JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. július 8-án 17.00 órakor tartott üléséről.

Helyszín:

Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
3291. Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.

Jelen vannak:

Gedei Zoltán
Hám László
Endrész György
Lukácsné Kiss Márta
Tóth Zoltánné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását jelezte:

Drabos Imréné
Szedmák Szilvia

képviselő
képviselő

Meghívottak:

Nagy Gáborné

óvodavezető

Jegyzőkönyvvezető:

Dr. Balázs László

jegyző

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.

Beszámoló az Óvoda 2013/2014. nevelési évben végzett munkájáról
Előadó: Nagy Gáborné óvodavezető

2.

Indítványok, bejelentések, javaslatok

A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre, illetve a napirendi pontokra tett javaslatot
egyhangúlag elfogadja.
Az első napirendi pont tárgya: Beszámoló az Óvoda 2013/2014. nevelési évben végzett
munkájáról.
Gedei Zoltán polgármester: az óvoda beszámolóját kell elfogadnunk. Az anyag mindenkihez
eljutott , alapos és áttekinthető. Megkérem Nagy Gáborné óvodavezetőt, hogy amennyiben
szóban is kiegészítené a beszámolóját, tegye meg.
Nagy Gáborné
kiegészítéseként

óvodavezető: úgy gondolja, részletes beszámolót készített annak
elmondja , hogy sikeres informatikai pályázaton vannak túl, ennek

eredménye ,hogy sikerült az óvodába korszerű számítógépet beszerezniük. Jászfényszaruról a
Samsungtól az óvoda 2014. 07. 09-én egy televíziót is kapni fog .
Jelenleg az óvodának nagy szüksége lenne egy automata mosógépre. Két céget is megkerestek
ezért , de még választ nem kaptak. Megköszöni a testület eddigi támogatását és kéri ,hogy
az intézményt a jövőben is támogassák.
Lukácsné Kiss Márta képviselő: megköszöni az óvodavezetőnek az alapos és áttekinthető
beszámolót. Az óvodás gyerekeket és a szüleiket is érinti a pedagógia asszisztens munkája,
akit mindenki szeret. Lehetőség van –e arra ,hogy tovább alkalmazzák?
Nagy Gáborné óvodavezető: a pedagógia asszisztenst 2014. december 31-ig biztosan
alkalmazhatjuk. Sajnos csoportban csak óvónővel együtt foglalkoztatható . Ezért írt ki az
óvoda pályázatot óvónői munkakörre. Ha a jelenleg asszisztensként foglalkoztatott kolléganő
megszerzi a nyelvvizsgát így lesz diplomája, úgy szívesen foglalkoztatná óvónőként.
Lukácsné Kiss Márta képviselő: megköszöni a választ és javasolja a beszámoló elfogadását .
Gedei Zoltán polgármester: köszönetét fejezi ki az óvoda vezetőjének és dolgozóinak azt
elmúlt nevelési évben végzett munkáért, amennyiben nincs több hozzászólás, kérem, hogy aki
elfogadja az óvoda beszámolóját, kézfeltartással jelezze. (A beszámoló a jegyzőkönyvhöz
csatolva.)
Ezután a képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
44/2014. (VII.8.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: beszámoló a Tulipán Óvoda 2013/2014. nevelési évben végzett
munkájáról
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a Tulipán Óvoda 2013/2014. nevelési évben végzett munkájáról
szóló ezen jegyzőkönyv mellékletét képező beszámolót.
A képviselő-testület megköszöni a vámosgyörki gyermekekért végzett
munkát az intézmény vezetőjének és valamennyi dolgozójának.
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A második napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok
Gedei Zoltán polgármester: javasolja , hogy a Tulipán Óvoda vezetői teendőinek ellátásával
a 2014/15-ös nevelési évre Nagy Gábornét bízzák meg. A testület a munkájával rendkívül
elégedett . Az óvónő most végzi a vezetőképzőt. Az óvoda SZMSZ-e szerinti minőségügyi
vezető a vezetői megbízást nem vállalja . Az SZMSZ szerint így a legmagasabb szolgálati
idővel rendelkező óvodapedagógust kell megbízni a vezetői teendők ellátásával .
Mivel sem kérdés , sem hozzászólás nem hangzott el kéri a testület tagjait ,hogy bízzák
meg 2014. augusztus 16-tól 2015. augusztus 15-ig Nagy Gábornét a Tulipán Óvoda vezetői
feladatainak ellátásával.
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:

