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költségvetési előadó

Gedei Zoltán polgármester: Üdvözli a megjelent képviselőket és a meghívottat. Megállapítja,
hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Dr. Balázs László jegyzőt.
Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.

Napirend:
1. Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének
jóváhagyása
Előadó: Gedei Zoltán polgármester
Előzetesen megtárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2. Indítványok, bejelentések, javaslatok
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre
egyhangúlag elfogadja.

illetve a napirendi pontokra tett javaslatot

1. napirendi pont tárgyalása: Vámosgyörk Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési
rendeletének jóváhagyása.
Gedei Zoltán polgármester: a napirend anyagát, előterjesztéssel rendelet-tervezettel együtt
minden képviselő megkapta, ezen anyagot a pénzügyi bizottság már megtárgyalt . Átadja a
szót a bizottság elnökének , hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Endrész György a pénzügyi bizottság elnöke : a költségvetés az eddigi gyakorlat szerint
alapos munka. A bevételek körültekintően lettek összeállítva, teljesíthetőek, biztos alapot
jelentenek az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásához. Bevételeink vélhetően emelkednek
az előző évhez képest . A közös hivatal, az óvoda költségvetését a központi költségvetés 100

%-ban fedezi. Az önkormányzat bevételei pedig fedezetet nyújtanak az önkormányzat
működéséhez. Jelentős 5 milliós tartalék lett a tervezetbe beépítve, a húszmilliós fejlesztésre
szánt kiadás mellett. A fejlesztésre szánt összeg egy része a közvilágítás korszerűsítését fedezi
a fennmaradó 16 millió forintból viszont folytatódnak az önerős útfelújítások. Ezt a pénzügyi
bizottság is támogatja és a képviselő-testület elé terjesztésre alkalmasnak találta a 2014. évi
költségvetés tervezetét.
Gedei Zoltán polgármester: megköszöni a bizottság elnökének a hozzászólást. A 2014. év
költségvetése megtervezésénél is az eddigi stratégiát követtük, vagyis az önkormányzat és
intézményei biztonságos működésének garantálása az elsődleges és szerény keretek között
fejlesztésre is lesz lehetőségünk. A fejlesztéseknél ugyan azt mondom el amit az elmúlt évben
, vagyis nagyon alaposan előkészítjük és rendkívül óvatosan valósítjuk meg azokat . Csak
akkor kezdjük el a kivitelezéseket ha annak fedezete már a számlánkon van. A fejlesztéseknél
az infrastruktúra – utak és a közvilágítás felújítását- fejlesztését tartjuk elsődlegesnek.
A közvilágításunk felújítását már 2013. december végén elvégeztük, de a kifizetése ennek a
2014. évet terheli. Több lépcsőben valósulna meg a közútjaink felújítása. Tavaszra az
adóbevételek beérkezését követően megkezdődhetne a József Attila a Táncsics utca a
Kassai köz, Vörösmarty, Ady E. utca , Béke utca és a Sportpálya melletti önkormányzati út
felújítása . Ezekről természetesen a testület fog dönteni akkor amikor a fedezet rendelkezésre
áll . A felújítások fedezete a 2014. évi költségvetés és a 2013. évi pénzmaradvány. A 2014.
év tervei között szerepel még a település vízelvezető árokrendszerének folyamatos
karbantartása , közmunkásokkal a vízelvezető árkok mélyítése.
Az önkormányzat intézményeinek dolgozói 5000 Ft értékű Erzsébet utalványt kapnak
havonta. A közös hivatal dolgozói cafetéria juttatása a költségvetési törvényben szereplő
összegben 200000 Ft/ év/ fő került betervezésre. Jelentős tétel még a kiadásoknál az egyházi
iskolának adományként biztosított fűtéstámogatás és a lakossági kommunális
hulladékszállítás kompenzációja. Az iskola fűtési költségeinek átvállalását az önkormányzat
az intézmény átadási megállapodásában vállalta. Ezen vállalásának mindaddig eleget kíván
tenni míg az nem veszélyezteti a költségvetését. Ez a két tétel több mint ötmillió forint
többletkiadással jár .
Miután az elhangzottakhoz sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el kéri, hogy aki
egyetért a költségvetési rendelet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet
alkotja:
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képveselő-testületének
2/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

