Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 29-én Várgesztes,
Községházán 18,00 órai kezdettel megtartott ülésén.
Jelen vannak:
Rising Károlyné polgármester
Szolga Róbert képviselő
Busz Tamás képviselő
Szennay István jegyző
+ a mellékelt jelenléti ív szerint
Rising Károlyné polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület 3 fővel határozatképes. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására.
A napirendi pontokat a testület 3 jelenlévő tagja 3 igen szavazattal elfogadja.
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2016. (VI.29.) Kt.
határozata a testületi ülés napirendjéről
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirendi pontokat az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
18,05-kor megérkezik Almási István képviselő, a testület létszáma 4 fő.

1./ N a p i r e n d
Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közötti eseményekről
Rising Károlyné polgármester ismerteti az elmúlt időszakban történt eseményeket. Tájékoztatást ad a
napközis táborral kapcsolatos egyeztetésekről. Kiegészíti a kerékpárúttal kapcsolatban írtakat.
A testület részéről a napirenddel kapcsolatban nem merült fel kérdés.
Rising Károlyné polgármester javasolja, hogy fogadják el a beszámolót.
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Rising Károlyné szavazást kezdeményez a beszámoló elfogadásáról.
A képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
45/2016. (VI.29.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a polgármester beszámolóját
a két ülés közötti eseményekről elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ N a p i r e n d
Óvodavezetői pályázat elbírálása
Rising Károlyné polgármester köszönti a megjelent vendégeket, a megjelent pályázót illetve a
pályázati előkészítő bizottság elnökét. Ismerteti a pályázati eljárást.
18,20-kor megérkezett Pillmann József, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes elnöke.
Rising Károlyné polgármester kérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdés.
Szolga Róbert képviselő kérdezi, hogy hogyan tervezi az óvodai játszóeszközök fejlesztését.
Pillmann Katalin pályázó elmondja, hogy van a Faluházban egy korábban vásárolt hinta, amit fel
lehetne állítani.
Szolga Róbert képviselő javasolja, hogy legyen a Faluház vezetőjének feladata és felelőssége, hogy
2016. augusztus 28-ig helyezze ki működőképes és használható állapotban a hintát az óvoda
udvarába.
Szolga Róbert képviselő kérdezi, hogy készített-e a pályázó felmérést a következő évekre vonatkozó
gyermeklétszámról.
Pillmann Katalin pályázó elmondja, hogy a helyi védőnővel egyeztetett, várhatóan a jelenlegi
gyermeklétszám marad. Hosszú távú előrejelzést nem tud adni.
Rising Károlyné polgármester pozitívumként említi, hogy az óvodavezető egyre több falusi
rendezvényen megjelenik. Kéri, a jövőben erre fokozottan figyeljen.
Rising Károlyné polgármester javasolja, hogy Pillmann Katalin pályázatát fogadják el és őt bízzák
meg az óvodavezetői feladatokkal.
Rising Károlyné polgármester szavazást kezdeményez a javaslatról.
A képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja.
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Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
46/2016. (VI.29.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a lefolytatott pályázati eljárás eredményeként, egyetértve a véleményező szervekkel,
a Várgesztesi Német Nemzetiségi Óvoda vezetésével
2016. 07., 16-tól 2021. 07.15-ig Pillmann Katalint, az óvoda jelenlegi vezetőjét bízza meg,
kinevezésében meghatározott munkakörének és illetményének illetve vezetői pótlékának
változatlanul hagyása mellett.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

19,00-kor megérkezik dr. Balázs Gabriella alpolgármester, a testület létszáma 5 fő.
Pillmann József, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Várgesztes elnöke gratulál
óvodavezetőnek, s kéri, hogy a nemzetiségi oktatásra a jövőben is fektessenek nagy hangsúlyt.

3./ N a p i r e n d
Helyi építési szabályzat módosítása
Rising Károlyné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a véleményezési szakasz lezárult,
minden érintett hatóság jóváhagyta a tervezetet. Javasolja a kiadott határozati javaslat elfogadását.
Rising Károlyné polgármester szavazást kezdeményez a javaslatról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
47/2016. (VI.29.) Kt. határozata a HÉSZ módosítás véleményezési szakaszának
lezárásáról
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megállapítja, hogy a településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszában
minden államigazgatási szerv és partner dokumentációt kapott, és arra a véleményét
a tervezői összesítésben részletezettek szerint küldte meg.
A jóváhagyást meggátló kifogással senki sem élt.
A korrigált dokumentációt és a tervezői választ a képviselő testület elfogadja.
A képviselő testület fentiek alapján az eljárás véleményezési szakaszát lezárja, és megbízza a
polgármestert, hogy a dokumentációt záró véleményezésre a KEM. KH. Megyei Állami
Főépítésznek nyújtsa be.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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4./ N a p i r e n d
TDM szándéknyilatkozat
Rising Károlyné polgármester elmondja, hogy Tatabánya jegyzőjével is egyeztettek a TDM jogi
hátterével kapcsolatban. Tájékoztatja a képviselőket a részletekről. A kapott információk alapján
semmiféle felmentés nem kapható a TDM regisztráció alól.
Tatabánya nonprofit kft-ként szervezné meg a TDM-et, mely várgesztesi központtal működne,
előzetes tervek szerint 20 millió forint lenne az éves működési költség.
Busz Tamás képviselő kérdezi, hogy ténylegesen az IFA hány százalékát kell befizetni.
Rising Károlyné polgármester elmondja, hogy az NGM regisztráció feltétele min. 20 %. Tudomása
szerint a vállalkozók részéről is van érdeklődés. Kéri a képviselőket, hogy a beszámolót fogadják el.
Ígéretet tesz arra vonatkozóan, bármi új információja van, azonnal tájékoztatja a képviselőket.
A képviselők a tájékoztatást határozathozatal nélkül elfogadták.

