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Gedei Zoltán polgármester: üdvözli a megjelent képviselőket és külön köszönti Dr. Zólyomi
Géza mérnök alezredes urat és Vilmányi Sándor őrnagy urat !
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Dr. Balázs Lászlót.
Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.
Napirend:
1. Beszámoló Vámosgyörk község tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Zólyomi Géza tű. alezredes
tűzoltósági főtanácsos
kirendeltség-vezető
Vilmányi Sándor tű. őrnagy
parancsnok
2. Indítványok, bejelentések, javaslatok
A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre, illetve a napirendi pontokra tett javaslatot
egyhangúlag elfogadja.
Az első napirendi pont tárgya: beszámoló Vámosgyörk község tűz- és katasztrófavédelmi
helyzetéről
Gedei Zoltán polgármester: a napirendhez kapcsolódó előterjesztést mindenki megkapta .
Megkéri alezredes urat , hogy amennyiben szóban is kiegészíti az előterjesztést, tegye meg.

Dr. Zólyomi Géza tű. alezredes: röviden ismerteti a katasztrófavédelmet 2012 óta érintő
strukturális reformot.
Gedei Zoltán polgármester: megköszöni a beszámolót és a kiegészítést .
Kéri a testület tagjait , hogy kérdéseiket , hozzászólásaikat tegyék meg.
Hám László alpolgármester: megköszöni a részletes beszámolót a megjelent vezetőknek.
Külön köszönetét fejezi ki ,hogy a Vámosgyörki Tűzoltó Egyesület alapításának 125.
évfordulójára önkéntes tűzoltóverseny lebonyolítására kerülhet sor 2014. szeptember 27-én
Vámosgyörkön .
A beszámolót elfogadja és annak elfogadását javasolja a testületnek is .
Gedei Zoltán polgármester: megköszöni a hozzászólást, és elmondja ,hogy a Kirendeltséggel
az önkormányzat szoros kapcsolatban van , településünk helyzeténél fogva is. A
Kirendeltségtől a település a maximális segítséget kapja katasztrófavédelmi feladatai
ellátásához . Külön megköszöni a Kirendeltség dolgozóinak munkáját a 2014. 05. 24-i
vámosgyörki felhőszakadást követő védekezésben. Reméljük ,hogy a jövőben kiírásra
kerülnek olyan pályázatok amin részt tudunk venni és segítségükkel megoldható lesz a
település vízelvezető rendszerének újjáépítése.
Amennyiben nincs további hozzászólás, kérdés kérem, hogy aki elfogadja a beszámolót
Vámosgyörk község tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
55/2014. (IX.9.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: beszámolót Vámosgyörk község tűzés katasztrófavédelmi helyzetéről
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalt és elfogadta a Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Gyöngyösi Hivatásos Tűzoltóság ezen jegyzőkönyv mellékletét képező
„ Vámosgyörk község tűz-és katasztrófavédelmi helyzetéről ”
szóló beszámolóját.
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Kirendeltség vezetésének és
valamennyi dolgozójának a lelkiismeretes munkáért és a településnek
nyújtott segítségért !
A testület felkéri a polgármestert ezen határozatnak a Kirendeltség felé
történő megküldésére.
Határidő : azonnal és folyamatos
Felelős : Gedei Zoltán polgármester
A második napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak , hogy a Heves Megyei
Kormányhivatal törvényességi felhívással élt önkormányzatunk felé. Önkormányzatunk még
nem alkotta meg azon rendeletét amely megalkotására a Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. ( továbbiakban : Mötv.) 143. § (3) bek.
kötelezi.
A törvény ezen rendelkezése szerint felhatalmazást kap a települési , a fővárosban a fővárosi
önkormányzat , hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének , valamint az
elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és házszám-megállapítás szabályait.
A Mötv.43. § (3) bek. 2013. január 1-jén hatályba lépett , miután ezt a rendeletet az
önkormányzatunk még nem alkotta meg ezért élt a törvényességi felügyeletet ellátó szerv az
önkormányzat felé törvényességi felhívással, 2014. október 3-i határidővel. Ezért
elkészítettük
„ a közterület elnevezéséről és a házszámozás szabályairól ” szóló
önkormányzati rendelet tervezetet az előterjesztéssel és megküldtük a testület tagjai részére.
Kéri a testület tagjait, hogy változtatás , módosítás nélkül mondja azt ki rendeletté.
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet
alkotja :( A rendelet ezen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (IX. 10.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak , hogy a közétkeztetés szabályai
vélhetően a következő év elejétől jelentősen megváltoznak . Ezért javasolja a testületnek,
hogy a 2014. 08. 31-én lejáró az önkormányzat közétkeztetési feladatainak ellátására kötött
szerződést Tóth József Attila vállalkozóval változatlan feltételekkel hosszabbítsa meg 2014.
december 31-ig. A közétkeztetés 2015. évi feladatainak a megoldása már az új testület
feladata lesz. Kérdés , hozzászólás nem volt .
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
56/2014. (IX.9.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2013/2014. évi közétkeztetési feladatok ellátására kötött
vállalkozói szerződés meghosszabbítása
Vámosgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert, hogy Tóth József Attila (3291 Vámosgyörk, József
Attila u. 27.) egyéni vállalkozóval az Önkormányzat 2013/2014-es évi
közétkeztetési feladatainak ellátására az önkormányzat
intézményeiben a gyermek- , diák- és felnőtt étkeztetés - kötött 2014.
augusztus
31-én lejáró szerződést
2014. december
31-ig
meghosszabbítsa :
(A szerződésben meghatározott étkeztetési térítési díjak
nem változnak.
Időskorú felnőtt: 600,-Ft/fő/nap (ebéd)
Ebéd : anyagköltség: 472,4 -Ft. Áfa: 127,6 -Ft. Összesen:600 -Ft
Munkahelyi étkező: 600,-Ft/fő/nap (ebéd)

