Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-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 20/2015. (III.25.) 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 lejárt határidejű határozatok végrehajtásról szóló
beszámolót.
Rising Károlyné polgármester 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
21/2015. (III.25.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a beszámolót a lejárt határidejű határozatokról
elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Almási István képviselő a településen forgatott filmmel kapcsolatban kérdezi, hogy ki és mi
alapján forgat.
Rising Károlyné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Pro Vértes Közalapítvány
készít filmet a Vértesi Natúrpark településeiről és azok értékeiről.
Tájékoztatást ad a tervezett fásítási programról.
A képviselők kérik, hogy a fák helyét kellő alapossággal jelöljék ki.
Rising Károlyné polgármester ígéretet tesz arra, hogy a tervezetet írásban megküldi a
képviselőknek.
Rising Károlyné polgármester 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
22/2015. (III.25.) 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 közbeszerzési terv elfogadása
Rising Károlyné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2015. évi költségvetésben nincs
olyan tétel, ami közbeszerzési eljárást igényelne, ezért nem készült részletes terv.
Rising Károlyné szavazást kezdeményez ennek tudomásulvételéről.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2015. (III.25.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy 2015. évben nincs a
közbeszerzési törvény hatálya alá eső tervezett beszerzése.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ N a p i r e n d
2015. évi Várjátékok előkészítése
Szolga Róbert képviselő elmondja, hogy a legfontosabb a rendezvényre tervezett keret
meghatározása, amit nem lehet túllépni. A programok legfőképp a költségvetés függvénye.
Támogatja az alpolgármester asszony javaslatait arra vonatkozóan, hogy újabb programokat is
szervezzenek. Mindenképpen el kell fogadni a költségvetési keretösszeget.
A korábbi években a marketingköltségek alacsonyak voltak, ha ezen változtatni akar a testület, akkor
arra is készülni kell, hogy a rendezvényre érkezők nagyobb száma nagyobb rendezési költségeket is
vonz.
Almási István képviselő véleménye szerint a költségvetési rendeletben meghatározott összeg legyen
az irányadó, úgy, hogy az esetleges pályázaton elnyert források ezt csökkentsék. A Várjátékok még
sohasem volt nyereséges, mindig bukott rajta az önkormányzat.
Busz Tamás képviselő úgy gondolja, hogy addig kell nyújtózkodni, ameddig a takaró ér.
Rising Károlyné polgármester elmondja, hogy a kistérség és a Vértes Agórája is támogatja a
Várjátékokat, de konkrét információ még nincs. A kistérségi polgármesterek azt kérték, hogy
iskolakezdésre készüljenek el a plakátok.
Almási István képviselő kérdezi, hogy készül-e „B” terv a rendezvényre.
Szolga Róbert képviselő elmondja, hogy a korábbi évek tapasztalatai alapján mindig készültek erre.
Kérdése, hogy ezt az összeget nettóban vagy bruttóban kell érteni.
Rising Károlyné polgármester javasolja, a 2015. évi Várjátékokra a 2015. évi költségvetésben
biztosított 2 000 000,-Ft-ot fordítsák, azzal, hogy az összeg nettóban értendő.
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
24/2015. (III.25.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2015. évi Várjátékokra nettó 2 000 000,-Ft-ot biztosít,
a 2015. évi költségvetésben meghatározott céltartalék keret terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4./ N a p i r e n d
Faluház Büfé működtetése
Rising Károlyné polgármester ismerteti a disznóvágással kapcsolatos büfé lebonyolítást. Ismerteti
Kelemen Zsuzsanna egyéni vállalkozó megkeresését.
Rising Károlyné polgármester elmondja az előzményeket. A vállalkozó az év első 8 hónapjában
rendesen fizetett, augusztusban valami történhetett, mert utána nem fizetett. A könyvelést
