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Távolmaradását bejelentette:

Jegyzőkönyvvezető:

Gedei Zoltán polgármester: üdvözli a megjelenteket. 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.A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása
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: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása
Gedei Zoltán polgármester: a napirendhez kapcsolódó előterjesztést és rendelet tervezetet
mindenki megkapta. A rendelet tervezetet a szociális bizottság még 2013. december 17-i
ülésén véleményezte és alkalmasnak találta a testület elé terjesztésre.

Ezt s bizottság jelen lévő elnöke Szedmák Szilvia is megerősíti.
Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, hogy aki elfogadja a pénzbeli és
természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet
tervezetet kézfeltartással szavazza meg .
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet
alkotja:
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (I.15.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról
(A rendelet 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 az önkormányzat
tulajdonában lévő , de a Vámosgyörki Sportegyesület használatában lévő Sporttelepen a TAO
program keretében történő sportfejlesztési támogatásra van lehetőség. Ezen pályázat
keretében a Vámosgyörki Sportegyesület a látvány-csapatsportok támogatásának
adókedvezménye sporttelep felújításai program (TAO program ) keretében nyertes pályázat
esetén ezen ingatlanon 5 millió forintot el nem érően sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást
valósíthatna meg. ( A tervezett beruház kb. bruttó 4,9 millió forintba kerülne, magába
foglalva az épület bővítését felújítását.)
Ennek a feltétele , hogy Vámosgyörk Község Önkormányzata mint tulajdonos járuljon hozzá,
hogy a Vámosgyörki Sportegyesület a megvalósuló fejújítást legalább 5 éven keresztül a
Magyar Labdarúgó Szövetség által jóváhagyott sportfejlesztési programnak , a látványcsapatsport támogatásra vonatkozó jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően
használja és hasznosítsa.
További feltétel még , hogy az önkormányzat mint tulajdonos garantálja , hogy a nevezett
ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga , amely akadályozná a Vámosgyörki
Sportegyesületet abban, hogy a TAO szerint tárgyi eszköz felújítást megvalósítsa . Az
önkormányzatnak mint tulajdonosnak vállalnia kell azt is ,hogy az ingatlan tulajdonosaként
ilyen jogot a felújítás megvalósítását követő 5 év határozott időtartam alatt az ingatlanon nem
alapít.
Kéri a testületet , hogy ezt fogadja el, és hatalmazza fel a polgármestert a tulajdonosi
hozzájáruló nyilatkozat megtételére.
Miután
kérdés hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
1/2014. (I.14.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: tulajdonosi hozzájárulás adása
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye
sporttelep felújítási program keretében történő pályázat benyújtásához

Vámosgyörk Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete mint a
Vámosgyörki Sportelep (3291. Vámosgyörk, Sport tér 1. Hrsz: 806 )
ingatlan és az azon található épület tulajdonosa hozzájárul , hogy az Vámosgyörki Sportegyesület (3291. Vámosgyörk, Sport
tér 1. ) használatában lévő Sporttelepen a TAO program keretében történő
sportfejlesztési támogatásra pályázatot nyújtson be . Ezen pályázat keretében
a Vámosgyörki Sportegyesület a látvány-csapatsportok támogatásának
adókedvezménye sporttelep felújításai program (TAO program ) keretében
nyertes pályázat esetén ezen ingatlanon 5 millió forintot el nem érően
sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást valósíthatna meg. ( A tervezett
beruház kb. bruttó 4,9 millió forintba kerülne, magába foglalva az épület
bővítését felújítását.)
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testület mint tulajdonos
hozzájárul tovább , hogy a Vámosgyörki Sportegyesület a megvalósuló
fejújítást legalább 5 éven keresztül a Magyar Labdarúgó Szövetség által
jóváhagyott sportfejlesztési programnak , a látvány-csapatsport támogatásra
vonatkozó jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően
használja és hasznosítsa.
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mint tulajdonos
garantálja , hogy a nevezett ingatlanon harmadik személynek nem áll fenn
olyan joga , amely akadályozná a Vámosgyörki Sportegyesületet abban,
hogy a TAO szerint tárgyi eszköz felújítást megvalósítsa .
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete mint
vállalja ,hogy az ingatlan tulajdonosaként ilyen jogot a felújítás
megvalósítását követő 5 év határozott időtartam alatt az ingatlanon
nem alapít.
Vámosgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
Gedei Zoltánt Vámosgyörk Községi Önkormányzatának polgármesterét a
pályázati kiírás mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulás nyilatkozat
megtételére és aláírására .
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán Vámosgyörk község polgármestere
Gedei Zoltán polgármester: elmondj a, hogy Varga Tamás a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
külsős tagja , megkereste és tájékoztatta , hogy 2014. január 1-től Németországban vállalt
előre láthatóan több évre munkát. Ezért a pénzügyi és ügyrendi bizottságban a munkát nem
tudja vállalni . Lemondása miatt a bizottságba új tagot kell választanunk a testület tagjai
közül. Javaslom a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának Tóth Zoltánné képviselőt. Ő
nem tagja egyik bizottságnak sem, így nem kell gondolkodnunk a bizottságok átszervezésén.
A testületi ülés előtt beszéltem Judittal és kérésemre elvállalja a bizottsági tagságot
megválasztása esetén .
Kérem, hogy aki elfogadja a javaslatomat, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 igen
következő határozatot hozza:

