JEGYZŐKÖNYV
Készült:

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

Jelen vannak:

Gedei Zoltán
Drabos Imréné
Endrész György
Hám László
Juhász István
Lukácsné Kiss Márta
Szillási Gáborné

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Jegyzőkönyvvezető:

Dr. Balázs László

jegyző

Gedei Zoltán polgármester: köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Dr.
Balázs Lászlót. A megtárgyalandó napirendi pontjaink a következők.

Napirend:
1. Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági
tag megválasztásáról és a társasági szerződés módosításáról
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
2. Egyes a Magyar Állam tulajdonában lévő Vámosgyörkön található ingatlanok
tulajdonjogának Vámosgyörk Községi Önkormányzat részére történő ingyenes
átruházásának kezdeményezése.
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
3. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. évi munkatervének megtárgyalása
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
4. A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
Előterjesztő: Gedei Zoltán polgármester
5. Indítványok, bejelentések, javaslatok
A képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre illetve a napirendi pontokra tett javaslatot
egyhangúlag elfogadja.

Az első napirendi pont tárgya:

Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.
felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új
felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és a társasági
szerződés módosításáról

Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak ,hogy a napirendhez kapcsolódó
előterjesztések és határozati javaslatok elektronikusan kiküldésre kerültek . Kéri a testület
tagjait, hogy egymás után szavazva változtatás , módosítás nélkül fogadja el a társulási
tanácsba történő delegálást, a társulási tanács elnökének jelölést, a Társulási Megállapodás
módosításának jóváhagyását, a felügyelőbizottsági tag tisztségről való döntést,
és végül döntsenek a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződése módosításának
elfogadásáról is .
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért az
előterjesztésekben szereplő határozati javaslatokkal , kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
68/2014. (XII.8.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: döntés társulási tanácsba történő delegálásról
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja
akként határoz, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 94.§ (2) bekezdése alapján a Társulási Megállapodás VIII.
résznek 1. pontjában meghatározottak figyelembevételével a társulási tanácsba
tagként Gedei Zoltán Urat Vámosgyörk község polgármesterét delegálja.
Határidő: 2014. december 9.
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
69/2014. (XII.8.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: döntés Társulási Tanács elnökéről
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja
akként határoz, hogy a Társulási Tanácsülés soron következő ülésén a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95.§
(1) bekezdése alapján a Társulási Megállapodás VIII. résznek 1.3. pontjában
meghatározottak figyelembevételével a Társulási Tanács Elnökének Horváth
Richárdot Hatvan Város polgármesterét javasolja megválasztani.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Gedei
Zoltán Urat, mint Vámosgyörk község Polgármesterét, hogy Társulás Társulási
Tanács tagjaként Vámosgyörk Önkormányzatának képviseletében a társulási
tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.
Határidő: soron következő társulási tanácsülés
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
70/2014. (XII.8.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja
akként határoz, hogy a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladékgazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Megállapodásának módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szövegét jelen határozati javaslat 1./ számú
melléklete szerint tartalommal jóváhagyja.
Vámosgyörk Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Gedei
Zoltán Urat, mint Vámosgyörk község Polgármesterét, hogy Társulás Társulási
Tanács tagjaként Vámosgyörk Önkormányzatának képviseletében a társulási
tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja, és
Társulási Megállapodásának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövegét aláírja.
Határidő: 2014. december 9.
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
71/2014. (XII.8.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: döntés felügyelőbizottsági tag tisztségről
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, Kossuth tér 2.) tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő
taggyűlésén támogatja elfogadja Zsámboki Sándor 5126 Jászfényszaru, Petőfi
Sándor utca 9. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tag tisztségről való
lemondását és igennel szavaz Sándor Sándor 5126 Jászfényszaru, Honvéd utca
25. szám alatti lakos felügyelőbizottsági taggá történő megválasztására a
társaság e tárgyban tartandó taggyűlése napjától 2017. május 31. napjáig tartó

