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Gedei Zoltán polgármester: köszöntöm a megjelent képviselőket és a meghívott vendégeket a
képviselő-testület alakuló ülésén. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel minden
képviselő jelen van. Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Dr. Balázs Lászlót. A megtárgyalandó
napirendi pontjaink a következők.

Napirend:
1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele,
valamint a megbízólevelek átadása
Előadó : Gyurkóné Medve Andrea HVB elnök
2. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele
Előadó : Gedei Zoltán polgármester
3. A polgármester illetményének és munkarendjének illetve az alpolgármester
tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Gedei Zoltán polgármester
4. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) felülvizsgálata
Előadó: Gedei Zoltán polgármester
5. Bizottság(ok) tagjainak megválasztás
Előadó: Gedei Zoltán polgármester
6. Indítványok, bejelentések, javaslatok.
A képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre illetve a napirendi pontokra tett javaslatot
egyhangúlag elfogadja.
Az első napirendi pont tárgya: Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele,
valamint a megbízólevelek átadása
Gedei Zoltán polgármester: felkérem Gyurkóné Medve Andreát , a Helyi Választási Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a választás eredményeit.

Gyurkóné Medve Andrea HVB elnök: Tisztelettel köszöntök mindenkit, és gratulálok a
megválasztásukhoz. A választásokkal kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adja. A helyi
választási bizottság tagjait a képviselő-testület 2014.augusztus 8-án választotta meg. A HVB
elvégezte a jelöltek nyilvántartásba vételét . A választáson 2 polgármester jelölt és 11
képviselő jelölt indult. A választás napján a névjegyzékben 1649 fő szerepelt. Választóként
megjelent 862 választópolgár. A polgármester választás szavazólapjaiból az urnában 861
szavazólap volt , amiből 842 érvényes és 19 érvénytelen volt.
Gedei Zoltán független jelölt a szavazatok 78,03 %-val 657 szavazattal választották
polgármesterré. Nagy Gábor független jelölt a szavazatok 21,97 %-át 185 szavazatot kapott.
Az egyéni listás jelöltekre 845 érvényes szavazólapon és 16 érvénytelen szavazólapon adták
le a választópolgárok szavazataikat. Ez alapján Drbabos Imréné FIDESZ -KDNP jelölt 408
szavazattal , Lukácsné Kiss Márta FIDESZ-KDNP jelölt 546 szavazattal , Szillási Gáborné
független jelölt 357 szavazattal, Juhász István JOBBIK jelölt 338 szavazattal , Endrész
György Imre független jelölt 450 szavazattal , Hám László György független jelölt 387
szavazattal szerzett képviselői mandátumot. A képviselő jelöltként induló Bolyóczki Tibor
Kálmán FIDESZ-KDNP jelölt 270 szavazatot Czimer Csaba független jelölt 307 szavazatot ,
Blaskó István FIDESZ-KDNP jelölt 308 szavazatot , Katonáné Gyóni Melinda független
jelölt 284 szavazatot , Ördögné Medve Edit független jelölt 250 szavazatot szerzett.
Köszönetem fejezem ki a választás lebonyolításában valamennyi közreműködőnek. A helyi
választási bizottság és a magam nevében sok sikert kívánok polgármester úrnak és a
képviselőknek jövőbeni munkájukhoz !
Szeretném felkérni a képviselő-testület tagjait az eskütételre. Kérem, álljanak fel és mondják
utánam az eskü szövegét. (Az esküokmányok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)
(Eskü.)
Gyurkóné Medve Andrea HVB elnök: Köszönöm. Felkérem Gedei Zoltán polgármester urat,
hogy tegye le a polgármesteri esküt. (Az esküokmány a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
(Eskü.)
Gyurkóné Medve Andrea HVB elnök: Köszönöm szépen. Végül szeretném átadni a
polgármester és a képviselő-testületi tagok megbízólevelét.
A második napirendi pont tárgya: az alpolgármester megválasztása, eskütétele
Gedei Zoltán polgármester: Az alpolgármester választása titkos szavazással történik. Ehhez
szavazatszámláló bizottságot kell felállítanunk . A szavazatszámláló bizottságba felkérem
Lukácsné Kiss Márta képviselőt, Szillási Gáborné képviselőt és Endrész György képviselőt .
Megkérdezem ,hogy vállalják-e a titkos szavazás lebonyolítását.
A felkértek vállalják a megbízást , a testület tagjai ezt egyhangúlag elfogadják .
Gedei Zoltán polgármester: alpolgármesternek az eddigi alpolgármestert Hám Lászlót
javaslom. Vele dolgoztam az elmúlt 4 évben, munkájával elégetett vagyok. A tiszteletdíjról
megválasztása esetén írásban lemondott . Felkérem a jegyzőt és a bizottságot a titkos
szavazás lebonyolítására.
(Titkos szavazás.)