A 2. napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok
Gedei Zoltán polgármester : elmondja a testült tagjainak , hogy az előterjesztést és a
határozati javaslatot
a Gyöngyös Körzete Kistérségi Többcélú Társulása Társulási
megállapodásának módosítására a testület tagjai megkapták.
A társulásokra vonatkozó központi szabályozások módosulása miatt a Gyöngyös Körzete
Kistérség Többcélú Társulása is felülvizsgálta a működésének alapjait biztosító Társulási
megállapodást, amely jelenlegi formájában 2013. január 1-jén lépett hatályba. A Heves
Megyei Kormányhivatal elvégezte a megállapodás felülvizsgálatát a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) társulásokra irányadó szabályai
alapján, és ennek eredményeként 2013 decemberében törvényességi felhívással élt a Társulás,
és annak minden tagönkormányzata felé .
A törvényességi felhívás a határozatképesség kritériumaira irányuló, a 3. pontban részletezett
szabályozást az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás vonatkozásában is megkifogásolta.
Javaslom, hogy a 3. pontban foglalt álláspontot a Mikrotérségi Társulás esetében is fogadja el
a Képviselő-testület.
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
5/2014. (II.4.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása
Társulási megállapodásának alábbiak szerinti módosítását
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
társulási megállapodást érintő törvényességi felhívás megtárgyalására,
megállapodás módosítására irányuló javaslatot, és az alábbi döntést hozta.
1. A Képviselő-testület elfogadja a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú
Társulása Társulási megállapodásának alábbiak szerinti módosítását:
1.1. A Társulási megállapodás V/2. (Társulási Tanács) 3. pontja az
alábbiakkal egészül ki:
„…A tagönkormányzatok képviselőinek felsorolását jelen megállapodás
függeléke tartalmazza.”
1.2. A Társulási megállapodás V/3.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„A Tanács elnöke képviseli a Többcélú Társulást.”
1.3. A Társulási megállapodás V/4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„4. Társulás alelnöke
1. A Társulási Tanács az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére
tagjai sorából alelnököt választ.
2. Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot.
3. Az elnök és az alelnök együttes távollétében a Tanács ülését a korelnök
hívja össze és vezeti.
4. Az alelnök megválasztásához minősített többség szükséges.”
1.4. A Társulási megállapodás IX. Záró rendelkezések 8. pontja utolsó
mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„A jogvita eldöntésére az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
illetékességét kötik ki.”
2. A Képviselő-testület a törvényességi felhívás 3. pontjában foglaltakkal
(Társulási Tanács határozatképessége) a Gyöngyös Körzete Kistérség
Többcélú Társulása, valamint az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás
vonatkozásában nem ért egyet.
3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a jelen határozatban
foglaltakról tájékoztassa az érintett Társulási Tanácsokat, és felhatalmazza a
Polgármestert a módosított Társulási megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Dr. Balázs László jegyző
Gedei Zoltán polgármester : elmondja a testült tagjainak , hogy az előterjesztést a Hatvan és
Környéke
Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás
megállapodásának módosítása tárgyában megkapták.

Fejlesztése

Társulás

társulási

Tizenkilenc települési önkormányzat Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás néven jogi személyiséggel rendelkező társulást alapítottak,
mely társulást a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága 2012. szeptember 26.
bejegyzési dátummal 799733 törzskönyvi nyilvántartási számon bejegyzett és nyilvántartásba
vett.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 180. §
rendelkezésinek megfelelően a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás a törzskönyvi nyilvántartásában 2013. december 31-én nyilvántartott
alaptevékenységére vonatkozó adatait a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben kihirdetett, 2014.
január 1-étől érvényes, alaptevékenység besorolási kód változás miatt a kormányzati funkciót és a
szakágazati rend szerinti besorolást meg kell változtatni.
Tekintettel a fenti jogszabályi változásra szükségessé vált Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás megállapodásának felülvizsgálata, módosítása.

