JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. április 1-jén 17.00 órakor tartott üléséről.
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Gedei Zoltán
Lukácsné Kiss Márta
Szedmák Szilvia
Tóth Zoltánné

polgármester
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képviselő
képviselő
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Hám László
Drabos Imréné
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képviselő

Jegyzőkönyvvezető:

Dr. Balázs László

jegyző

Meghívottak :

Stass Gábor
Maka Attila
Uraki Róbert
Szedmák Zoltán
Kátai László
ifj. Kátai László

pénzügyi ügyintéző
ügyvezető igazgató
informatikus
polgárőr parancsnok
polgárőr
polgárőr

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. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetési
rendelete végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadása
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
Előzetesen megtárgyalta: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2. Indítványok, bejelentések, javaslatok
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre, illetve a napirendi pontokra tett javaslatot
egyhangúlag elfogadja.
1. napirendi pont tárgya: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi
költségvetési rendelete végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadása
Gedei Zoltán polgármester: a mai ülés fő napirendi pontja a 2013. évi zárszámadás
megtárgyalása . A pénzügyi bizottság elnökének távolléte miatt tájékoztatja a testület tagjait ,
hogy a bizottság megtárgyalta a 2013. évi költségvetésről készült beszámolót. A beszámoló

alapos és áttekinthető munka. Javasolta elfogadását. A rendelet tervezetet annak
mellékleteivel a testület tagjai elektronikusan megkapták .
Kéri a képviselőket kérdéseiket ,hozzászólásaikat tegyék meg ezzel kapcsolatosan.
Tóth Zoltánné képviselő: elmondja , hogy a beszámoló átgondolt , alapos munka A
fegyelmezett gazdálkodás biztos alapokat biztosít az önkormányzat 2014. évi működéséhez
is.
Gedei Zoltán polgármester: Megköszöni a hozzászólást és miután egyéb kérdés, hozzászólás
nem volt, kéri , hogy aki egyetért a 2013. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendelet elfogadásával, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet
alkotja:
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (IV.2.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A 2. napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok.
Gedei Zoltán polgármester: tájékoztatja a testület tagjait , hogy 11/2014. (III.4.) Képviselőtestületi határozattal benyújtott önkormányzati pályázat adósságkonszolidációban részt nem
vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására sikeres volt. Sajnos a megítélt 44
millió forint kifizetésére előreláthatóan csak 2015-ben kerül sor. Ezért mivel az
önkormányzatunknak van a 2014. évre elfogadva útfelújításra saját forrása döntenünk kell ,
hogy milyen utak felújítására kiktől kérünk be árajánlatokat . Természetesen ha a pályázati
forrás kifizetésre kerül azonnal megkezdjük a 11/2014.KT.határozatban szereplő további út
és járda felújításokat.
A saját erős útfelújításokkal kapcsolatos határozat tervezetet a testület tagjai megkapták.
Ez alapján a József Attila , a Táncsics, Béke, Vörösmarty út , Kassai-köz , Sport utca
felújítására kerülne sor a határozati javaslatban megfogalmazott műszaki tartalommal, az ott
feltüntetett kivitelezőktől kérve ajánlatot bruttó 16 millió forint értékben. A műszaki
ellenőrzéssel Kis Ferencet javasolja megbízni . A pályáztatás lebonyolításával Dr. Bódis
Károly ügyvédi irodáját , a pályázatok előzetes értékelésével pedig Endrész Györgyöt , Dr.
Balázs Lászlót és Dr. Bódis Károlyt javasolja megmegbízni. Kéri ,hogy ezt változtatás
módosítás nélkül fogadják el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
15/2014. (IV.1.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: döntés belterületi utak meleg aszfalttal történő helyreállításáról
illetve megsüllyedt részek kikátyúzásáról,
meglévő pályaszerkezet profilozása, zúzalék terítése, tömörítése
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
tulajdonát képező Vámosgyörk belterületén lévő alábbi