5./ N a p i r e n d
ÉDV Zrt. vagyonértékelés, beszámoló
Rising Károlyné polgármester ismerteti az előterjesztést. Javasolja a kiadott határozati javaslat
elfogadását.
Busz Tamás képviselő kérdezi, hogy van-e valamilyen háttér információ erről.
Rising Károlyné polgármester elmondja, hogy ő nem tud ilyenről.
Rising Károlyné polgármester szavazást kezdeményez a javaslatról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja.
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
48/2016. (VI.29.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a tulajdonában lévő víziközművekre vonatkozó, az Északdunántúli Vízmű Zrt. által elkészíttetett
vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő vagyonleltárt elfogadja. Várgesztes Község
Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a víziközművek vagyonértékelésének
szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2003. (V.
29.) NFM rendelet 2 §. (2) bekezdése értelmében saját nyilvántartásain 2016. június 30-i
fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti vagyonérték nettó 155 742 982,-Ft. Az
Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon értéke a 2015. június 30-i fordulónappal
elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely
vagyon elemeinek új bekerülési értékeként történő megjelenítése az Önkormányzat számviteli
nyilvántartásaiban 2016. június 30-jével valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 30-i
fordulónappal megállapított vagyonérték a 2015. július 1. – 2016.június 30. között aktivált
beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal módosításra kerül.
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A 2015. június 30-i vagyonérték az avulással korrigált újraelőállítási érték alapján került
megállapításra, mely vagyonérték 2016.06.30-i dátummal, mint bruttó bekerülési érték kerül be az
önkormányzat számviteli nyilvántartásaiba
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

6./ N a p i r e n d
Egyebek
Rising Károlyné polgármester tájékoztatást ad a Várral kapcsolatosan. A vagyonkezelő a Forster
központ lett.
Busz Tamás képviselő tájékoztatja a képviselőket, hogy megkeresték a faluból az építési szabályzat
módosításával kapcsolatban. Egy helyi lakos, aki vállalkozó is egyben, szeretné a vállalkozást
Várgesztesre hozni, s egy műhelyt építene. Sajnos nem talált helyet, s ő is megállapította, hogy a
hatályos szabályozási terv szerint gyakorlatilag nincs ilyen terület a faluban. Ismerteti az egyéb
problémákat is a szabályozási tervben. Végig kellene gondolni, hogy hol lenne hely gazdasági
tevékenységre.
Almási István képviselő elmondja, hogy a falu nagy fűnyíró gépe lassan tönkremegy, egyre több és
nagyobb javításra van szükség. Véleménye szerint el kellene gondolkodni egy új beszerzésén.
Ismeretei szerint kb. 1,6 millió forintba kerül egy hasonló teljesítményű gép. Véleménye szerint ez
nem az ő problémája, hanem a falué. A Széna utcát 2 hete elmosta a víz, azóta nem történt semmi,
neki ebből elege van.
Szolga Róbert képviselő véleménye szerint az utánfutó felesleges, lehet bérelni, az sokkal olcsóbb. A
traktorral kapcsolatban az a véleménye, hogy inkább új gépet kellene venni. Kérjenek árajánlatot és
annak ismeretében döntsenek.
Rising Károlyné polgármester a Széna utcával kapcsolatban elmondja, hogy megnézték a területet,
véleménye szerint a víz nem okozott olyan károkat, ami miatt használhatatlanná vált volna az utca.
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be vízrendezésre, annak része a Széna utca felújítása is, addig
nem célszerű komolyabb felújítást végezni.
Busz Tamás képviselő véleménye szerint legfeljebb 5 m3 4/8-as méretű követ kell rendelni, s egy
bobcat igénybe vételével elteríteni.
Rising Károlyné szavazást kezdeményez a javaslatról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
49/2016. (VI.29.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Széna utcában keletkezett úthibák javítására 5 m3 4/8-as kő megvásárlását
és az annak elterítéséhez szükséges gép (bobcat) díját biztosítja az utak karbantartása keret terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Rising Károlyné polgármester tájékoztatja a képviselőket a kistérségen a központi orvosi ügyelettel
kapcsolatos egyeztetésről. A Tatabánya környéki településektől a város évi 6 millió forintot kér.
Várgesztesre kb. évi 230 000,-Ft jutna. Ezt a javaslatot ott nem fogadhatta el.
Szolga Róbert képviselő kérdezi, hogy kaptak-e választ a kecskédi repülőtértől.
Rising Károlyné polgármester elmondja, hogy a választ mindenkinek kiküldték.
Képviselői bejelentések
Busz Tamás képviselő jelzi, hogy a Vár utca kátyúzása már halaszthatatlan. Kéri, legyen már végre
árajánlat!
Almási István képviselő jelzi, hogy a tó melletti hátsó út teljesen átázott, veszélyezteti a tavat.
Busz Tamás képviselő ezzel kapcsolatban kéri, hogy nézzék meg, hogy a tó partoldalát rendbe tettéke a horgászok.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Rising Károlyné polgármester megköszöni a Képviselőtestületek tagjainak, hogy részt vettek az ülésen, 2025 perckor bezárja a Képviselő-testület ülését.

Kmf.

Rising Károlyné
polgármester

Szennay István
jegyző
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