Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án Várgesztes,
Községházán 18,00 órai kezdettel megtartott ülésén.
Jelen vannak:
Rising Károlyné polgármester
dr. Balázs Gabriella alpolgármester
Almási István képviselő
Szolga Róbert képviselő
Busz Tamás képviselő
Szennay István jegyző
vendégek a mellékelt jelenléti ív szerint
Rising Károlyné 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 igennel elfogadja.
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.28.) 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
Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közötti eseményekről
Rising Károlyné polgármester ismerteti az elmúlt időszakban történt eseményeket, a lejárt határidejű
határozatokat. Javasolja, hogy fogadják el a végrehajtásról szóló beszámolót.
Rising Károlyné szavazást kezdeményez javaslatról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015. (I.28.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a beszámolót a lejárt határidejű határozatokról
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Busz Tamás képviselő a Pro Vértes Alapítvánnyal kapcsolatban kéri, hogy részletesen
nézzék meg az alapítvány működését.
Rising Károlyné polgármester válaszában elmondja, hogy márciusra tervezik, hogy az
alapítvány helyzetével foglalkozzanak.
Almási István képviselő tájékoztatja a képviselőket, hogy a rendkívüli havazást jól kezelték,
annak ellenére, hogy többen reklamáltak a csúszás miatt. Véleménye szerint a helyzet nem
rosszabb, mint az elmúlt években volt.
Szolga Róbert képviselő kérdezi, hogy mi a helyzet az óvodában illetve az iskolában a
gyermeklétszámmal kapcsolatban? Mi a helyzet a logopédussal?
Rising Károlyné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a beiskolázással
kapcsolatban szeretne tájékoztatót tartani. Jövő héten egyeztet a KLIK vezetőjével, és utána
többet tud mondani.
Rising Károlyné szavazást kezdeményez a beszámoló elfogadásáról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2015. (I.28.) 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

2./ N a p i r e n d
Beszámoló az önkormányzat 2014. évi kommunikációs tevékenységéről
Rising Károlyné polgármester ismerteti a tájékoztatót. Kérdezi az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
Salamon Gyöngyi ügyvezető kiegészíti a beszámolót.
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Almási István képviselő kérdezi, hogy miért nem jelennek meg előre az információk? Véleménye
szerint ebben hiányosságok vannak.
Szolga Róbert képviselő csatlakozik Almási István véleményéhez.
dr. Balázs Gabriella alpolgármester elmondja a képviselőknek, hogy ő vállalja, hogy a sajtót minden
lapszám megjelenése előtt tájékoztatja a helyi eseményekről, értesíti a civil szervezeteket.
Rising Károlyné polgármester megköszöni az eddig végzett munkát.
A képviselők a napirendet határozathozatal nélkül lezárják.