belterületi
utak 2014. évben meleg aszfalttal történő
helyreállítását határozta el:
A helyreállítást 5 éves garanciával és az alábbi műszaki tartalommal kívánja
megvalósítani:
- József A. utca felújítása (378 m X 3 m =1134 m2)
-Táncsics utca felújítása
(340 mX3,5 m +85 X2, 5 =1402, 5 m2 )
-Béke út felújítása (400 m X3, 5 m = 1400 m2)
- a meglévő aszfaltburkolat portalanítása
- a meglévő pályaszerkezetben lévő közművek (fedlapok)
aszfalthoz való előkészítése , felemelése betonágyazatba rögzítve
- kiegyenlítő réteg készítése, profilozás változó szélességben
és vastagságban 0/22-es zúzalékból , tömörítve
-felület bitumen emulzió permetezés teljes felületen
-AC-11 jelű aszfaltból 4 cm vastagságban aszfalt réteg készítés
gépi bedolgozással majd tömörítéssel
-padka készítés Z/022-es zúzalékból 50-50 cm szélességben
az elkészült aszfaltszőnyeg vastagságához igazítva.
-Vörösmarty utca útfelújítása (340 mX 3,5 m = 1190 m2)
(Szennyvíznyomvonal mérete: 340 m X 1,3 m = 442 m2)
A meglévő pályaszerkezet közepén található
megsüllyedt szennyvízcsatorna nyomvonal
aszfaltjainak visszabontása , szükség szerint zúzalék terítése
majd tömörítése
a meglévő pályaszerkezeben keletkezett kátyúk kiegyenlítése
Z/022-es zúzalékból
Pályaszerkezetben kévő közművek aszfalthoz való szintre emelése
betonágyazatba való rögzítése
-Kassai-köz ( 150mX 3 m= 450 m2)
Meglévő pályaszerkezet profilozása 10 cm vastagságig
Z/032-es zúzalék terítése gépi erővel 10 cm vastagságban, majd
tömörítés.
-Sport utca (220 mX 3 m= 660 m2)
Meglévő pályaszerkezet profilozása 10 cm vastagságig
Z/032-es zúzalék terítése gépi erővel 10 cm vastagságban, majd
tömörítés.
A képviselő-testület a 2014. évi költségvetéséből ezen feladatra bruttó 16
millió forint keretösszeget biztosít.
A testület a helyreállítást végző kivitelezőt meghívásos pályáztatás útján
kívánja megbízni. A meghívásos pályáztatásra az alábbi kivitelezőktől kér
be árajánlatot:
- BITU-VIA Építő és Szolgáltató Kft. (3321 Egerbakta , Egri út 37)
-ERŐS ÚT KFT. (3373. Besenyőtelek , Úttörő út 8. )
-NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ( Mezőtárkány, Mikszáth
K. út 5. )
A pályázatok előértékelésére előzetes bíráló bizottságot választ .
A bizottság tagjai: Endrész György pü bizottság elnöke

Dr. Bódis Károly ügyvéd
Dr. Balázs László jegyző
A bíráló bizottság javaslata alapján a kivitelező személyéről a képviselő
testület dönt.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályáztatási eljárás
lebonyolítására megbízza a Sinkó & Bódis Ügyvédi Irodát (eljáró ügyvéd
Dr. Bódis Károly 3300 Eger, Csiky Sándor utca 11. I/1.) a kivitelezés
felügyeletére pedig Kis Ferenc műszaki ellenőrt (3200. Gyöngyös , Kócsag
utca 10.)
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak ,hogy a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetőjének Decsi Ferencnek a munkaviszonya közös megegyezéssel történő
megszüntetése illetve Kakuk Imre ügyvezetővé választása tárgyában az előterjesztéseket a
testület tagjai megkapták . Kéri ,hogy azokat külön-külön megszavazva változtatás ,
módosítás nélkül fogadják el .
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:

16/2014. (IV.1.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Decsi Ferenc ügyvezető munkaviszonyának közös
megegyezéssel történő megszűntetése
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000
Hatvan, Tarján út 3.) tagja úgy dönt, hogy a társaság soron következő
taggyűlésén szavazatával támogatja a társaság ügyvezetőjének Decsi Ferenc
3000 Hatvan, Bartók Béla u. 4/A. szám alatti lakosnak ügyvezetői tisztségből
történő visszahívását a gazdasági társaságokról szóló 2006.évi 31.§ (1)
bekezdés b) pontja alapján, valamint Decsi Ferenc ügyvezető
munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszűntetését.
Vámosgyörk Községi
Önkormányzat felhatalmazza
Gedei Zoltánt
Vámosgyörk polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Vámosgyörk
Községi Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági
jogokat
Vámosgyörk
Önkormányzata jelen képviselő-testületi
határozatában foglaltaknak megfelelően gyakorolja, továbbá hozzájárul
ahhoz, hogy Decsi Ferenc ügyvezető munkaviszonyának közös
megegyezéssel történő megszüntető okiratát Hatvan Város Önkormányzata
polgármester, Hatvan Város Önkormányzata tag nevében aláírja.
Határidő: A társaság soron következő taggyűlése
Felelős: Gedei Zoltán polgármestere a jegyző útján

