Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 11-én 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
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 11/2015. (II.11.) 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
12/2015. (II.11.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a beszámolót a lejárt határidejű határozatokról
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Rising Károlyné szavazást kezdeményez a két ülés közötti beszámoló elfogadásáról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2015. (II.11.) 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
2015. évi költségvetés elfogadása
Rising Károlyné polgármester részletesen ismerteti a költségvetés tervezetét. Köszöni a képviselők
elmúlt időszakban nyújtott segítségét. A kiadott rendelet-tervezetben már szerepelnek a korábbi
testületi ülésen felmerült javaslatok mind a működés, mind a nonprofit szervezetek, mind a
beruházások tekintetében.
Almási István képviselő az önkormányzat fűnyíró traktorainak az állapotát ecseteli. Az egyik gép
motorikusan teljes felújításra szorul. Ha nyáron már nem működik tovább, akkor mi lesz? Kéri, hogy
gondolkodjanak el ezen, nehogy ebből probléma legyen.
Szolga Róbert képviselő elmondja, hogy a sportegyesület fűnyíró traktora is elég öreg. Pályázat útján
lehet, hogy le lehetne cserélni, annak az önrésze 30%.
Busz Tamás képviselő az ingatlanértékesítéssel kapcsolatban kéri, hogy az esetleges értékesítésnél
figyeljenek az eredeti értékre.
Rising Károlyné polgármester véleménye szerint a telkeket 5 millió forint/telek összeg alatt nem
szabad értékesítésre meghirdetni.
Rising Károlyné szavazást kezdeményez az önkormányzat tulajdonát képező Széna utcai telkek
értékesítéséről.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2015. (II.11.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Széna utcai telkek értékesítése esetén az ingatlanok vételára 5 000 000,-Ft/teleknél
alacsonyabban nem kerülhet meghirdetésre.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Rising Károlyné szavazást kezdeményez a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2015. (II.11.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a helyi civil szervezetek támogatását a mellékelt táblázat szerint fogadja el,
azzal, a 2015. évi költségvetésben be kell építeni.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Rising Károlyné polgármester javasolja, hogy fogadják el a 2015. évi költségvetést.
Rising Károlyné polgármester szavazást kezdeményez a költségvetés elfogadására.
A testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
A rendelet szövege a jegyzőkönyv melléklete!
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3./ N a p i r e n d
Szociális rendelet felülvizsgálata
Rising Károlyné polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy március 01-től új szociális
rendeletet kell alkotni, mert, a szociális törvényből ekkortól kikerül néhány támogatási forma. A
kiadott rendelet-tervezet elgondolkodásra alkalmas, kéri a képviselőket, hogy mindenki javaslatával
segítse elő a körülményekhez képest legjobb rendelet megalkotását. Nagyon fontosnak tartja, hogy
senki ne essen ki a szociális ellátásokból, de figyelni kell arra, hogy a ténylegesen rászorultakhoz
jusson el a támogatás. Ennek a gyakorlati megvalósítása igen komoly kihívás.
Busz Tamás képviselő véleménye szerint a jelenlegi rendkívüli támogatásokat meg kellene hagyni és
meghatározni hogy egy kérelmező egy évben hány alkalommal fordulhat segélyért.
Szolga Róbert képviselő javasolja, hogy évente egy kérelmező 3 alkalommal, 4 havonta adhasson be
kérelmet. Maximális támogatási összegként alkalmanként és kérelmenként 20 000,-Ft-ot javasol.
Fontos lenne, hogy természetben is adható legyen a támogatás. Támogatja Busz Tamás képviselő
javaslatát, és azt javasolja, hogy a kérelmekről a testület döntsön, a temetési segélynél pedig a
polgármester.
Rising Károlyné polgármester felkéri a jegyzőt, hogy az elhangzottaknak megfelelően készítse elő a
rendelet-tervezetet elfogadásra.
A napirendi pontot a képviselők határozathozatal nélkül lezárták.
4./ N a p i r e n d
Egyebek
Képviselői bejelentések
Almási István képviselő jelzi, hogy sok olyan fa van az utcákon, aminek lelóg az ága, nehezen lehet
közlekedni, fel kellene nyesni.
Rising Károlyné polgármester szerint a Gesztesi Krónikában közzé kellene tenni az erre vonatkozó
felhívást a lakosság részére.
Szolga Róbert képviselő a temetővel kapcsolatban kérdezi, hogy elkotorják-e a havat, mert úgy látja,
hogy a működtető ennek nem tett eleget.
Busz Tamás képviselő kéri, hogy írjanak levelet az egyházközségnek és rendezzék végre a temető
üzemeltetését, kinek mi a feladata.
Szolga Róbert képviselő kéri, hogy az utakra kiszórt homokot hóolvadás után takarítsák össze.
Rising Károlyné polgármester javasolja, hogy 2015. március 10-én tartsák meg a közmeghallgatást.
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Szolga Róbert képviselő a 2015. évi Várjátékokkal kapcsolatban jelzi, hogy el kellene kezdeni az
előkészületeket, engedélyeztetési eljárásokat.
Rising Károlyné polgármester egyetért a felvetéssel, javasolja, hogy Szolga Róbert képviselő legyen
az egyik főszervező, kérdezi, vállalja-e?
Szolga Róbert képviselő nyilatkozik, hogy vállalja, de kéri, hogy az alpolgármester is segítsen be, és
vegyen részt a szervezésben.
dr. Balázs Gabriella alpolgármester nyilatkozik, hogy vállalja.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Rising Károlyné polgármester megköszöni a Képviselőtestületek tagjainak, hogy részt vettek az ülésen, 1915 perckor bezárja a Képviselő-testület ülését.

Kmf.

Rising Károlyné
polgármester

Szennay István
jegyző
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