Várgesztes Község Önkormányzatának Képvisető-testütete

JEGYzóxönvv
Készült: Várgesztes Község Önkormrínyzat Képviselő-testülete 201zl. május 26-án Várgesaes,
Községházán 18.-{5 órai kezdettel megtartott ü1óSén
.lelen vannak:
Merroni GabrielIa polgármester
Kluber János alpolgánnester

AlmáSi 1stván képviseló
Szolga Róbert képvise1ó
Busz Tamás képviselő
Szennay Istvan jegyző

\.Ienoni Gabriella polgárrnester köszönti

a

megielent képviselőket' Megállapítja, hogy

képr iselőtestúlct 5 1ővel határozatképes. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására.

A lrapirendi pontokat

a testüIet 5 jelenlér'ő tagja 5

igen szavazatta|elfogadja.

4612014. (V. 26.) Kt. hatrírozata a testületi ülés naptgx1i.rltl

'

'
a

Várgesztes Község Önkormiinyzat Kepvise lótestülete
napirendi pontokat az elhangzott kiegészítésekkel egytitt elÍbgadja.
Fe1elós: po1gármester
HatáLridó: azorrnal

1./Napirend

Polgánnesteri

j

elentés a lej árt határidejű határozatokról. a két rilés közötti

escményekőL

Menoni Gabriella po1gáImester ismerteti a beszámolót' Kérdezí'varr-e kérdésá kiküldött anyaghoz.
Menoni Gabriella szavazást kezdeményez a beszámoló elfogadásáró1.

A képviselő'testület 5 jelenlévő tagja 5 igen sza'lazata| az alábbi határozatothozza:

Öúornránvzata Kép]459!ó:1qstii]etének
-17l201,l' (V.26.) Kt. lratározata

Liiggs7'gs Közsé

g

\'írq.SZ1eS Kiizség Önkor'nlányzat Képviseló-leStüIete
a beszámolót a lejá* határidejű határozatokról
elfogadj a.

Felelős: po1gámcster
Határidó: azoruial

2./Napircnd
201

3

' évi költségvetés 1cljesítése. zárszámadás

Menoni Gabriella polgármeSter ismertcti a zálrszárnadási rendeletet. .Tavasolja. hogy az előterjesztés
szerint fogadják el.
Menoni Gabriella szavazást kezdem ényez a zárszámadási rende]et elÍbgadásáról'
A képviselő{est'"ilet 5 jelenlévő tagja 5 igen szayazalia}' az alábbi rerrdeletet alkotja:
Várgesztes Község Önkormány'zat Képvise|ií-testületénck 2/2014. (V.26.) önkormányzati
rendelete a 2013.évi pénzü5vi terv végrehajtásáról

A rendelet szövege

a

jegyzőkön.vv

melléklete!

3./Napirend

Útfelújítással kapcsolatos döntések

Menoni Gabrielia po1gármester' tájékoztatja a képviselóket, hog;l elkészült a korábban kér1 kimutatás,
arrrit mindenki nregkapott' Kéri, anrenryiben egyctértenek a korábbi előterjesztéssel. fogadjá'lt cl a
mellékelt kÖzbeszerzósi kiírast.
Menclni Gabriella szavaziist kezdemén;,ez a javaslatról.
A képviselő{estiilet 5 jelerrlévó tagja 5 igen s7'ayazaÍIa| az alábbi halározatot ltozza:

@"

Várí]e5Ztes Kr'lzseg ÖnJlonnányzora Képr iselo-testü]etének

Várgesztes Közseg ÖlrkornrányZat Képviselő-testülete
a .'Várgesztes, Összekötő' Vadászdomb, Sornhegy utcák burkolatának felújítáSa'' táIgyában
hirdetrnóny közzététele nélküli közbcszcrzési elj árás ajrínlattételifelhívását elfogadja.
s kéri' hogy azt 3 aján]attevő részérekiildjék rneg!
Ireielós: polgármester

llat&idő: azonnal

{./Napirend

oroszlányi Rendőrkapitányság nregkeresése

ivíerroni Gabriella polgárnreSteI ismerteti

a negkeresést és a korábbi előzr-r-rényeket. Kísér1eti
A lelszcrelésekhez ninimális hozzájárulást kérnek.

je1IeggeL hoznának létre ]ol'as járőrszolgálatot'

oroszlár-ry városa 1 millió íorinttal támogatja a pÍogran'}ot.

Mcnoni Gabriella polgármcster .javasolja, hogy

100 000'-Ft-ta] támogassák

az

oroszlánvi

r'endorkapitányság lovas járőrszo1gálatát.