45/2014. (VII.8.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: megbízás a Tulipán Óvoda vezetői teendőinek ellátásával
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 2011.évi
CLXXXIX.tv. 42.§. 2. pontja, továbbá a 138/1992. (X. 8.) Korm. Rendelet
- a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a
közoktatási intézményekben - 5.§. (16) bekezdése alapján továbbá a
Tulipán Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának 4.8 pontja alapján
Nagy Gáborné Vámosgyörk, Arany J. u. 32. sz.alatti lakost mint az
intézményben dolgozó legmagasabb szolgálati idővel rendelkező
óvodapedagógust 2014. augusztus 16.napjától – 2015. augusztus 15-ig a
vámosgyörki Tulipán Óvoda (3291. Vámosgyörk, Kossuth L. út 10.)
vezetői teendőinek ellátásával megbízza.
Munkájához erőt, egészséget és sikereket kíván!
Felhívja a polgármester figyelmét a megbízással kapcsolatos feladatok
elvégzésére .
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester : elmondja a képviselő-testületnek ,hogy a délelőtt folyamán
ülésezett a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztési Társulás
Társulási Tanácsa. A testület tagjai megkapták azon határozatok tervezetét amit a Tanács
elfogadott. Kéri ,hogy ezen határozatokat a testület vegye tudomásul és külön külön
szavazzon a hitelfelvételről, a szerv vezetőjének megbízásáról, a társulás elnökének
megválasztásáról, továbbá a társulás javára szóló földhasználati jog alapításáról.
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
46/2014. (VII.8.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: hozzájárulás hitelfelvételhez
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
tudomásul vette a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás társulási tanács döntését arról , hogy a társulás a KEOP1.1.1/B/10-11-2013-0004, és KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 kódszámú pályázatok
lebonyolításához 500 millió Ft hitelt vegyen igénybe.
Határidő: azonnal és folymatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:

47/2014. (VII.8.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: költségvetési szerv vezetőjének megbízása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
tudomásul vette a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsa döntését, hogy a
költségvetési szerv vezetőjét Kakuk Imrét 2014. 07. 01-el visszahívja és
megválasztja 2014. július 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan
időtartamra Kláben Kittit (szül: Budapest, 1979. 07. 25. anyja neve:
Lukács Ágnes, Lakcím: 3000 Hatvan Székely u. 6.).
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
48/2014. (VII.8.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Társulási Tanács Elnökének megválasztása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
tudomásul vette a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás Társulási tanácsa döntését, hogy a Társulási Tanács
elnökének 2014. 07. 16. napjától polgármesteri tisztsége betöltéséig Horváth
Richárd Hatvan Város Polgármesterét választja meg tagjai sorából.
A Képviselő-testület Szabó Zsolt elnök úrnak ezúton megköszöni munkáját,
államtitkári tevékenységéhez sok sikert kíván!

Határidő: azonnal és folymatos

Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:

49/2014. (VII.8.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: földhasználati szerződés Hatvan Város Önkormányzatával
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
tudomásul vette a Hatvan és Környéke Települési Szilárhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás Tanácsa döntését - Hatvan Város Önkormányzata, mint
tulajdonos és a társulás mind földhasználó között - földhasználati szerződés
létesítésére , amely a hatvani 054/14. hrsz-ú, szántó és kivett, beépítetlen
terület megjelölésű, 11 ha 9170 m2 nagyságú ingatlanra vonatkozik.

Jelzett ingatlanra Hatvan Város Önkormányzata a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás javára ellenérték nélkül
közfeladat ellátása érdekében - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§(1) 5. pontjában írott környezet-egészségügy
(köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása) - földhasználati
jogot alapít ezen jegyzőkönyv mellékletét képező szerződés alapján.
A Képviselő Testület tudomásul veszi a Társulási Tanács falhatalmazását a
társulás elnökének a Hatvan Város Önkormányzatával kötendő a földhasználati
szerződések aláírására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:

