Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 14-én Várgesztes,
Községházán megtartott ülésén.
Jelen vannak:
Menoni Gabriella polgármester
Kluber János alpolgármester
Almási István képviselő
Szolga Róbert képviselő
Busz Tamás képviselő
Szennay István jegyző
+ a mellékelt jelenléti ív szerint
Menoni Gabriella polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
képviselőtestület 5 fővel határozatképes. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására.
A napirendi pontokat a testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal elfogadja.
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (II.14.) Kt.
határozata a testületi ülés napirendjéről
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirendi pontokat az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

1./ N a p i r e n d
2014. évi költségvetés elfogadása
Menoni Gabriella polgármester köszönti az intézményvezetőket. Ismerteti a lefolytatott
egyeztetéseket, illetve az ennek megfelelően kialakított költségvetési rendelet tervezetet.
Részletesen ismerteti az intézmények költségvetését, az intézményi igényeket illetve az abból a
költségvetésbe bekerült összegeket.
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Mosonyiné Hofer Szonja intézményvezető tájékoztatja a képviselőket, hogy a KLIK tájékoztatása
szerint nem fedezik az intézményi működés feltételeit, azt az önkormányzatnak kell fedeznie.
Segítséget kér a működéshez. Ismerteti a nehéz helyzetét. Bármilyen beszerzésre hónapokat kell
várni.
Kluber János alpolgármester kérdezi, hogy ezeket a problémákat írásban jelezték-e. Véleménye
szerint, most legfeljebb tűzoltásról lehet beszélni, nem lehet az állam helyett mindent átvállalni, mert
akkor a későbbiekben ez elvárás lesz.
Mosonyiné Hofer Szonja intézményvezető igennel válaszol.
Szolga Róbert képviselő javasolja, hogy a polgármester keresse meg az intézményvezetőt illetve a
KLIK vezetőjét, s kérjen tájékoztatást a kialakult helyzetről.
Busz Tamás képviselő a Faluház költségvetésében szereplő eszközbeszerzést kérdezi illetve a
költségvetésben szereplő fénymásoló vásárlását.
Wohl Károlyné gazdálkodási előadó válaszol a feltett kérdésekre.
Pillmann Katalin óvodavezető kéri, hogy a tervezett kiadásait gondolják át, mert nem biztos, hogy
mindent be lehet tartani, mert elképzelhető, hogy rajta kívülálló okok miatt ez tarthatatlan lesz. Ilyen
pl. a szakértői díj, gyógyszer, stb. Tavaly betartotta a fő előirányzatait, de csak úgy, hogy sikerült
bizonyos dolgokat átcsoportosítani.
Menoni Gabriella polgármester tájékoztatja a képviselőket illetve az intézményvezetőt, hogy szükség
esetén év közben lehetőség nyílhat az átcsoportosításra testületi döntés alapján, de a kiadási fő
számok nem változhatnak.
Pillmann József a nemzetiségi önkormányzat elnöke tájékoztatja a testületet, hogy az iskolának és
óvodának 30 000,-Ft támogatást nyújtanak a 2014. évben.
Menoni Gabriella polgármester ismerteti az önkormányzat költségvetésének számait.
Szolga Róbert képviselő a tervezett fénymásoló beszerzéséről érdeklődik, szükség van-e rá, vagy
javítható a jelenlegi gép.
Kluber János alpolgármester kimutatást kér a működési költségekről, illetve kéri, hogy kérjenek
árajánlatot üzemeltetési szerződésre is.
Szolga Róbert képviselő a telefonköltségről, a karbantartási költségekről, reprezentációs kiadásokról
kérdez.
Wohl Károlyné gazdálkodási főelőadó válaszol a kérdésekre.
Kluber János alpolgármester az újságkiadás költségeiről, illetve az egyéb üzemeltetés költségeiről
kérdez. A rendezvényeket célszerű lenne elkülönítve bemutatni. Benne volt-e a bázisban az elmúlt
évek költsége?
Wohl Károlyné gazdálkodási főelőadó válaszol a kérdésekre.
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Pillmann József a nemzetiségi önkormányzat elnöke tájékoztatja a képviselőket, hogy a Csengő
napot lehet, hogy idén nem tudják anyagilag támogatni forráshiány miatt.
Kluber János alpolgármester a beruházásoknál javasolja, hogy a helyi tv-re tervezett összeget
fordítsák parkosításra!
Menoni Gabriella polgármester a civilszervezetek támogatásával kapcsolatban jelzi, hogy azt
tervezték az alapítványnak, amit kértek. 2013. évben a testületi döntésnek megfelelően már 600 e Ftot átadott az önkormányzat az alapítványnak.
Busz Tamás képviselő kérdezi, hogy mennyi volt a civil szervezetek összes igénye?
Menoni Gabriella polgármester részletesen ismerteti a beérkezett igényeket.
A képviselők részletes vitát nyitnak a civil szervezetek támogatásáról.
Kluber János alpolgármester javasolja, hogy a civilek által felhasznált km keretet állapítsák meg,
javasolja a 2013. évi tervezetet változatlanul hagyni, mivel a kimutatások alapján az elégségesnek
tűnik.
Menoni Gabriella szavazást kezdeményez a civil szervezetek által felhasználható km keretről.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2014. (II.14.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a civil szervezetek által felhasználható km keretet
a 2013. évi tervezet szintjén állapítja meg, annak
változatlanul hagyásával.
A módosítást a 2014.évi költségvetési rendelet-tervezetben át kell vezetni.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Busz Tamás képviselő javasolja, hogy konkrét számokat próbáljanak meghatározni, ennek
megfelelően 3 000 000,-Ft-os keretet javasol.
Szolga Róbert képviselő 3,2 M Ft-os keretet javasol.
Kluber János alpolgármester véleménye szerint a támogatási keretösszeget 2,6 M Ft-ban kellene
megállapítani.
Menoni Gabriella polgármester a javaslatokból számtani átlagot számolva 2,86 M Ft-ot állapít meg.
Ebből 600 e Ft-ot már korábban átadtak.
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Menoni Gabriella szavazást kezdeményez a civil szervezetek által 2014. évben felhasználható
keretösszegről.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2014. (II.14.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a civil szervezetek által 2014. évben felhasználható keretet
2 260 000,-Ft-ban állapítja meg.
(A 2014. évi keretet tovább növeli a 2013. évben a
Várgesztesért Közalapítványnak átadott 600 000,-Ft.)
A módosítást a 2014.évi költségvetési rendelet-tervezetben át kell vezetni.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Menoni Gabriella polgármester javasolja, hogy a 2014. évi költségvetésről szóló rendeletet fogadják
el, az elhangzott módosításokkal.
Menoni Gabriella polgármester szavazást kezdeményez a költségvetés elfogadására.
A testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete!