3./ N a p i r e n d
2015. évi költségvetés megtárgyalása – 1. forduló
Rising Károlyné polgármester részletesen ismerteti az önkormányzat várható bevételeit. Kérdezi,
hogy a bevételekkel kapcsolatban van-e kérdés.
Busz Tamás véleménye szerint az ingatlanértékesítést szerepeltetni kell.
Almási István képviselő kéri, hogy tegyék helyre a szemétdíjat és adót nem fizetők et, mert nem
állapot, hogy néhányan kibújnak a fizetés alól.
Rising Károlyné polgármester ígéretet tesz arra, hogy 2015. április végéig felmérik az erre vonatkozó
adatokat.
Szolga Róbert képviselő javasolja, hogy a fejlesztésekhez tervezzenek be hitelt, mert bármikor
előállhat olyan helyzet, amikor szükség lesz rá.
Rising Károlyné polgármester kérdezi a képviselőket, hogy egyetértenek-e azzal, hogy 2 millió forint
fejlesztési hitelt állítsanak be a költségvetésbe.
Rising Károlyné szavazást kezdeményez a javaslatról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2015. (I.28.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2015. évi költségvetés tervezésénél
2 millió forint fejlesztési célú hitelt állít be a költségvetésbe.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Rising Károlyné polgármester ismerteti a tervezett fejlesztési, beruházási elképzeléseket. Várja a
képviselők javaslatait, hozzászólásait.
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Almási István képviselő elmondja, hogy ő vett részt a közvilágítás egyeztetésében, ennek ellenére
túlzónak tartja az ajánlatot.
Busz Tamás képviselő véleménye szerint nem kell a közvilágításra ennyit költeni. Erre a feladatra
1,5 millió forintot javasol. Ígéretet tesz arra, hogy készít egy műszaki kalkulációt a legfontosabb
helyekről.
Rising Károlyné polgármester elmondja, hogy a tó partfal javítása elengedhetetlenül szükséges
lenne.
Almási István képviselő véleménye szerint a Széna utca csapadékvíz elvezetését is meg kell oldani.
Szolga Róbert képviselő egyetért az elmondottakkal, azzal, hogy a vízelvezetés megoldására nincs jó
megoldás, talán a mart aszfaltos burkolat segítene.
Busz Tamás képviselő véleménye szerint a közvilágításból „megtakarított” összeget ide kellene
átcsoportosítani.
Almási István képviselő kéri, hogy a téli útszórásra tervezzenek beszerezni egy traktor utánfutót.
Pillmann Katalin óvodavezető kéri, hogy készüljön szélfogó az óvodához. A továbbiakban
részletesen indokolja a költségvetési igényét.
Geiszt Róbert faluház vezető részletesen ismerteti a költségvetési igényét.
Almási István képviselő kérdezi, hogy lesz-e bejárás a Faluházban, annak érdekében, hogy felmérjék
a szükséges javításokat?
Geiszt Róbert faluház vezető elmondja, hogy az általa benyújtott költségvetés tartalmazza a
szakemberek által felmért javítási igényeket.
Rising Károlyné polgármester ismerteti a képviselőkkel, hogy miért tartja indokoltnak plusz
álláshely létrehozását a faluházban. A jövőben nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az
idegenforgalomra, turizmusfejlesztésre, s az erre való felkészülést a településnek meg kell kezdenie.
Busz Tamás képviselő véleménye szerint nem szükséges 8 órás állás a faluházba, szerinte 4 óra is
elég lenne.
Szolga Róbert képviselő csatlakozik Busz Tamás képviselő véleményéhez, fokozatosságot kellene
tartani.
Wohl Károlyné gazdasági ügyintéző részletesen ismerteti az önkormányzat költségvetési tervét.
Rising Károlyné polgármester 6 000,-Ft munkaruha térítést és havi 8 000,-Ft cafetériát javasol az
intézményi dolgozóknak.
A képviselők a javaslattal egyhangúlag egyetértenek.
Szolga Róbert képviselő kéri, hogy a Várgesztesi lovagi játékokra céltartalékba helyezzenek legalább
2 000 000,-Ft-ot.
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4./ N a p i r e n d
2015. évi programterv/eseménynaptár
Rising Károlyné polgármester ismerteti a Faluház által készített programtervet.
A lovagi játékok időpontját kellene egyeztetni, erre szeptember 13-át javasolja.
Szolga Róbert képviselő véleménye szerint körültekintően kell eljárni, mert közpénzről van szó.
Dr. Balázs Gabriella alpolgármester véleménye szerint a rendezvényt jelentősebb kör részére kellene
megszervezni, mert az a település jó hírét viszi.
Rising Károlyné polgármester szerint szükség van a lovagi játékokra. Azt kell eldönteni és
mérlegelni, hogy önállóan kell megrendezni vagy esetleg más rendezvénnyel együttesen.
A napirendi pontot a képviselők határozathozatal nélkül lezárták.