A társulási megállapodás IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATÉS HATÁSKÖRÖK pontjának módosítása vált szükségesé a társulás alaptevékenysége résznél:
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti tárgyú előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni és
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat elfogadni.

Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
6/2014. (II.4.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás alaptevékenységének módosításáról
A Vámosgyörk település önkormányzati Kéviselő-testülete jelen határozattal
akként dönt, hogy elfogadja a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás alaptevékenységének módosítására vonatkozó,
társulási megállapodás szövegét az IV. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT
ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK fejezetben, akként, hogy
az alábbiak szerint áthúzott részek törlésre, a dőlt betűvel írott részek beillesztésre
kerülnek:

„A Társulás alaptevékenysége:
A pályázatban megjelölt projekt megvalósítása.
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
TEÁOR’08.
711200 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Államháztartási szakágazati kód:
7490000 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Alapvető szakfeladatai:
841163 Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés
711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Kormányzati funkció:
013330
Pályázati és támogatáskezelés, ellenőrzés
062020
Településfejlesztési projektek és támogatásuk”
A fenti változásokon kívül a Társulási Megállapodás szövege változatlan
tartalommal marad hatályban.
A Képviselő-testület felhatalmazza Vámosgyörk település polgármesterét a
módosított egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására.
Határidő: 2014. február 26. (a megállapodás aláírására)
Felelős:
Gedei Zoltán polgármester

Gedei Zoltán polgármester : elmondja a testült tagjainak , hogy az előterjesztést a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2013. évi módosított
költségvetése tárgyában megkapták. Ebben a bevételi főösszeg és a kiadási főösszeg is 6.850
e Ft. ra módosul.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti tárgyú előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni és
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat elfogadni.

Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
7/2014. (II.4.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás 2013. évi költségvetése módosításáról

Vámosgyörk település Képviselő-testülete jelen határozattal akként dönt,
hogy a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás 2013. évi költségvetésében 6.850 e Ft. bevételi
főösszeggel és 6.850 e Ft kiadási főösszeggel - a jelen határozat mellékletét
képező táblázat alapján - elfogadja a Társulás 2013. évi módosított
költségvetési előirányzatát.
Határidő: 2014. február 28, de rendelkezéseit
2013. december 31-től kell alkalmazni.
Felelős:
Társulási Tanács elnöke
Gedei Zoltán polgármester : elmondja a testült tagjainak , hogy az előterjesztést a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2014. évi
költségvetése tárgyában megkapták.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti tárgyú előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni és
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadni.

Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
8/2014. (II.4.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás 2014. évi költségvetése

1.) A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási
Fejlesztése Társulás (a továbbiakban: társulás) társulási tanácsa
megtárgyalta és elfogadja ezen határozat 1. sz. mellékletét képező 2014. évi
költségvetés tervezetét az alábbiak szerint:
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli
bevételekkel (pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét
2.172.146 e Ft-ban
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 2.172.654 e Ftban
állapítja meg.