Ebéd : anyagköltség: 472,4 -Ft. Áfa: 127,6 -Ft. Összesen:580 -Ft
Óvodáskorú gyermek: tízórai: 130,-Ft/fő/nap, ebéd: 350,-Ft/fő/nap,
uzsonna: 130,-Ft/fő/nap ( összesen :3X étkeztetés 610 -Ft.)
Tízórai : anyagköltség: 102,4 -Ft. Áfa: 27,6 -Ft. Összesen:130 -Ft.
Ebéd : anyagköltség: 275,6 -Ft. Áfa: 74,4 -Ft. Összesen:350 -Ft.
Uzsonna: anyagköltség: 102,4-Ft. Áfa: 27,6 -Ft. Összesen:130 -Ft
Iskoláskorú gyermek: tízórai: 125,-Ft/fő/nap, ebéd: 450,-Ft/fő/nap,
uzsonna: 125,-Ft/fő/nap ( összesen :3X étkeztetés 700 -Ft.)
Tízórai : anyagköltség: 98,5 -Ft. Áfa: 26,5 -Ft. Összesen:125 -Ft.
Ebéd : anyagköltség: 354 -Ft. Áfa: 96 -Ft. Összesen:450 -Ft.
Uzsonna: anyagköltség: 98,5 -Ft. Áfa: 26,5 -Ft. Összesen:125 -Ft.)
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a képviselő-testület tagjainak , hogy a 6/2012. (VII.4. )
rendeletük alapján a testület tagjai 2014-ben is bejárták a települést és az általuk a gondozott
porta ,rendes ház cím odaítélésére érdemesnek tartott ingatlanok listáját a közös hivatalhoz
eljuttatták. Ismerteti a listák összevetése alapján a legtöbb szavazatot kapott ingatlanokat.
Javasolja a képviselő-testület tagjainak , hogy a rendeletnek megfelelően döntsenek arról,
hogy a legtöbb szavazatot kapott vámosgyörki ingatlanok tulajdonosai az október 23-i
ünnepségen átvehessék a „ gondozott porta, rendes ház ” címemmel járó dísztáblát .
Miután sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
57/2014. (IX.9.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: a „ gondozott porta , rendes ház ” cím odaítéléséről
Vámosgyörk Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta
A „ gondozott porta , rendes ház ”címre beérkezett javaslatokat.
A képviselő-testület 2014. évben ezen kitüntető címet az alábbi ingatlanok
tulajdonosainak adományozza:
1.Vincze Márta
2. Bolyóczky Tibor
3. Tóth Béláné
4. Harnos András
5. Majoros Mihály
6. Ördög István
7. Szabó Árpád
8. Kiss Katalin
9. Szabó Tamás
10. Kovács Imre
11. Kiss József
12. Iványi Dávid
13. Szalai István
14.Nagy László
15.Juhász Sándor

Rákóczi út 31.
Petőfi út 6.
József A út 31.
István K út 29.
István K út 17.
Berzsenyi D út 7.
Barátság út 21.
Barátság utca 18.
Barátság út 8.
Ifjúság út 13.
Zrínyi út 21.
Kassai köz 6.
Szabadság tér 6.
Dobó K út 1/A.
Arany J út 7.

A „ gondozott porta , rendes ház ” címmel járó dísztáblát
2014. október 23-i községi ünnepségen kell átadni.
Határidő: 2014. október 23.
Felelős: Vámosgyörk község polgármestere
Gedei Zoltán polgármester : elmondja a testület tagjainak, hogy az iskola felújításának egy
szakasza a végéhez közeledik. Az Egri Főegyházmegye mint fenntartó a nyertes pályázatai
révén elvégeztette a nyílászáró cserét a hőszigetelést a fűtési rendszer átalakítását. Megtörtént
a felső szinten a közösségi tér kialakítása is. Az alsó szint egy részének felújítását az
önkormányzatunk vállalta azzal , hogy 2 millió forinttal támogatja ezt a célt .
Ez 2014. évi költségvetésünkben szerepel, mint folyosó felújítás.
A munkák elvégzésre kerültek , erről a 2014. 08.30-án készült igazolást az iskola igazgatója
2014.09.04. eljuttatta az önkormányzathoz kérve a támogatást . Ezért kéri a testületet ,hogy
hatalmazza fel a polgármestert a támogatás kifizetésére .
Miután sem kérdés sem hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület 5 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
58/2014. (IX.9.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: felhatalmazás iskola felújítási támogatás kifizetésére
Vámosgyörk Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta
a Vámosgyörki Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskola felújítási
munkáit. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert ,
hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a felújításra biztosított
2 millió forint kifizetéséről a Vámosgyörki Visontai Kovách László
Katolikus Általános Iskola felé intézkedjék .
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18.30 órakor bezárta.

K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