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
17/2014. (IV.1.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Kakuk Imre 3281 Karácsond, Alkotmány utca 7. szám alatti
lakos társaság ügyvezetőjévé történő megválasztása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan
és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600,
székhely: 3000 Hatvan, Tarján út 3.) tagja úgy dönt, hogy a társaság soron
következő taggyűlésén szavazatával támogatja Kakuk Imre 3281
Karácsond, Alkotmány utca 7. szám alatti lakos társaság ügyvezetőjévé
történő megválasztását, a soron következő taggyűlés napjáról számított
határozatlan időtartamra. Kakuk Imre vezető tisztségviselői feladatait
munkaviszony keretében látja el jelen előterjesztés 1./ számú mellékletét
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt munkaszerződés
rendelkezései szerint, melyre tekintettel bruttó munkabére 500.000,-Ft,
azaz Ötszázezer forint összeg.
Vámosgyörk Községi
Önkormányzat felhatalmazza Gedei Zoltánt
Vámosgyörk Község polgármesterét, hogy a soron következő taggyűlésen
Vámosgyörk Községi Önkormányzata tagot képviselje, helyette és
nevében tagsági jogokat Vámosgyörk Község Önkormányzata jelen
képviselő-testületi határozatában foglaltaknak megfelelően gyakorolja.
Határidő: A társaság soron következő taggyűlése
Felelős: Vámosgyörk Község polgármestere a jegyző útján
Gedei Zoltán polgármester: a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
munkájáról a beszámolót mindenki megkapta . A 2013. évi hivatali munka igen feszített
volt. A közös hivatal létrejötte Vámosgyörkön jelentős többletmunkát hozott .
A hivatal dolgozói számára nem kis erőfeszítést jelent a székhely és a kirendeltség
működésének összehangolása.
Miután sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el kéri a testület tagjait ,hogy amennyiben
egyetértenek a kiküldött beszámolóval és az elhangzottakkal, akkor kézfelnyújtással
szavazzanak.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
18/2014. (IV.1.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi munkájáról

A Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi munkájáról szóló ezen jegyzőkönyv mellékletét
beszámolót.
A képviselő-testület gratulál a hivatal vezetőjének és valamennyi
dolgozójának a sikeres munkához.
A testület megbízza Gedei Zoltán polgármestert ,hogy
ezen döntéséről tájékoztassa a Vámosgyörki Közös Önkormányzati
Hivatal dolgozóit.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: tájékoztatja a testület tagjait ,hogy befejeződött a posta
mosdójának felújítása. A Post az önkormányzat épületében van és már hónapok óta nem
használható a mosdó. Sajnos fel kellett bontani az épületen belül a csatornát, mivel az épület
süllyedése végett az elmozdult és nem csatlakozott megfelelően a fővezetékhez. Ezt Pék
Dávid helyi vállalkozóval végeztette el 155000 Ft. +ÁFA összegben.
Tájékoztatja továbbá a testület tagjait ,hogy a Családi nap megrendezésére 20014. május 31én kerül sor. Miután sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el kéri a testület tagjait ,hogy
amennyiben egyetértenek az elhangzottakkal, akkor kézfelnyújtással szavazzanak.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
19/2014. (IV.1.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Postai mosdó felújítási költségei elfogadása
A Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta
az önkormányzat tulajdonában álló , a Magyar Posta által bérelt Postai Épület
(3291. Vámosgyörk, Petőfi S. út 25. ) mosdójának Pék Dávid helyi
vállalkozó által végzett felújítását 155000 Ft. +ÁFA költségben.
A testület a polgármester által megrendelt és kifizetett munkát indokoltnak
tartja és kifizetését jóváhagyja.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: köszönti Maka Attila ügyvezetőt és Uraki Róbertet az ASPeXConsulting KFT.-től, továbbá a megjelent helyi polgárőröket . Véletlen egybeesés , hogy
éppen a mai napon jelentek meg a
közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati
fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV.1. ) BM rendeletben kiírt pályázat feltételei.
Kéri az ügyvezetőt ,hogy a hozott prezentációval és árajánlattal tájékoztassa a jelen lévő
képviselőket a rendszerről. Az árajánlat ami a technika bemutatását is magában foglalja ezen
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Maka Attila ügyvezető: köszönti a képviselőket és kivetítőn is bemutatja a rendszer
működését.
Gedei Zoltán polgármester: elmondja ,hogy amennyiben a mai ülésen a testület jóváhagyja a
pályázaton való részvételt nagyon igyekeznünk kell, az ÉMÁSZ elvi hozzájárulásának
megszerzésével ,hogy a pályázatot határidőben benyújthassuk és a szükséges támogatást a