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül

a

2/2014. (I. 14.) Képviselő-testületi határozata:
Tárgy: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
polgármester javaslatát a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3. tagjának
személyére, és a következő döntést hozta.
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3. tagjának
2014. január 15-től Tóth Zoltánné képviselőt választja meg .
Munkájához sok sikert kívánunk !
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: ismerteti a testület tagjaival a Heves Megyei Vízmű Zrt-vel
kötött megállapodást a 2013-2014. évi bérleti díj fizetéséről . Felolvassa a VSZ/6/2014
számon iktatott megállapodást. Felhívja a testület tagjainak figyelmét ,hogy a 2013. évre a
bérleti díj mértékét az értékesítési adatok alapján 5 Ft/m3 +ÁFA összegben javasolta a vízmű
megállapítani. Ez 68000 m3 várható ivóvíz mennyiséggel számolva 340000 Ft. Szennyvízre
vonatkoztatva pedig 32000 m3 tisztított szennyvíz esetén a bérleti díj várhatóan 160000 Ft.
lesz. A bérleti díjat a szerződő felek a viziközmű-vagyont pótló beruházási és rekonstrukciós
munkákra különítik el. Kéri a testületet ,hogy a megállapodást változtatás módosítás nélkül
hagyja jóvá.
Miután
kérdés hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
3/2014. (I.14.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: megállapodás 2013-2014 bérleti díj fizetésről
(Heves Megyei Vízmű Zrt.)
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan
elfogadja és megerősíti a Heves Megyei Vízmű Zrt-vel kötött és a
VSZ/6/2014 számon iktatott megállapodást a
2013-2014. évi bérleti díj fizetéséről.
Gedei Zoltán polgármester: ismerteti a testület tagjainak ,hogy Nagy Gáborné óvodavezető
megbízását követően 2013. 08.26-án iratkozott be a Szent István Egyetem Alkalmazott
Bölcsészeti és Pedagógiai Karára Szarvasra , vezető-óvodapedagógus szakirányú
továbbképzésre. Az óvónővel tanulmányi szerződést kötöttünk , amelyben a tandíjat és az
utazás költségeinek , továbbá vizsgánként 2 nap fizetett tanulmányi szabadság biztosítását és a
kötelező iskolai foglalkozásakon történő távollét miatt kieső munkaidőre kiegészítő fizetés
nyújtását vállaltuk . Ez 4 félévet jelent, és félévenként maximum kb.150000 forint költséget
róhat az önkormányzatra. A tandíj 100000 Ft/félév és évente 6 alkalommal kell Szarvasra
utazni. Felolvassa a VSZ /793/2/2013. számon iktatott tanulmányi szerződést , kéri ,hogy
azt utólagosan erősítsék meg.
Miután
kérdés hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

4/2014. (I.14.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: tanulmányi szerződés jóváhagyása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan
elfogadja és megerősíti a Nagy Gáborné Óvodavezetővel 2013. 09.17-én
vezető-óvodapedagógus szakirányú továbbképzésre kötött és a
VSZ /793/2/2013. számon iktatott tanulmányi szerződést .
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 7 óra 50 perckor bezárta.

K.m.f.

Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