határozott időtartamra akként, hogy a felügyelőbizottsági tag tisztségét
ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül látja el.
Vámosgyörk Önkormányzata felhatalmazza Gedei Zoltán polgármestert, hogy
a soron következő taggyűlésen Vámosgyörk Önkormányzata tagot képviselje,
helyette és nevében tagsági jogokat Vámosgyörk Önkormányzatának jelen
képviselő-testületi határozatában foglaltaknak megfelelően gyakorolja.
Határidő: A kft. soron következő taggyűlésen
Felelős: Gedei Zoltán Vámosgyörk polgármestere
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
72/2014. (XII.8.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: döntés Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződés
módosításáról
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, Kossuth tér 2.) tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő
taggyűlésén igennel szavaz Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
társasági szerződés módosításáról jelen határozati javaslat 1./ számú
mellékletében meghatározott tartalommal.
Vámosgyörk
Önkormányzata felhatalmazza Gedei Zoltán Vámosgyörk
polgármesterét, hogy a soron következő ülésen Vámosgyörk Önkormányzata
tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat Vámosgyörk
Önkormányzata jelen képviselő-testületi határozatában foglaltaknak megfelelően
gyakorolja.
Határidő: A társaság soron következő taggyűlése
Felelős: Gedei Zoltán Vámosgyörk polgármestere
A második napirendi pont tárgya: Egyes a Magyar Állam tulajdonában lévő
Vámosgyörkön található ingatlanok tulajdonjogának
Vámosgyörk Községi Önkormányzat részére történő
ingyenes átruházásának kezdeményezése.
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak ,hogy a napirendhez kapcsolódó
előterjesztés és határozati javaslat elektronikusan kiküldésre került.
Felvetődött a testületi tagokkal történő egyeztetés során ,hogy a Rákóczi úti ingatlant esetleg
orvosi szolgálati lakás céljára lehetne igényelni, végül az előterjesztésben a polgárőrség
részére történő iroda és garázsként történő hasznosítás szerepel. Orvosi lakásnak ugyanis

kicsi lenne, míg központi elhelyezkedésénél fogva a helyi polgárőrség működéséhez jó
bázist jelenthet.
Szillási Gáborné képviselő: Vámosgyörkön rövid időn belül háziorvosra lesz szükség ,hiszen
a jelenlegi háziorvosunk nyugdíjba vonul. Ha meg lesz pályáztatva az állás az első kérdés az
lesz szolgálati lakás van-e?
Gedei Zoltán polgármester : a lakás méreténél fogva egy gyermek nélküli egyedül álló orvos
számára lehetne alkalmas lakhatásra . A településen vannak olyan eladó illetve kiadó
ingatlanok amik méretüknél , állapotuknál fogva alkalmasak lehetnek orvosi lakásnak.
Természetesen ilyen lakás kibérléséhez az önkormányzat minden segítséget meg fog adni.
Szillási Gáborné képviselő: elfogadja a polgármester válaszát mivel lehetőség van lakás
bérlésre a településen esetleges orvosi szolgálati lakás céljára így támogatja a polgárőrségnek
történő átadást.
Lukácsné Kiss Márta képviselő: a lakás méreténél is nagyobb problémának tartja ,hogy nincs
udvar ami elhatárolja az utcától. Az utcáról rögtön a konyhába illetve a garázsba léphetünk
be. Ez a polgárőrség működése számára teszi alkalmassá az ingatlant.
A polgárőrségnek történő átadást támogatja .
Hám László alpolgármester: a polgárőrségnek történő átadást támogatja, ez a polgárőrség
működéséhez jó alapot jelenthetne.
Gedei Zoltán polgármester : Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Ha nincs, kérem,
hogy aki egyetért az előterjesztésekben szereplő határozati javaslattal , kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
73/2014. (XII.8.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának
Vámosgyörk Községi Önkormányzat részére történő
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése
1. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és
kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő
3291. Vámosgyörk, Rákóczi F. utca Hrsz:15 helyrajzi számon
felvett, kivett lakóház udvar megnevezésű, 173 m2 területű ingatlan 1/1
tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba
adását továbbá a 3291. Vámosgyörk , István király út Hrsz:630
felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 3697 m2 területű ingatlan 1/1
tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba
adását.

2. Az ingatlant -3291. Vámosgyörk, Rákóczi F. utca
Hrsz:15 - az
Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. §(1) bekezdés „ 17. közreműködés a település
közbiztonságának biztosításában”
feladatainak ellátása érdekében kívánja
tulajdonba venni a helyi polgárőrségnek székhelyéül szolgáló iroda és
gépjárműtároló működtetése céljára kívánja felhasználni.
A vámosgyörki 630 Hrsz-ú ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §(1) bekezdés „12.
honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás”-t
biztosító feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és
közfoglalkoztatás keretében zöldség- és gyümölcstermesztés , szociális
tűzifa előállítása céljára kínai császárfa telepítésre kívánja felhasználni.
3. Vámosgyörk Községi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás
érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág
szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4. Az igényelt ingatlanok nem állnak örökségvédelmi,
természetvédelmi, helyi vagy Natura 2000 védettség alatt.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
3291. Vámosgyörk , István király út Hrsz:630 és a
3291. Vámosgyörk, Rákóczi F. utca Hrsz:15
ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos
eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi
nyilatkozatot megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
3291. Vámosgyörk , István király út Hrsz:630 és a
3291. Vámosgyörk, Rákóczi F. utca Hrsz:15
ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó
megállapodást aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
A harmadik napirendi pont tárgya: Vámosgyörk Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2015. évi
munkatervének megtárgyalása
Gedei Zoltán polgármester: elmondja a testület tagjainak ,hogy a napirendhez kapcsolódó
előterjesztés és határozati javaslat elektronikusan kiküldésre került. 6 ülés szerepel a
munkatervben, de természetesen amennyiben szükséges úgy rendkívüli ülések megtartására is
sor kerül .
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Ha nincs, kérem, hogy aki elfogadja a
képviselő-testület 2015. évi munkatervét, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:

74/2014. (XII.8.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi
munkaterve
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi
munkatervet megtárgyalta és elfogadta.
(A munkaterv a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A negyedik napirendi pont tárgya: a 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
Gedei Zoltán polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy elkészült az
önkormányzat belső ellenőrzési terve a 2015. évre vonatkozóan. Az ezzel kapcsolatos
előterjesztést a testület tagjai megkapták . Kéri, hogy aki egyetért az önkormányzat belső
ellenőrzési tervével, kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
75/2014. (XII.8.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Vámsgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Javaslat a 2015. évi
belső ellenőrzési terv elfogadására” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
döntést hozta:
1.
A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása és felügyelete alá
tartozó költségvetési szervek 2015. évi belső ellenőrzési tervét az 1. melléklet
szerinti tartalommal jóváhagyja.
2.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy jelen döntéséről, a
határozat megküldésével tájékoztassa Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú
Társulását.( A 2015. évi belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Felelős: Dr. Balázs László
Határidő: azonnal
Az ötödik napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok
Gedei Zoltán polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Visontai Kovách
László Katolikus Általános Iskola 3 nyolcadik osztályos tanulója az iskolán keresztül
megkereste a képviselő-testületet elvi támogatást kérve. A végzős diákok Vámosgyörk
település képviseletében részt szeretnének venni az Arany János Tehetséggondozó
Programban. Ennek feltétele ,hogy az iskola székhelyének önkormányzata anyagi vagy elvi
támogatást nyújtson a programban részt vevőknek.
Vámosgyörk Községi Önkormányzat elviekben támogatja a tanulókat, anyagi támogatást nem
tudunk nyújtani számukra .

Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Ha nincs, kérem, hogy aki egyetért az elvi
támogatással , kézfeltartással jelezze.
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
76/2014. (XII.8.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy:Szilva Roberta Arany János Tehetséggondozó Programban való
részvételének támogatása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, támogatja, hogy
Szilva Roberta nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve:Jáger Ildikó)
Vámosgyörk település képviseletében részt vegyen az Arany János
Tehetséggondozó Programban.
Vámosgyörk Községi Önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi
támogatást nem tud nyújtani számára .
Felkéri a polgármestert , hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó
Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az
alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére
küldje meg.
Határidő: 2014. december 9.
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
77/2014. (XII.8.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy:Kulcsár Vivien Arany János Tehetséggondozó Programban való
részvételének támogatása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, támogatja, hogy
Kulcsár Vivien nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Menyhárt Tünde )
Vámosgyörk település képviseletében részt vegyen az Arany János
Tehetséggondozó Programban.
Vámosgyörk Községi Önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi
támogatást nem tud nyújtani számára .
Felkéri a polgármestert , hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó
Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az
alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére
küldje meg.
Határidő: 2014. december 9.
Felelős: Gedei Zoltán polgármester

Ezután a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozza:
78/2014. (XII.8.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy:Juraszkó Johanna Arany János Tehetséggondozó Programban való
részvételének támogatása
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, támogatja, hogy
Juraszkó Johanna nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve:Benei Irén )
Vámosgyörk település képviseletében részt vegyen az Arany János
Tehetséggondozó Programban.
Vámosgyörk Községi Önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi
támogatást nem tud nyújtani számára .
Felkéri a polgármestert , hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó
Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az
alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére
küldje meg.
Határidő: 2014. december 9.
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
Gedei Zoltán polgármester: tájékoztatja a testületet , hogy ebben az évben még egy testületi
ülésre sor kell kerüljön. Ezen az ülésen kerül megtárgyalásra a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. –vel 2015. évre
kötendő „ Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés ” . A szerződést a Kft még
karácsony előtt megküldi önkormányzatunknak .
A másik bejelentése , hogy mindenkit szeretettel várunk a 2014. december 20-án 16 órakor a
ligetben rossz idő esetén a művelődési házban megtartandó „ Falukarácsonyra ” .
Van-e még esetlegesen hozzászólás ?
Hám László alpolgámester: kiváló fogorvos működik a településünkön. A lakosság elégedett
a munkájával. A lakosság érdekét szolgálná , ha a rendelőben el tudnánk helyezni röntgent is.
Ennek a költségei jelentősek, hiszen bizonyos átalakítást is szükségessé tesz a fogorvosi
rendelőben . Javasolja ,hogy az önkormányzat próbáljon erre a célra pályázaton keresztül
forrást felkutatni.
Gedei Zoltán polgármester: a sikeres pályázatokra való felkészülés érdekében felvettük a
kapcsolatot azokkal akik már bizonyítottak a pályázatok terén.
A képviselő-testületet erről is folyamatosan tájékoztatni fogjuk.
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 17 óra 35 perckor bezárta.
K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester

Dr. Balázs László
jegyző