felülvizsgálva tény, hogy az utolsó 4 hónapra nem került számla kiállításra. Az önkormányzati
rendezvényeken ő vett részt, az év második felében is. Egészen eddig minden alkalommal elismerte a
tartozást, kivétel most.
Almási István képviselő kérdezi, hogy kinek a felelőssége a számlakibocsátás elmaradása.
Szennay István jegyző elmondja, hogy a hivatal nem állított a ki a számlát, mivel készpénzfizetési
számláról van szó.
dr. Balázs Gabriella alpolgármester elmondja, hogy véleménye szerint a bíróságon nem állna meg.
Szolga Róbert képviselő kéri, hogy kérjenek ügyvédi véleményt, mert nem szeretné, ha ebből per
lenne.
Geiszt Róbert intézményvezető elmondja, hogy a decemberi rendezvényt külső cég szervezi, ami
minden feladatot ellátott.
dr. Balázs Gabriella alpolgármester elmondja, hogy az ügyvédi vélemény kérésében segítséget nyújt.
Rising Károlyné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a disznóölésen itt volt az újpesti
német nemzetiségi önkormányzat is.
Szolga Róbert képviselő véleménye szerint a falu és a nemzetiségi önkormányzat is profitálhatna a
kapcsolatból, de ezt a kapcsolatot a nemzetiségnek kell gondozni.
Rising Károlyné polgármester kérdezi, hogy a faluházban tartandó rendezvényeken hogyan legyen
megoldva a büfé. Legyen pályázat a teljes évre vagy eseti szerződések legyenek a rendezvényeken.
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Busz Tamás képviselő véleménye szerint egyszerűbb és jobb az eseti megbízás, amennyiben ez
jogilag is működik.
dr. Balázs Gabriella polgármester is azt javasolja, hogy eseti megbízás legyen.
Szolga Róbert képviselő az eseti megbízást támogatja, de csak akkor, ha ezért fizetnek.
Almási István képviselő véleménye szerint az is nagyon fontos, hogy a májusi rendezvényen hány
büfé legyen.
Rising Károlyné polgármester az elhangzottak alapján javasolja, hogy a rendezvényeken a büfé
helyiséget naponta 100 főig 10 000,-Ft-ért, 200 főig 20 000,-Ft-ért, 200 fő felett 30 000,-Ft-ért,
esetén bérleti díj ellenében adja bérbe.
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2015. (III.25.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a faluház büfé helyiségének bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg:
amennyiben a rendezvényen részt vevők száma 100 fő 10 000,-Ft/nap,
amennyiben a rendezvényen részt vevők száma 100-200 fő 20 000,-Ft/nap,
amennyiben a rendezvényen részt vevők száma 200 fő feletti 30 000,-Ft/nap.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5./ N a p i r e n d
Vakok és Gyengénlátók KEM Egyesületének kérelme
Rising Károlyné polgármester ismerteti a megkeresést. Javasolja, hogy az egyesület részére 20 000,Ft támogatást nyújtsanak..
Rising Károlyné szavazást kezdeményez a javaslatról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2015. (III.25.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Vakok és Gyengénlátók KEM Egyesülete részére
20 000,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a működési költségekre
az általános tartalék terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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6./ N a p i r e n d
Várgesztes 017/3 hrsz-ú ingatlan vagyonrendezése
Rising Károlyné polgármester ismerteti az előzményeket. Kérte az ügyvédet, hogy keresse meg az
ügyben korábban eljáró ügyvédet, hogy vállalja ezt a költséget.
Szolga Róbert képviselő javasolja, hogy a területet mindenképpen szerezzék meg, utána
kezdeményezzék ezen költségek behajtását.
Rising Károlyné polgármester javasolja, hogy fizessék be ezt az összeget.
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
27/2015. (III.25.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Várgesztes 017/3 hrsz-ú terület vagyonrendezési eljárásában
326 633,-Ft költség megfizetését vállalja,
amennyiben a vagyonrendező értékesítés mellőzésével
a Várgesztes 017/3 hrsz-ú ingatlant önkormányzati tulajdonba adja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