A testület

5

jelenlór'ő tagja 2 igen szayazattal,3 tartózkodással ajavaslatot neni fogadta el'

Szolga Róbert képviselő véleményeszelint táIogatni kel1erre ajar'aslatot.
Kluber János alpo1gármester neni tudja tánrogatni ajavaslatot' vólcmérrye szerint ez nenl segíti elő
kozbiztonságot.

a

Almási Tstván képviselő úgy gondolja, tárnogatni trrdja az eredeti javaslatot.
Menoni Gabriella újra szavazást kezdeményez az eredeti javaslatról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 3 igen szavazaItal2 tartózkodással az alábbi batározatoÍ hozza'.
özsés Önkonnánvzat Képviselő_testüle
Várgesztes Község onkormányzat Képviseló-testülete
az oroszlányi Rendőrkapitányság részére100 000.-Ft
vissza nem téÍítcndótámogatást nyú.jt a 1ovas.járórszo1gálat
eszkÖzbeszerzósének támogatására. az általiínos tafialék terl-rére.
l{atáridő: azonr-ral
Felelős: po1gármester

5./Napitend

Beszámo1ó a 20t 3. évi gyermekvédelmi tevékenységrő1

Menoni Gabriella polgárnesteÍ ismerteti a beszámolót. Szerencsére Várgesztes viszonylagjó
helyzetben van, bár van néhány osalád. ahol r'annak problémák. de ott az önkorm án.vzat és az
intóznónyek rrregpróbáIjiík kezelni a helyzetet. Javasolja a beszámoló elfogadását'
Menoni Gabriella polgármester szavazást kezdeményez a g1''ermekvédelmi besziín, oló elfogadásaról.

A képviselő'testülct

5

jelenlér'ő tagja 4 igen szavazattal. l tar1ózkodással az alábbi hatáÍoza|othozza

VJrocizte' Közseg onkorn-ánr zrt Képr iselö-testiiletcnck
50/20 14. (V.26.) Kt' határozata
201 3.

Várgesztes Ktl'zsóg Önkor málryzat Képvi selő-teStülete
évi gyermekjó1éti és gyernekvédelnri feiaclatok értékeléséríi1
készítettbeszámolót e1fogad.i a.

Várgesztes Község Önkorn-r:ínyZat KépViSelő-teStü1ete
Szociális Intézmónyek
Gyennekjóléti
KözpÖnt
Családsegítő Szolgálat és
Várgesztes te1epülésen 2013. évben ellátott gycrmckvódclmi
tevékenységérőlszóló beszán-ro1ój át ellbgadja'
a Tatabanyai Járási Egyesitett

l{atáridő: azonnal
Felelős: polgiírmester

6./Napirend
Egyebek

Almási István képviselo jelzi, hogy a vasárnapi esőzés a Széna utcát alaposan elmosta, szükséges
1enne a rendbetéte]e' ]'evclet kéne ínri az Erdészetnek, hogy járuljanak hozzá a költségekhez. miveL

itt erdészeti út is érintetl' Meg kellerre keresni az Erdószetet a Vár utcával kapcsolatban is illetve a
falu feletti crdőben levó sZemétÍől.
.Iavasolja' hogy'a Széna utcát €gy
intézkedés.

bobcattal addig is tegyók rendbe, arníg történik valan-rilyen

Menorri Gabriei1a polgármester szavzzást kezdeménvez a javaslatról.
A képviselő-testüiet 5 j clenlévó tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozaÍot hozza:

' ]i]:l]'

ViírgesztesKözségÖrrkormÍínyzatKépviseiő-testtiletének
51/2014. (V.26.) Kt. határozata

VáÍgesZteS Község Önkormanyzat Képviselő-testülete
fe1hatalnlazza A1máSi István képviselőt, hogy a Szóna utcában a

hótvégi esőzések okozta károkat kisgép igénybevételévelelhárítsa illetve kijavíttassa.
Határidó: azonnal
Felelós: polgármester

Kluber Jrinos alpolgármester kéri, hogy szólítsák fel a lakosokat az árkok rendbetételére, mert

néhány helyen átbukott a víz és 1akóházakat is veszélyeaetett'

Szolga Róbert képviselő a gyermeknappal kapcsolatban kéri' hogy 35 000'-Ft-ta1 támogassák a
légvár felál1ítását.

\{enoni GabricI1a ptlir:ármesler szar'azást kezdetrlényez a.javaslatról.
A képr'iselii_testiilet j.ie]err]érő tagja 5 igen szayazaIta| az alábbi ltatározatot lrozza:
\'iii-gcsztes KÖzség Önkornányzat Kép]ais9!ó.19s]Lqletsl!9L
5212014. (Y .26.) Kt. határozata
várgesZtcS Község Önkormányzat Kép\'iSelő-teStiilcte
g1'ermeknapra
biztosítja 35 000,-Ft iisszegben a légvár nregrenclelését
évi
a 201,1.
a céltarLaldk Lere{e terhcre.