Gedei Zoltán polgármester: Felkérem Endrész György képviselőt , hogy ismertesse a titkos
szavazás eredményét.
Endrész György képviselő: Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselők! Ismertetem a
szavazás eredményét. A szavazás érvényes volt, 5 igen szavazattal 2 nem ellenében
Vámosgyörk alpolgármestere Hám László . Gratulálok.
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal a következő határozatot
hozza:
62/2014. (X.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Alpolgármester választása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester
javaslatára Hám László képviselőt titkos szavazással alpolgármesternek
választotta.
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Dr. Balázs László jegyző: Hám László alpolgármester úrnak a képviselői eskütől függetlenül
alpolgármesterként is esküt kell tennie. Felkérem Gyurkóné Medve Andreát , hogy vezesse le
az eskütételt.
Gyurkóné Medve Andrea HVB elnök: Szeretném felkérni az alpolgármester urat az
eskütételre. Kérem, álljon fel és mondja utánam az eskü szövegét. (Az esküokmány a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
(Eskü.)
Gyurkóné Medve Andrea HVB elnök: Köszönöm szépen.
A harmadik napirendi pont tárgya: polgármester illetményének és munkarendjének
illetve az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Dr Balázs László jegyző: a polgármesteri illetménnyel és a költségtérítéssel kapcsolatos
előterjesztést a testület tagjai a meghívóval együtt megkapták. Kéri ,hogy az előterjesztésben
szereplő határozat tervezetet változtatás módosítás nélkül fogadják el.
Gedei Zoltán polgármester: Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Ha nincs, kérem,
hogy aki egyetért a polgármester illetményének összegével, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
63/2014. (X.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk község polgármesterének illetményéről és költségtérítéséről

1.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§ (3) bekezdése 71.§
szakasza, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCLX. törvény 224. §
szakasza, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény 54. § (1) bekezdése alapján Gedei Zoltán főállású polgármester
illetményét 2014. október 13. napjától bruttó 448.700,-Ft azaz
négyszáznegyvennyolcezer- hétszáz forintban, költségtérítését illetményének 15%ban; 67.300,-Ft hatvanhétezer-háromszáz forintban határozza meg.

2.

A képviselő- testület felkéri a jegyzőt az illetmény és költségtérítés
számfejtéséhez szükséges lépések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
A képviselő- testület a határozat végrehajtásáról visszajelzést nem kér.
Dr. Balázs László jegyző : a következőkben az alpolgármester tiszteletdíjáról kell beszélnünk.
Hám László írásban nyilatkozott, hogy tiszteletdíjára nem tart igényt, ezért annak
megállapítását mellőzzük.
Kérem, hogy aki elfogadja Hám László nyilatkozatát, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
64/2014. (X.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester
előterjesztésében megtárgyalta Hám László alpolgármester nyilatkozatát, és a
következő döntést hozza.
Hám László alpolgármester nyilatkozatát a Képviselő-testület elfogadja, részére
nem kerül tiszteletdíj megállapításra és kifizetésre.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A negyedik napirendi pont tárgya: a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)
felülvizsgálata
Gedei Zoltán polgármester: elmondja ,hogy a kialakult rendszeren nem kíván változtatni.
Két bizottságban – pénzügyi és ügyrendi valamint szociális és családügyi bizottságban –
gondolkodik. Ezért az SZMSZ-t módosítani nem kell. A bizottsági tagok megválasztását
követően viszont az SZMSZ 4-es számú mellékletét módosítani , aktualizálni kell. Ennek
tervezete a következő ülésre készül el.