2./ N a p i r e n d
Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közötti eseményekről
Menoni Gabriella polgármester ismerteti az elmúlt időszakban történt eseményeket.
Menoni Gabriella szavazást kezdeményez a beszámoló elfogadásáról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2014. (II.14.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatokról,
illetve a két ülés közötti eseményekről elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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3./ N a p i r e n d
ÉDV Zrt. víziközmű szerződés
Menoni Gabriella polgármester ismerteti a megkeresést. Javasolja, hogy fejezzék ki azon
szándékukat, hogy a víziközműveket térítés ellenében adják át az államnak.
Menoni Gabriella polgármester szavazást kezdeményez az önkormányzati tulajdonú víziközművek
térítés ellenében történő állami tulajdonba adásról szóló szándéknyilatkozat kiadásáról.
A képviselő testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2014. (II.14.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
kifejezi azon szándékát, hogy a tulajdonát képező,
az állami víziközművekhez kapcsolódó víziközműveket (víz, szennyvíz),
- amennyiben hatályos jogszabály lehetővé teszi, illetve ez a Magyar Állam
állami tulajdonba vételi szándékával megegyezik térítés ellenében állami tulajdonba adja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4./ N a p i r e n d
Közalapítvány hiánypótlása
Menoni Gabriella polgármester ismerteti a beérkezett hiánypótlási felhívást. A bíróság végzésében
foglaltaknak eleget tettek, így a testületnek a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot kell jóváhagyni.
Menoni Gabriella polgármester szavazást kezdeményez a javaslatról.
A képviselő testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2014. (II.14.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Várgesztesért Közalapítványnak a Tatabányai Törvényszék
Pk.60.060/1994/27. számú végzésével elrendelt hiánypótlással kapcsolatban
elkészített egységes szerkezetbe foglalt módosító okiratát
és az azzal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát megismerte és jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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5./ N a p i r e n d
Egyebek
Szolga Róbert képviselő a buszmegállónál lévő behajtani tilos tábla javítását kéri, illetve, hogy ezt
jelezzék írásban a Közútkezelő felé!
Busz Tamás képviselő a településgondnoki állással kapcsolatban kérdezi, hogy meghirdették-e.
Menoni Gabriella polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy még nem, mivel keresik a
lehetőséget, hogy a jelenlegi létszám igénybevételével megoldják a problémát.
Kluber János alpolgármester javasolja, hogy ezt a kérdést mindenki még egyszer fontolja meg.
Busz Tamás képviselő kéri, hogy a megyei fejlesztési elképzelésekhez leadott javaslatokat
továbbítsák az illetékesekhez.
Almási István képviselő jelzi, hogy a Széna utca elejére kellene követ vinni, mert nagyon nagy
kátyúk vannak.
Busz Tamás képviselő véleménye szerint a jelenlegi időjárási körülmények mellett nem szabad
utakat kavicsozni.
Kluber János alpolgármester kéri, hogy a következő testületre legyen napirend a 2014. évi
rendezvénynaptár.
A szervezett szemétszedéssel kapcsolatban javasolja, hogy a „Te Szedd” programhoz kapcsolódva
szervezzék meg, így a szükséges eszközöket megkapják a program szervezőitől. Kéri, hogy ezt
jelezzék!
A várral kapcsolatban javasolja, hogy levelet kellene írni az MNV Zrt-nek, a kormánymegbízottnak
illetve az országgyűlési képviselőnek, hogy mi a helyzet, mi várható.
Köszöni a segítséget a hivatal dolgozóinak, amit a civil szervezetekkel kapcsolatban nyújtottak!
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Menoni Gabriella polgármester megköszöni a Képviselőtestület tagjainak, hogy részt vettek az ülésen 2100 perckor bezárja a Képviselő-testület ülését.

Kmf.

Szennay István
jegyző

Menoni Gabriella
polgármester
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