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Gedei Zoltán polgármester: Üdvözli a megjelent képviselőket és a meghívott vendéget, Dr.
Bekecs Andrea járási hivatalvezetőt . Megköszöni , hogy a hivatalvezető elfogadta a
meghívást és jelenlétével is megtiszteli a testületi ülést .Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel a polgármesteren kívül még 5 képviselő jelen van.
Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Dr. Balázs Lászlót . Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.
Napirend:
1. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi Munkatervének
elfogadása
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
2. Indítványok, bejelentések, javaslatok
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre és a napirendi pontokra tett javaslatot
egyhangúlag elfogadja.
Az első napirendi pont tárgya: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. évi Munkatervének elfogadása
Gedei Zoltán polgármester: elkészült a képviselő-testület 2014. évi munkaterve. A munkaterv
2014. szeptemberéig lett elkészítve, hiszen 2014. őszén előreláthatóan önkormányzati

választások lesznek. Az ezt követő időszak munkatervét már az új testületnek kell
meghatároznia. A munkatervet mindenki megkapta. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben
nincs, kérem, hogy aki elfogadja a képviselő-testület 2014. évi munkatervét, kézfeltartással
jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
99/2013. (XII.3.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi
munkaterve
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi
munkatervet megtárgyalta és elfogadta.
(A munkaterv a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A második napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak , hogy a szociális tűzifa juttatás
tárgyában az előterjesztést és rendelettervezetet a testület tagjai megkapták.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kéri , hogy aki elfogadja a
rendeletet, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet
alkotja:
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa juttatás szabályairól
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: a talajterhelési díjról szóló rendelet tervezetet a meghívóval
együtt megkapták a képvislők , az ahhoz kapcsolódó előterjesztéssel . Kéri azt változtatás ,
módosítás nélkül fogadják el.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, kéri , hogy aki elfogadja a
rendeletet, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet
alkotja:

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak, hogy a beszámolót a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság továbbá a Szociális és Családügyi Bizottság 2013-ban végzett
munkájáról kiküldték . A beszámolók tárgyszerűek , korrekten adnak tájékoztatást a
bizottságok tevékenységéről. Köszönetét fejezi ki a két bizottságnak , külön azok
vezetőinek , hogy minden támogatást megkapott tőlük az önkormányzat működtetéséhez.
A jövőben is számít a bizottságok támogatására.
Kéri a testület tagjait , hogy kérdéseiket , hozzászólásaikat tegyék meg.
Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy aki elfogadja a bizottságok beszámolóját ,
kézfeltartással külön külön jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
100/2013. (XII.3.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság beszámolójának elfogadása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
és elfogadta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2013. évi
munkájáról készült beszámolót.
A testület köszönetét fejezi ki a bizottság tagjainak az elvégzett munkájukért.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
101/2013. (XII.3.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Szociális és Családügyi Bizottság beszámolójának elfogadása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
és elfogadta a Szociális és Családügyi Bizottság 2013. évi munkájáról
készült beszámolót.
A testület köszönetét fejezi ki a bizottság tagjainak elvégzett munkájukért.
(A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak ,hogy a RÖKI megszüntetésével
kapcsolatos előterjesztést és határozati javaslatot megkapták. Ez tartalmazza azokat az elveket
amelyek mentén a megszüntetés megtörténik és az önkormányzatok anyagilag is elszámolnak
egymással. Kéri a testület tagjait, hogy változtatatás módosítás nélkül fogadja el a RÖKI
megszüntető határozat tervezetet és a megszüntető okiratot. ( A megszüntető okirat ezen
jegyzőkönyv mellékletét képezi. )
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
102/2013. (XII.3.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvíz-üzemeltető
Költségvetési Szerv, mint költségvetési szerv megszűntetéséről
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvíz-üzemeltető Költségvetési
Szerv, mint költségvetési szervet 2013. december 31-i nappal, általános
jogutódlással, a megszüntető okiratban foglalt feltételek mellett megszünteti.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Vámosgyörk Község polgármestere felelős a megszüntető
okirat kincstár részére történő benyújtásáért
Gedei Zoltán polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy elkészült az
önkormányzat belső ellenőrzési terve a 2014. évre vonatkozóan. Az ezzel kapcsolatos
előterjesztést a testület tagjai megkapták . Kéri, hogy aki egyetért az önkormányzat belső
ellenőrzési tervével, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
103/2013. (XII.3.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Vámsgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Javaslat a 2014. évi
belső ellenőrzési terv elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
döntést hozta:
1.
A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása és felügyelete alá
tartozó költségvetési szervek 2014. évi belső ellenőrzési tervét az 1. melléklet
szerinti tartalommal jóváhagyja.
2.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy jelen döntéséről, a
határozat megküldésével tájékoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú
Társulását.( A 2014. évi belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Felelős: Dr. Balázs László
Határidő: azonnal

Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak,hogy az önkormányzatot a 78/2013.
(VIII.16. ) Kt. határozatunkat követően ismét megkereste a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) amely a Hatvan-Miskolc-Tiszai vasútvonal és
kapcsolódó létesítmények fejlesztéséhez kapcsolódó Településrendezési terv módosításának
szükségességéről szóló polgármesteri nyilatkozatnak megfelelően elkészítette a négyoldalú
szerződés tervezetét . Ebben a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-t vállalja a - a
költségviselő UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. bevonásával a település rendezési tervének
módosítását. Ezt a négyoldalú megállapodás tervezetet a testület tagjai megkapták.
Kéri ,hogy kérdéseiket , hozzászólásaikat tegyék meg, majd azt követően hatalmazzák fel a
polgármestert ezen megállapodás aláírására .
Mivel sem kérdés , sem hozzászólás nem hangzott el kéri a testület tagjait ,hogy fogadják
el az elhangzott javaslatokat .
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
104/2013. (XII.3.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy:Hatvan - Miskolc- Tiszai vasútvonal és kapcsolódó létesítmények
fejlesztése
Településrendezési
terv
módosításához
szükséges
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS aláírására történő felhatalmazás
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.)
megkeresését , amely a Hatvan-Miskolc-Tiszai vasútvonal és a kapcsolódó
létesítmények fejlesztéséhez kapcsolódó Településrendezési terv
módosításának elkészítéséhez
szükséges TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
SZERZŐDÉS-t tartalmazza .
A testület a szerződésben foglaltakat megismerte, azzal egyetért és
felhatalmazza Gedei Zoltán polgármestert az ezen jegyzőkönyv
mellékletét képező Településrendezési szerződés aláírására.
Határidő : azonnal és folyamatos
Felelős : Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester : elmondja a testület tagjainak , hogy a Vámosgyörki Tűzoltó
Egyesület pályázatot nyújtott be a vámosgyörki Tűzoltószertár -3291. Vámosgyörk , Rákóczi
út 4. Hrsz:7/2 tető átfedése lemezzel pala bontása nélkül. A pályázat sikeres volt és az
egyesület 437324 Ft-ot nyert a munkához szükséges anyagköltségre. Sajnos a munkadíj a
pályázatban nem volt elszámolható. Ezért mivel a tulajdonunkat érinti az önkormányzat
felvállalta ,hogy a munkadíjat kifizeti. Ez azért is fontos , hogy így az épületünkön lévő és
sérült rossz minőségű palatető átfedésre kerül. Ezáltal megszűnik a beázás, az épületünk
állagát megóvjuk. A munkára 3 árajánlatot kértünk be, amelyek közül a legkedvezőbbet
összegét javasolja a testületnek elfogadásra. A vállalkozási szerződés úgy kerül megkötésre
,hogy a leggyorsabban végezzék el a kivitelezést , hogy még a rossz idő beállta előtt
megtörténjen az átfedés . Ismerteti a testület tagjaival a 956/2013 szám alatt iktatott Kiss
Csaba ács-vállalkozó által benyújtott ajánlatot, a 956-2/2013 szám alatt iktatott Czakó Attila
árajánlatát és a 956-3/2013. szám alatt iktatott Entarabau Kft. ajánlatát.