A testület tagjai a tájékoztatást tudomásul veszik !
Az ötödik napirendi pont tárgya: Bizottság(ok) tagjainak megválasztás
Gedei Zoltán polgármester : a szervezeti és működési szabályzatban két bizottságot jelöltünk
meg. Az egyik a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a másik a Szociális és Családügyi
Bizottság. Mindkét bizottság három fővel működne.
A pénzügyi bizottság elnökének Drabos Imrénét kérném fel.
Drabos Imréné képviselő : köszönöm nem kérem !
Gedei Zoltán polgármester: a pénzügyi bizottság vezetésére Endrész György képviselőt kérem
fel.
Endrész György képviselő: a felkérést vállalom.
Gedei Zoltán polgármester : A bizottság tagjai sorába Juhász Istvánt és Szillási Gábornét
javasolja választani . A jelölést a jelöltek elfogadták .
A Szociális és Családügyi Bizottság elnökének Lukácsné Kiss Márta képviselőt javasolja.
Lukácsné Kiss Márta képviselő: a jelölést köszönöm nem kérem .
Gedei Zoltán polgármester: ha nem vállalnak tisztséget akkor a többiektől azt szeretném kérni
vállaljanak több tisztséget.
Felkérem Szillási Gábornét , hogy vállalja el a Szociális és Családügyi Bizottság vezetését.
Szillási Gáborné képviselő : a felkérést elvállalja.
Drabos Imréné képviselő : tudomása szerint egy képviselő több bizottságnak nem lehet a
tagja , egy 2013-as törvény szerint.
Dr. Balázs László jegyző: nincs erről tudomásom, de nézzünk utána .
Drabos Imréné képviselő: tudomásom szerint a bizottságnak külsős tagja is kell legyen, ennek
is nézz utána.
A jegyző elhagyja a termet és a complex jogtárral tér vissza .
Dr. Balázs László jegyző: miután a képviselő által hivatkozott jogszabályt nem találja ,
javasolja, hogy a pénzügyi bizottság kerüljön megválasztásra , a szociális bizottsági
feladatokat a képviselő-testület lássa el , ha mégsincs ilyen típusú összeférhetetlenség
szociális bizottságot a testület válasszon a következő ülésen.
Gedei Zoltán polgármester: összefoglalja az elhangzottakat , a mai ülésen megválasztjuk a
pénzügyi bizottságot ,tovább nem megyünk . A következő ülésen választjuk meg a szociális
bizottságot . Ha külső tagot is választani kell a bizottságba erre is a következő ülésen kerül
sor.

Drabos Imréné képviselő: : ezt kérném szó szerint a jegyzőkönyvbe amit akkor szeretnék
megkapni amikor elkülditek a kormányhivatalnak 15 napon belül hitelesítve és írásban.
Ezentúl minden jegyzőkönyvet így kérnék, szószerinti jegyzőkönyvet kérek.
Gedei Zoltán polgármester: kéri a testület tagjait ,hogy aki egyetért, Endrész György mint a
pénzügyi és ügyrendi bizottság elnökének illetve Szillási Gáborné és Juhász István
képviselőknek mint a pénzügyi és ügyrendi bizottság tagjainak megválasztásával kérem,
kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot
hozza:
65/2014. (X.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
polgármester javaslatát a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének és
tagjainak személyére, és a következő döntést hozta.
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének Endrész
György képviselőt tagjainak pedig Juhász István képviselőt és Szillási
Gáborné képviselőt választotta.
Határidő: Azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A hatodik napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok.
Gedei Zoltán polgármester: felkérem Dr. Balázs László jegyzőt, hogy ismertesse a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről a tudnivalókat.
Dr. Balázs László jegyző: tájékoztatom a testület tagjait, hogy új kötelezettsége a
megválasztott képviselőnek a megválasztását követő 30 napon belül felvételét kérni a
köztartozásmentes adózói adatbázisba. Ezt vagy ügyfélkapun vagy személyesen a NAV
irodákban tehetik meg a képviselők.
Tájékoztatja továbbá a képviselőket, hogy az alakuló ülést követő 30 napon belül kell
megtenni a vagyonnyilatkozatot. A nyilatkozatok gyűjtése, őrzése, adminisztrálása a Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság hatáskörébe tartozik. A feladatokban természetesen a hivatal dolgozói
is segítséget nyújtanak. Kéri a testület tagjait nyilatkozzanak arról , hány nyomtatvány
csomagra tartanak igényt közös háztartásban élő házastársuk és gyermekeik számára.
Az igényelt nyomtatvány csomagok kerülnek megrendelésre és ezt követően eljuttatjuk a
képviselőknek.
Gedei Zoltán polgármester: kinek van még előterjesztése ?
Drabos Imréné képviselő: kéri a testületet ,hogy a tiszteletdíj kérdésében is döntsön.
Dr. Balázs László jegyző: igen ebben a kérdésben is dönteni kell az alakuló ülésen. Az előző
ciklusban nem volt, így helyi rendeletünk sincs erről . Milyen javaslat kidolgozását javasolja a
testület ezzel kapcsolatban.