50/2014. (VII.8.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: földhasználati szerződés Kál Nagyközség Önkormányzatával
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és
tudomásul vette a Hatvan és Környéke Települési Szilárhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás Tanácsa döntését
amellyel elfogadja Kál Nagyközség Önkormányzata, mint 1/1 hányadú
tulajdonos és a társulás mind földhasználó között létesülő földhasználati
szerződést, amely a Kál Nagyközségben található 059/26 hrsz-ú 10386 m2
összterületű ingatlan területére a csatolt földhasználati jog létesítéséről szóló
megállapodás és különösen annak 1. számú mellékletéül szolgáló 515/2013.
számú változási vázrajzon feltüntetett ingatlanra vonatkozik.
Jelzett ingatlanra Kál Nagyközség Önkormányzata a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás javára ellenérték
nélkül közfeladat ellátása érdekében - Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§(1) 5. pontjában írott környezetegészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása) földhasználati jogot alapít a határozat mellékletét képező szerződés alapján.
A Képviselő-testület tudomásul veszi , hogy a Társulási Tanács falhatalmazza a
társulás elnökét a földhasználati szerződések aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
Gedei Zoltán polgármester

Gedei Zoltán polgármester: elmondja , hogy a közös hivatal alapító okiratainak módosításáról
az előterjesztést a testület tagjai a meghívóval együtt megkapták. Kéri a testület tagjait ,hogy
ezzel kapcsolatos kérdéseiket , hozzászólásaikat tegyék meg.
Mivel sem kérdés , sem hozzászólás nem hangzott el kéri a testület tagjait ,hogy a
határozat tervezetet elfogadva mondja ki határozattá.
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:

51/2014. (VII.8.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okiratának módosítása
1.) Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal – a határozat 1. mellékletét
képező – Alapító Okirat módosító okiratát, valamint az egységes
szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – Alapító Okiratát
jóváhagyja.
2.) Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a változás bejelentést a Magyar Államkincstár felé
megtegye.
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos
Gedei Zoltán sk.
polgármester
Az 51/2014. (VII.8.) KT. határozat 1. sz. melléklete
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal módosító okirata
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Vámosgyörk
Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete által a 42/2014. (VI.11.) határozattal és
Visznek
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 40/2014.(VI.18.)
határozattal elfogadott
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
1. Hatályát veszti az Alapító okirat 8. pontja.
2. Az Alapító Okirat 12.) pontja helyébe az alábbi 12.) pont lép:
„12. Záró rendelkezések:
Jelen alapító okirat 2014. 01.01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. június 18. napján kelt
egységes szerkezetű,
- Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 42/2014.
(VI.11.) KT. határozattal és
Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 40/2014.
(VI.18.)
KT határozattal
- elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.”
Az alapító okiratot

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 51/2014.
(VII.8.) KT.
határozattal,
Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2014. (VII.14.)
KT.
határozattal, hagyta jóvá.
Vámosgyörk, 2014. július 8.
Gedei Zoltán
polgármester
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
a költségvetési szerv irányító
szervének vezetője
Visznek, 2014. július ….
Fodor János
polgármester
Visznek Községi Önkormányzat
Az 51/2014. (VII.8.) KT. határozat 2. sz. melléklete
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okirata
(egységes szerkezetbe foglalt)
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Visznek Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 8. §-ának (1) bekezdése b) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. §-ának (1) bekezdésében
foglaltak alapján a Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát (a
továbbiakban: Alapító Okirat) az alábbiak szerint állapítja meg:
1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelyei:
1.1. A költségvetési szerv neve:
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal
1.2. Székhelye:
Telephelye (kirendeltsége):

3291. Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.
3293. Visznek, Szabadság út 63.

2. A költségvetési szerv alapító szervei:
- Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3291.Vámosgyörk, Petőfi út 25.
- Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

3293. Visznek Szabadság út 63.
3. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátása. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az
állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. (Mötv. 84. §-ának (1)
bekezdése)
4. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
a.) Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
b.) Alaptevékenységeinek államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013210Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési , egyéb szolgáltatások
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016030 Állampolgársági ügyek”
031030 Közterület rendjének fenntartása
5. A költségvetési szerv illetékességi területe:
Vámosgyörk és Visznek községek közigazgatási területe.
6. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3291. Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.
7. A költségvetési szerv jogelődjének neve, székhelye:
- Vámosgyörk Polgármesteri Hivatal
3291. Vámosgyörk , Petőfi S. út 25.
- Tarnaörs-Visznek Körjegyzőség

3294. Tarnaörs , Erzsébet út 13.
8.
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9. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetője a Mötv. 81. §-ának (1) bekezdése alapján a jegyző.
A jegyzőt a közös önkormányzati hivatal fenntartásában részt vevő önkormányzatok
polgármesterei a Mötv. 82. §-ának (1) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 247. §-ában foglalt
eljárás alkalmazásával, a közös önkormányzati hivatal létrehozására kötött
megállapodásban foglaltak figyelembe vételével határozatlan időtartamra nevezik ki.

10. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:
A foglalkoztatottak a közös önkormányzati hivatallal a Kttv. szerinti közszolgálati
jogviszonyban állnak, kivéve az ugyanezen tevékenység ellátását segítő technikai
alkalmazottakat, akik a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) szerinti munkajogviszonyban állnak.
11. Átmeneti rendelkezések:
A Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok
polgármesterei a Mötv. 83.§ b) pontjának megfelelő alkalmazásával
megállapodhatnak, hogy a megszűnő polgármesteri hivatal jegyzőjét, a létrejövő
közös önkormányzati hivatal jegyzőjeként - annak egyetértésével - foglalkoztatják.
A közös önkormányzati hivatal jegyzője – a Mötv.-ben meghatározottak
figyelembe vételével – dönthet arról, hogy a megszűnő jogelődökben (polgármesteri
hivatalban és körjegyzőségben) közszolgálati jogviszonyban állókat a közös
önkormányzati hivatalban tovább foglalkoztatja.
12. Záró rendelkezések:2
Jelen alapító okirat 2014. 01.01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. június 18. napján kelt egységes
szerkezetű,
- Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 42/2014. (VI.11.) KT.
határozat tal és
Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 40/2014. (XII.13.)
KT határozattal
- elfogadott egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.”
Az alapító okiratot
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2014. (VII.8.) KT.
1

A 8. pontot hatályon kívül helyezte a 51/2014.(VII.8.) KT. határozat 1. sz. melléklet 1.pontja .Hatálytalan
2014.01.01-től.
2

A 12-es pontot módosította a 51/2014. (VII. 8.) KT. határozat 1. sz. melléklet 2.pontja .Hatályos 2014.01.01től.

határozattal,
Visznek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2014. (VII.14.) KT.
határozattal, hagyta jóvá.
Vámosgyörk, 2014. július 8.
Gedei Zoltán
polgármester
Vámosgyörk Községi Önkormányzat
a költségvetési szerv irányító
szervének vezetője
Visznek, 2014. július ….
Fodor János
polgármester
Visznek Községi Önkormányzat
ZÁRADÉK
Jelen Alapító Okiratot a Mötv. 85. §-ának (1) bekezdése alapján
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2014. (VII.8.) KT.
határozatával,
Visznek
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete …./2014. (VII.14.)KT.
határozatával adta ki.
Az alapító okiratot a Képviselő-testületi döntések értelmében ellenjegyzem:
Vámosgyörk, 2014. július ….
Dr. Balázs László
jegyző
Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak, hogy kiküldésre került
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2013.(V.8.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló előterjesztés és rendelet tervezet.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
180. § rendelkezéseinek megfelelően Vámosgyörk Községi Önkormányzata a törzskönyvi
nyilvántartásban 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-jétől érvényes,
alaptevékenység besorolási kód változás miatt szükséges az SZMSZ 1. számú függelék ,
korábbi szakfeladatokat meghatározó mellékletének módosítása. A rendelet tervezet ezt az
átkódolást tartalmazza . Ezért kéri a testület tagjait, hogy változtatás módosítás nélkül fogadja
el a rendelet tervezetet.
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet
alkotja: (Ezen rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi . A jegyzőkönyv mellékletét képezi
az egységes szerkezetbe foglalt 5/2013.(V.8.) önkormányzati rendelet is .)

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (VII.9.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló
5/2013.(V.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testületnek ,hogy alpolgármester úr Hám László
javasolta az önkormányzatnak ,hogy a nem hasznosított önkormányzati területeken telepítsen
császár fát. Ez a növény rendkívül gyorsan nő és 3-4 éven belül meg tudná oldani a szociális
tűzifa szükségletét a településnek.
Javasolja, hogy erre a kérdésre az önkormányzati választások után térjenek vissza.
A testület tagjai az elhangzottakat tudomásul veszik!
Gedei Zoltán polgármester:
emlékezteti a testület tagjait, hogy a gondozott porta cím
odaítéléséhez a jelöléseket 2014. 07. 31-ig várja a testület tagjaitól.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18.10 órakor bezárta.

K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