Mivel sem kérdés , sem hozzászólás nem hangzott el kéri a testület tagjait ,hogy fogadják
el az elhangzott javaslatot és a legkedvezőbb ajánlatot adó Czakó Attilát bízzák meg az
ajánlatban szereplő vállalkozói díjért a kivitelezéssel .
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
105/2013. (XII.3.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy:tűzoltó szertár tető átfedése lemezzel pala bontása nélkül
kivitelezési munkáira szerződés kötése
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3291. Vámosgyörk , Rákóczi út 4. Hrsz:7/2 tető átfedése lemezzel
pala bontása nélküli munkák elvégzésére a benyújtott árajánlatok alapján a
legalacsonyabb árajánlatot adó Czakó Attila e.v. kisadózót bízza meg.
(3211. Gyöngyösoroszi, Kossuth L. út 65. Adószám: 64335795-1-30)
A tető átfedése során az ajánlatban szereplő munkák elvégzésére
a legkedvezőbb ajánlatban szereplő munkadíj 230700 Ft. kerül
elszámolásra .
A képviselő-testület felhatalmazza Gedei Zoltán polgármestert , hogy
a
vállalkozási szerződést a vállalkozóval aláírja.
Határidő : azonnal és folyamatos
Felelős : Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester : elmondja a testületnek ,hogy a közvilágítási projekt az utólsó
szakaszba lépett. Most kerülne beszerzésre és cserére a 131 db. közvilágítási hálózaton lévő
lámpatest. 3 ajánlat bekérése történt , ALTRA típusú 24 W-os lámpatestek felszerelésére. A
lámpatest típusa a hálózat tulajdonosával és a mérnöki egyeztetést követően került
kiválasztásra. Az ajánlatok a lámpatesteket vételárát
és azok felszerelését vagyis
üzembehelyezését is tartalmazzák. Ismerteti a 362-3/2013 , 362-4/2013 , 362-5/2013 szám
alatt iktatott ajánlatokat. Ezek nettó 4218200 Ft, nettó 4538670 Ft, és nettó 3668000 Ft-ról
szólnak. Javasolja ,hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően a legolcsóbb 3668000 Ft. +Áfa
mindösszesen 4658360 Ft-os ajánlatot adóval vagyis a Geo-Lux Szolgáltató Kft-vel ( 3200
Gyöngyös, Koháry út 20. 4/3, adószáma : 22743934-2-10 ) kössön szerződést az
önkormányzat. Kéri a testületet hatalmazza fel , hogy aláírja az ezzel kapcsolatos vállalkozási
szerződést.
Mivel sem kérdés , sem hozzászólás nem hangzott el kéri a testület tagjait ,hogy fogadják
el az elhangzott javaslatokat .
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
106/2013. (XII.3.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk településen közvilágítási lámpatestek cseréje
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Vámosgyörk településen 131 db. , közvilágítási hálózaton
lévő lámpatest leszerelésére , azok helyére kompakt ALTRA típusú 24 W-os
lámpatestek vásárlására és felszerelésére adott árajánlatokat.
Ez alapján a Képviselő-testület úgy dönt a benyújtott árajánlatok alapján a
lámpatest beszerzés és felszerelése a legalacsonyabb árajánlatot adó

Geo-Lux Szolgáltató Kft-t ( 3200 Gyöngyös, Koháry út 20. 4/3, adószáma :
22743934-2-10 )bízza meg
A munka befejezésének határideje :2013. december 31.
Az elvégzendő munka teljesítésének ellenértéke a benyújtott árajánlatban
meghatározottak szerint 3668000 Ft + ÁFA ( mindösszesen 4658360 Ft.)
A képviselő-testület felhatalmazza Gedei Zoltán polgármestert , hogy
a
vállalkozási szerződést a vállalkozóval aláírja.
Határidő : azonnal és folyamatos
Felelős : Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester : átadja a szót Dr. Bekecs Andreának a Gyöngyösi Járási Hivatal
vezetőnek , akinek külön köszönetét fejezi ki , hogy a testületi ülést megtisztelte és
személyesen ismerteti a testülettel a járási hivatal 2013. évi működését.
Dr. Bekecs Andrea hivatalvezető: megköszöni a meghívást . A tájékoztató anyagot a
képviselők megkapták . Kéri ,hogy kérdéseiket , hozzászólásaikat tegyék meg.
Gedei Zoltán polgármester : gratulál az elvégzett feladatokhoz és megköszöni a hivatal
vezetőnek és kollégáinak a 2013. évben az önkormányzatunknak nyújtott segítséget. Egy
teljesen új szervezet született , ami nagyon sok munkát követelt meg létrehozóitól , vezetőitől
és dolgozóitól. Az átállás zökkenőmentes volt, a lakosság számára nem járt teherrel.
Nagyon jó kapcsolatot sikerült kialítanunk a járási hivatallal , amit szeretnénk a jövőben is
megőrizni.
Mivel sem kérdés , sem több hozzászólás nem hangzott el kéri a testület tagjait ,hogy
vegyék tudomásul a tájékozatót .
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
107/2013. (XII.3.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Gyöngyösi Járási Hivatal 2013. évi működéséről szóló tájékoztató
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyöngyösi Járási
Hivatal 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót megismerte és azt
tudomásul vette.
A Képviselő-testület gratulál az elvégzett munkához és köszönetét fejezi ki
a Gyöngyösi Járási Hivatal vezetőjének és valamennyi munkatársának a
2013. évben a település lakosságának nyújtott segítségért és a hatékony,
gördülő ügyintézésért .
A 2014. évre hatékony együttműködést és sok sikert kívánunk
a Gyöngyösi Járási Hivatal valamennyi munkatársának!
A képviselő-testület felkéri a polgármestert ezen határozatnak a Gyöngyösi
Járási Hivatal részére történő megküldésére.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zolán polgármester
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18.10 órakor bezárta.

K.m.f.

Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