Drabos Imréné képviselő: mivel erre az évre nincs betervezve , ezért jövő év január 1-től
javasolnánk bevezetésre – Lukácsné Kiss Márta képviselő nevében is beszélek – bruttó havi
30 ezer forint összegben , ezt mindketten szeretnénk felajánlani a polgárőrségnek, mi
szeretnénk személy szerint felajánlani és nem a közös kalapból.
Endrész György képviselő: nem javasolja tiszteletdíj felvételét , mert ez mindenféle
járulékkal akár 50 ezer forintba is kerülhet az önkormányzatnak havonta képviselőnként.
A támogatásra érdemes szervezeteket – ezek közé tartozik a polgárőrség is – az OPAL-on
keresztül támogassuk!
Hám László alpolgármester: megszakításokkal 91-óta vagyok képviselő, többször voltam
alpolgármester de egy alkalommal sem vettem fel tiszteletdíjat. Meggyőződésem, hogy a
közösségért végzendő munkára jelentkezünk , nem ,hogy pénzt kapjunk érte. A közpénzt
más célra is lehetne fordítani nem hogy tizenezer forintokat fizessünk utána. Javaslom ne
vegyünk fel tiszteletdíjat azért a munkáért amit a település érdekében végzünk. Azért
jelentkeztünk ide ,hogy jobbá tegyük a települést. Megálljunk beszéljünk az emberekkel
próbáljunk a problémáikon segíteni. Ez eddig sem került pénzbe és ezután sem fog.
Drabos Imréné képviselő: reagálni szeretnék az elhangzottakra . Kikérem magamnak ,hogy én
a közpénzéből szeretnék. Nem magamnak kérek ezért hangsúlyoztam kinek szeretném
felajánlani. Nem kell itt 50 ezrekről beszélni , 27% -ot kell fizetni az államkasszába. Durván
számolva 40 ezer forintba kerülne . Szeretném eldönteni én , hogy amit a törvény biztosít
hova kerüljön . Felvettük a kapcsolatot a polgárőrséggel , hallottuk ,hogy mennyire
támogattátok , ezért szeretnék összegszerű kimutatást kapni arról ,hogy 2014-ben az
önkormányzat mennyi támogatást adott a polgárőrségnek. Úgy gondolom ,hogy ha van a
falunak polgárőrsége az csak jó dolog lehet és ez is a köz érdeke. Nem kell messzire menni ,
nálunk is az a helyzet mint Adácson . A testületeknél is a polgármestereknél is , most akkor
menjünk a polgárőrség után is.
Lukácsné Kiss Márta képviselő: szeretné ha a testületi ülések időpontjait megtartanánk, ne
lenne annyi rendkívüli ülés. Főleg ne reggel 7 órakkor , mikor mindenki munkába siet.
Drabos Imréné képviselő: jó lenne ha a testület az üléseit a hónap vége felé tartaná.
Gedei Zoltán polgármester: a bejelentett kéréseket a jövő évi munkaterv meghatározása során
meg próbáljuk figyelembe venni.
Drabos Imréné képviselő: azoknak az embereknek a nevében akik megszavaztak lenne egy
bejelentésem. Az ülés elején a HVB elnöke ismertette a választás eredményét . A
támogatóinkkal azt találtuk volna igazságosnak ,hogy aki a legtöbb szavazatot kapta
Vámosgyörkön ő legyen az alpolgármester. Nem kívánok erre választ, nem a Laci
személyével van problémám, ez elvi kérdés . Mártika kapta a legtöbb szavazatot mi úgy láttuk
volna helyesnek ,ha őt kérik fel erre.
Gratulálok a megválasztásokhoz, sok sikert hozzá .
Gedei Zoltán polgármester : kéri a testület tagjait szavazzanak az előterjesztésről, vagyis aki
támogatja a képviselői tiszteletdíj
havi 30 ezer forintos összegben történő bevezetését
kézfeltartással jelezze .
A javaslatot a 2 fő képviselő támogatta , 5 fő nem.

66/2014. (X.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: képviselői tiszteletdíjról
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 30 ezer Ft/hó
képviselői tiszteletdíj megállapítására vonatkozó javaslatot 2 támogató
szavazat mellett öt nem támogató szavazattal elutasítja .
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Dr. Balázs László jegyző
Gedei Zoltán polgármester : kéri a testületet arról szavazzanak kerüljön-e sor tiszteletdíj
megállapítására. Aki támogatja, hogy ne kerüljön sor képviselői tiszteletdíj megállapításra , ne
kerüljön ezzel kapcsolatos rendelet megalkotásra az kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal a következő határozatot
hozza:
67/2014. (X.27.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: képviselői tiszteletdíjra vonatkozó rendelet megalkotásának mellőzése
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt ,hogy nem
kíván tiszteletdíjat igénybe venni ezért a képviselők tiszteletdíjáról szóló helyi
rendelet megalkotását mellőzi .
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Dr. Balázs László jegyző
Dr. Balázs László jegyző: képviselő asszony azon kérdésedre szeretnék választ adni ,hogy
az önkormányzat mennyivel támogatta a polgárőrséget 2014-ben . Erre nem kell a következő
ülésig várni . Az önkormányzat 2014-ben nem támogatta a polgárőrséget közvetlenül. Ezért
ilyen költségvetésünkben szereplő támogató összeget nem tudunk kimutatni.
Drabos Imréné képviselő: akkor azt kérné a jegyzőkönyvbe rögzíteni ,hogy az önkormányzat
nem támogatja a polgárőrséget 2014-ben.
Gedei Zoltán polgármester: megállapítja ,hogy az elhangzottakhoz további hozzászólás nincs.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18.56 órakor bezárta.

K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