5./ N a p i r e n d
Civil szervezetek 2015. évi támogatása
Rising Károlyné polgármester ismerteti a beérkezett igényeket.
Busz Tamás képviselő véleménye szerint el kell dönteni, hogy az alapítványon keresztül nyújtanak
támogatást vagy közvetlenül, illetve a legfontosabb kérdés, hogy mi az erre fordítható keretösszeg.
Javasolja, hogy az önkormányzat közvetlenül nyújtson támogatást az egyesületeknek, míg az egyéb
civil szervezeteket az alapítványon keresztül támogassák. Az egyház kérelmét külön kell kezelni.
Almási István képviselő egyetért Busz Tamás képviselővel.
Rising Károlyné szavazást kezdeményez a javaslatról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2015. (I.28.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2015. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatását
saját hatáskörben dönti el.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szolga Róbert képviselő javasolja, hogy üljenek le a helyi civilekkel és egyeztessék az
igényeket.
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Busz Tamás képviselő ezt a javaslatot el tudja fogadni, de véleménye szerint egy
keretösszeget meg kellene állapítani.
Szolga Róbert képviselő 3 500 000,-Ft-ot javasol a civil szervezetek támogatására.
Rising Károlyné szavazást kezdeményez a javaslatról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2015. (I.28.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a civil szervezetek támogatására a 2015. évi költségvetésben
3 500 000,-Ft keretösszeget biztosít.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6./ N a p i r e n d - Egyebek
a.) Kis-tó helyzetének rendezése
Rising Károlyné polgármester tájékoztatja a képviselőket a tó helyzetéről. Rendezni kell a vízjogi
üzemeltetési engedélyt, illetve a partoldalt is javítani kell.
A képviselők ezzel egyetértenek, s kérik a jegyzőt, hogy kezdeményezze a vízjogi üzemeltetési
engedély kiadását.
b.) Együttműködési megállapodás a nemzetiségi önkormányzattal
Rising Károlyné polgármester ismerteti a megállapodás tervezetét. Az abban foglaltakkal egyetért, s
javasolja a testületnek a megállapodás elfogadását.
Rising Károlyné szavazást kezdeményez a javaslatról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2015. (I.28.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat képviselő-testülete a Német Nemzetiségi
Önkormányzat Várgesztes nemzetiségi önkormányzattal kötendő együttműködési
megállapodást elfogadja és jóváhagyja.
Várgesztes Község Önkormányzat képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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c.) Magyar Természetjáró Szövetség megkeresése
Rising Károlyné polgármester ismerteti a megkeresést. Javasolja, hogy adják meg a
tulajdonosi hozzájárulást, azzal, hogy a tábla pontos helyszínét előzetesen az
önkormányzattal egyeztetni kell.
Rising Károlyné szavazást kezdeményez a javaslatról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015. (I.28.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat képviselő-testülete
mint az érintett ingatlanok tulajdonosa ill. kezelője hozzájárul ahhoz,
hogy a Magyar Természetjárók Szövetsége az Országos Kékkör túraútvonal-program keretében a
Várgesztes 47,47460600200003 Gps szélesség és 18,397656007000023 Gps hosszúság pontokon
Várgesztes központjában, és a Várgesztes 47,474606000000001 Gps szélesség és
18,397656000000001 Gps hosszúság pontokon Várgesztes központjában információs és orientációs
táblákat helyezzen el, azzal, hogy a helyszínt a táblák kihelyezése előtt az önkormányzattal
pontosítani és egyeztetni kell!
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Képviselői bejelentések
Busz Tamás képviselő elmondja, hogy el kellene gondolkodni az Összekötő út melletti
önkormányzati terület fásításán. Árajánlatot kellene kérni a bejövő út melletti tábla felújítására.
Az Összekötő út alján tavasszal ki kellene cserélni a rácsot. Kéri, hogy kerüljön sor az SzMSz
felülvizsgálatára a közeljövőben. A korábbi testületi üléseken már szó volt az önkormányzati
intézményekben alkalmazható premizálási rendszer kidolgozásáról, kéri, ez is készüljön el.
Almási István képviselő jelzi, hogy a buszok parkolása jelenleg megoldott.
dr. Balázs Gabriella alpolgármester jelzi, hogy a horgászok szóltak, hogy a tó melletti parkolót is elfoglalja
egy busz.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Rising Károlyné polgármester megköszöni a Képviselőtestületek tagjainak, hogy részt vettek az ülésen, 2310 perckor bezárja a Képviselő-testület ülését.

Kmf.
Rising Károlyné
polgármester

Szennay István
jegyző
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