}Tatáridó: azonnal
Felelős: po1garmester

]v{enoni Gabriella polgánnester javrrso]ja. hogy
nyújtsanak.

a sporlegyesület részórc 490 000'-Ft

tíírnogatáSt

Menoni Gabriella polgármester szar'azást kezdeményeZ a SpofiegyeSüIet tánroga1ásáról.
A képviselő+estiilet 5.jelenlévő tagja 5 igen szayazattal az alábbi határoz.atot hoz.z.a'.
Várgesztes Község Önkorm.ínvzat Képviselő-testületének
5 3/20l4' (V.26.) Kt. határozata
Várgesztes Község ÖnkormaIr5'zat Kepr iselc!-testülete'
a Várgesztesi Sport és Faluvédő Egyesület sportegyesüIetének részére
490 000,_Ft tánogatást nyújt a működési kiadásokra az egyéb bevételek terhére.
Határidő: azonna1
Felelős: po1gármester

Kluber János alpolgfumtster a.Zen€kaÚal

kapcsolatban kérdezi. törtónt-e elórelépés, mennyiórt

r'ál1alnák a rendezvényeken való lellépést.

\Íenoni Gabrie|la po1gáÍmestel válaszában clmondja. hogy e1okészítésalatt van egy megállapodás
ten'ezet. ami ezt a problémát rendeznéKluber Jiinos alpolgármester véieménye szerint nern enő1 volt szó. AÍIól dintött a testület, hogy
ár

azzák be a t'el1épéseket.

Menoni Gabrie11a poigármester vélemétryeszerint a megállapodás tenezet erre 1bg irányulni.
Busz Tanrás képviselő a nyári tábonal kapcsolatban kérdezi, mikor lesz. milyen teendók varrnak ez
ügyben' kell-e valamit a teStÍiletnek tudni illetve dönteni.
Menoni Gabriella polgármester válaszában elrnondja' hogy a
rende1kezésre áll, a bérköltség hirínyzik.

pér-rz nagy része pályázat

alapján

Szolga Róben k.!]\ ]>.]Lr lJ\ ilsolja. hog-v" a ]étszánlokat a tavalyi tervek alapján 25 íőben á]lapítsák
nreg. a fizetendti ,lij;k :s e kolábbiaknak mcgielelóen legyerrek megáIiapítva, 10 000'-Ft'&ét a nem
r'árgesztesi lakóhelr LI g1 erekllek. 5000.-Ft/hét a vár'gcsztesi ál]andó lakcímme1 lendelkezőknck.

Menoni GabrielIa po1gárnester szavazást kezdemén1'eZ a sportegyeSü]et támogatásaról.
A képl'ise1ő-testti]et 5 .je]en]ér'ő tagja 5 igen szayazaÍÍa|az alábbi L1aÍározatoÍlnozza'.
Várgesztes Község Önkormányzat Képvise]ő-testiiletének
541201 4. (V.26.) Kt' határozata
Várgesztes Község Örrkormán)'zat Kópvi scl ó-tcstülctc
a 20'1'1. évi nyári tábor résztvevoinek maximális létszámát 25 főben határozza meg.
A n1'ári táborban fizctendő részvéte}i díj várgesztesi 1akóhelyrÍ gyermekekrrek 5 000.-Ft/hét.
nem várgesztesi lakóhelyíl gyermekeknek l0 000'-Ftihét.

Hatiíridó: azonnal
Felelős: polgármester' isko1a tagintézmény-r,ezető

Szolga Róbcrt képviselő a Várjátékokkal kapcsolatban 2014. szeptember 06-átjavasolja.
rendezvény legyen pörgos, tle törekedni kell a köitségtakarékosságra.

A

Kluber János alpolgármester vélemén1''e szerint clőre el kell dönteni, Ílzetnek-e a scgítőknek.
'Kluber János alpo1gármester kérí'hogy a buszról készítsenek kimutatásr' Véleményeszerint a
katonasírok javítása még mindig rrem megfelelc!. .Tavaso1ja, hogy gycrtyatartókat helyezzenek ki.
Kluber János alpolgármester kéri. hogy készítsenek elő temető üzeme]tetési megállapodást.
A Ravatalozóval kapcsolatban jeLzi, hogy ajárólapok is billegnek, illetve a javított festés is ismét
pereg le.

Kjuber János alpolgármester a falunappal kapcsolatban kérdezi. mikor mennek ki a nieghívók, hogy
áIl a progranr. Hrlny főre kell főzri? Hárry Íéllépővarható? Le kell üini a faluház vezetőjér'el
egl.eaetni.
Kluber.Iános alpolgármester az em1ékművel kapcsolatban kéri, hogy kérj enek be rírajánlatot.
Több kérdés.b'ozzászőLás nem hangzik el. Menoni Gabriella polgármester megköszörri a Képr'ise1őtestület tagjainak. hÖgv részt vettek irz ülésen 205 perckor bezárja a Képviselő-testület ü1ését.
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''l jegyző

