeti.
Ezután a képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

98/2013. (XI.5.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: felelősséget elismerő nyiltkozat tételére történő feljogosítás

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
az OEP 545/2013 ügyszámú (Nyt. Sz.: 1091-20-2/2013 ) megtérítési eljárás
megindításáról szóló végzését.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármesert , hogy a végzés
mellékletét képező Nyilatkozatot (felelősséget elismerő) aláírja.
Határidő : azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

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

Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