sikeres pályázathoz biztosítani tudjuk. 16 térfigyelő és 3 rendszámfelismerő kamera
elhelyezésre kerülne sor a településen. Részletesen ismerteti az utcákat és az oszlopokat ahová
a kamarák kerülnének. A rendszer kiépítését követően azonnal átadásra kerülne a
rendőrségnek. Megismétli az árajánlatot és részletesen ismerteti a 28/2014. (IV.1.) BM
rendeletben kiírt pályázati feltételeket.
Miután sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el kéri a testület tagjait ,hogy amennyiben
egyetértenek az ismertetett árajánlattal történő közbiztonság növelést szolgáló önkormányzati
fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való részvétellel , akkor kézfelnyújtással
szavazzanak.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
20/2014. (IV.1.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: pályázat közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati
fejlesztések támogatására
Vámosgyörk
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati
fejlesztések támogatásáról szóló
28/2014.(IV.1. ) BM
rendeletben kiírt pályázat feltételeit.
A képviselő-testület úgy dönt ,hogy pályázatot nyújt be 3 db
rendszámfelismerő és 16 db térfigyelő kamerából álló
településvédelmi rendszer kiépítésére és beüzemelésére
15592434 Ft. + ÁFA (4209957 Ft.) mindösszesen 19.802.391
Ft. értékben Vámosgyörk Község belterületére . A pályázati
kiírás mellékletét képező adatlap beruházási célra vonatkozó
adatait alátámasztó árajánlatot a képviselő-testület a PANNON
Pajzs FIX településvédelmi rendszer telepítését és beüzemelését
végző ASPeX-Consulting KFT.-től (3200-Gyöngyös,
Ringsted u. 21.Adószám: 11708238-2-10;) kérte be
az alábbi bontásban:
Központ szett + AP: KMB iroda, Videó központ
1. Térfigyelő szett: József A. u. 6. (vasútállomás óratorony)
2. Térfigyelő szett: Vasúti átjáró – Atkár felőli oldal 67/2-es oszlop
3. Térfigyelő és Rendszámkiértékelő szett: István Király út 27-es oszlop
(Ifjúság út 6. szám mögötti)
4. Térfigyelő szett: István Király út 3. – 12-es oszlop
5. Térfigyelő szett + Bridge: István Király út 23. – 8-as oszlop
6. Térfigyelő szett: István Király út 51. – 63-as oszlop
7. Térfigyelő szett: + Bridge Bem József út 25. – 61/1-es oszlop
8. Térfigyelő szett: István Király út 85. – 76-os oszlop
9. Térfigyelő szett + Bridge: István Király út 103. – 22-es oszlop (TSZ iroda)
10. Térfigyelő szett: István Király/ Kölcsey útkereszteződés – 39-es oszlop
11. Térfigyelő és Rendszámkiértékelő szett: István Király út 94. – 26-os oszlop
12. Térfigyelő és Rendszámkiértékelő szett: Kossuth út 38 – 10-es oszlop
(konzol kell hozzá)
13. Térfigyelő szett: + AP Wesselényi / Dózsa Gy / Martinovics kereszteződés
14. Térfigyelő szett: Kossuth út 77. – 41-es oszlop
15. Térfigyelő szett: + Bridge Kossuth út 49/2 – Önkormányzati udvar, 35/2-es oszlop
16. Térfigyelő szett: Kossuth út 43. – dupla oszlop

17. Térfigyelő szett: + Bridge Kossuth út 23.
18. Térfigyelő szett: Rákóczi út 23. – 13-as oszlop
19. Térfigyelő szett: József A. / Táncsics út kereszteződés – 60-as oszlop
Átjátszó szett, AP: KMB iroda, Videó központ
Átjátszó szett, AP: Wesselényi / Dózsa Gy / Martinovics kereszteződés
Átjátszó szett, BRIDGE: István Király út 23. – 8-as oszlop
Átjátszó szett, BRIDGE: Bem József út 25. – 61/1-es oszlop
Átjátszó szett, BRIDGE: István Király út 103. – 22-es oszlop (TSZ iroda)
Átjátszó szett, BRIDGE: Kossuth út 49/2 – Önkormányzati udvar, 35/2-es oszlop
Átjátszó szett, BRIDGE: Kossuth út 23.

( Az árajánlat ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
A kamerarendszer kiépítésének indoka :
Vámosgyörk település vasúti és közúti csomópont is ,
ezért a településen megjelenő átutazók által
elkövetett bűncselekmények megelőzését és hatékony
felderítését segíti a beruházás megvalósítása esetén.
A képviselő-testület kifejezi azon szándékát ,hogy
a kamerarendszer kiépítését követően annak
üzemeltetését azonnal átadja a rendőrségnek.
A képviselő-testület megbízza Gedei Zoltán polgármestert,
hogy a kamerák elhelyezését és energia ellátását
terveztesse meg és szerezze be ehhez az ÉMÁSZ
elvi hozzájárulási engedélyét, amelyeket a
pályázathoz csatoljon .
A képviselő-testület felhatalmazza Gedei Zoltánt Vámosgyörk
Község polgármesterét , hogy a 28/2014.(IV.1. ) BM rendelet
1. mellékletét a MÁK felé a fenti tartalommal nyújtsa be .
Határidő: 2014. április 24.
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Dr. Balázs László jegyző
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18.30 órakor bezárta.

K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