2.) A társulás tanácsa a társulás költségvetését – határozattal –
megváltoztathatja. A társulás tanácsa – az első negyedév kivételével –
negyedévenként, de legkésőbb december 31-ei hatállyal módosítja
költségvetési határozatát.
Központi pótelőirányzat esetében negyedévente módosítandó a költségvetési
határozat.
A társulás tanácsa megbízza a Tanács Elnökét, hogy a költségvetés
végrehajtására intézkedését tegye meg és a feladatok ellátásáról a gesztor
önkormányzat polgármesteri hivatala által gondoskodjék.
Ez a határozat 2014. február 1-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2014.
január 1-től kell alkalmazni.
Határidő: 2014. február 18.
Felelős: a társulás elnöke a költségvetési szerv vezetője útján
Gedei Zoltán polgármester: a 2014. év a választások éve . Ennek kapcsán felkérem Dr.
Balázs László jegyzőt, hogy ismertesse a szavazatszámláló bizottság választott tagjaira tett
indítványát.
Dr. Balázs László jegyző: felolvassa a testületnek a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 23-26. §-át. A választási eljárásról szóló törvény értelmében a
szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési
önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának
kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg;
személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság
tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani.
Ezért kéri a képviselő-testületet, hogy a szavazatszámláló bizottságok indítványában
megjelölt személyi összetételét elfogadni szíveskedjenek.
Gedei Zoltán polgármester: Kérem, hogy aki az indítványban megjelölt szavazatszámláló
bizottsági tagokkal egyetért, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
9/2014. (II.4.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a község szavazóköreiben működő szavazatszámláló bizottságok
személyi összetételét az alábbiak szerint:
I. számú szavazókör
Tagok:

Tóthné Kovács Mária Vámosgyörk, József A. u. 49.
Nagyné Tóth Szilvia Vámosgyörk,Ady E. u. 1.
Mozsár Imréné Vámosgyörk,Vörösmarty út 20.
Póttagok:
Bányiczky Dóra Vámosgyörk, Wesselényi u. 21.
Tóth Erzsébet Vámosgyörk, Rákóczi F.út 35.
II. számú szavazókör
Tagok:
Lajcsik Andrásné Vámosgyörk, István király út 11.
Horváth Istvánné Vámosgyörk, Arany J. út 34.
Bakos Bernadett Vámosgyörk, Isvtán király út 104
Póttagok:
Nagy Adrienn Vámosgyörk, Vörösmarty út 2.
Farkasné Pálinkás Anikó Vámosgyörk, Barátság út 30.
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Dr. Balázs László jegyző
Gedei Zolátn polgármester: elmondja a testület tagjainak ,hogy az önkormányzati dolgozók
üdültetési alapítványa felhívta az önkormányzat figyelmét ,hogy 2010 óta az önkormányzat
támogatási befizetést nem tett az alapítvány részére. Az alapítvány elnöke ezért kérte az
önkormányzatot nyilatkozzék arról, hogy ha nem kívánják az alapítvány működését
támogatni fontolják meg a kilépést.
Javasolja a testületnek , kerüljön kifizetésre az alapítványnak az elmaradt támogatás, de a
jövőben ez a támogatás úgy kerüljön meghatározásra, hogy a minimális összeget fizessük
évente. Kéri a testületet hatalmazza fel a polgármestert arra ,hogy ennek érdekében a
szükséges intézkedéseket megtegye.
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
10/2014. (II.4.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: üdülési alapítvány támogatási összegének befizetése
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gedei Zoltán
polgármester javaslata alapján, az eddigi üdülési igénybevételt is figyelembe
véve a továbbiakban úgy kíván élni az Önkormányzatok Üdültetési
Alapítványa (Nagyréde, Fő út 17.) által az önkormányzati dolgozók részére
biztosított pihenési,- üdülési,- időleges lakhatási lehetőségével, hogy eleget
tegyen az alapítvány által meghatározott minimális támogatási igénynek .
A minimális igénybevételi szándékok ismeretében a térítési díjra vonatkozó
megállapodást úgy kívánja aláírni , hogy az az önkormányzat költségvetését a
legkisebb mértékben terhelje meg. A képviselő-testület ezért felhatalmazza a

polgármestert, hogy ennek érdekében az elmaradt támogatások utalásáról a
költségvetési tartalék terhére intézkedjék. Utasítja továbbá , hogy
kezdeményezzen egyeztetéseket az alapítvány elnökével a támogatási
összegnek a minimalizálása érdekében .
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert , hogy ezen döntéséről az
Önkormányzatok Üdültetési Alapítványát értesítse.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18.20 órakor bezárta.

K.m.f.

Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