7./ N a p i r e n d
Várgesztes Község Önkormányzat
szabályzatának felülvizsgálata

tulajdonában

lévő

gépjárművek

igénybevételi

Rising Károlyné polgármester ismerteti a korábbi szabályzatot. Elmondja a módosításokat. Kéri a
véleményeket ezzel kapcsolatban.
Szolga Róbert képviselő kérdezi, hogy egyeztettek-e erről a falugondnokkal?
Rising Károlyné polgármester elmondja, hogy egyeztettek.
Szolga Róbert képviselő javasolja, hogy a szabályzatot fogadják el. A kulcs és az igazolás a
falugondnok feladata legyen, az engedélyező a polgármester vagy az általa meghatalmazott személy
legyen.
Rising Károlyné polgármester elmondja, hogy pályázati lehetőség lesz mikrobusz vásárlására.
Kérdezi, hogy van-e erre igény a képviselők részéről.
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Szolga Róbert képviselő véleménye szerint mivel a pályázat 100 %-ban finanszírozott, pályázni
kellene rá. Benne az is felmerült, hogy vagy a közalapítvány vagy a sportegyesület is pályázhatna.
Rising Károlyné polgármester elmondja, amennyiben konkrét kiírás van, akkor azt megküldi a
képviselők és a civil szervezetek részére.
Rising Károlyné polgármester szavazást kezdeményez a szabályzat elfogadásáról.
Rising Károlyné szavazást kezdeményez a javaslatról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2015. (III.25.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Várgesztes község tulajdonában lévő gépkocsi igénybevételének szabályzatát elfogadja,
azzal, kulcsok kezelése és az igazolás a falugondnok feladata,
az engedélyező a polgármester vagy az általa meghatalmazott személy.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

8./ N a p i r e n d
Egyebek

Almási István képviselő elmondja, hogy korábban az Indigó Kft működtetett egy varrodát, ami után
kb. 800 000,-Ft tartozás maradt. Kéri, nézzenek utána, mit lehet tenni.
Rising Károlyné polgármester elmondja, hogy a jegyző előkeresi a régi iratokat és felveszi a
kapcsolatot az érintettekkel.
Képviselői bejelentések
Szolga Róbert képviselő tájékoztatja a testületet, hogy az avar és kerti hulladék égetése tilos és
büntet a katasztrófavédelem. Kéri, erről tájékoztassák a lakosságot!
Szennay István jegyző elmondja, hogy amennyiben a helyi önkormányzat rendeletében lehetővé teszi
az égetést, akkor a lakosság elégetheti a kerti hulladékot. Kérdezi, igényli-e a testület, hogy készüljön
erre rendelet-tervezet?
Szolga Róbert képviselő véleménye szerint nincs szükség ilyen rendeletre.
Almási István képviselő javasolja, hogy a hivatal elé tegyenek ki biciklitárolót.
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Rising Károlyné szavazást kezdeményez a javaslatról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2015. (III.25.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
kerékpár tárolót helyeztet ki a polgármesteri hivatal épülete elé.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Almási István képviselő a majálissal kapcsolatban kérdezi, hogy a Vagányok zenekar fellép-e.
Lomtalanítás lesz április 20-án, szemétgyűjtés április 18-án. Kéri, legyen elektronikai
hulladékgyűjtés is.
Rising Károlyné polgármester elmondja, hogy egyeztetett Bozzay Attilával, arra vonatkozóan, hogy
a régi iskolában tárolt holmijait vigye el. Ennek érdekében megadta a szolgáltató elérhetőségét.
Busz Tamás képviselő kérdezi, hogy mi a helyzet a közvilágítás fejlesztésével kapcsolatban. Kéri,
hogy a másik ajánlattevőnek is mutassák meg a tervezett fejlesztési pontokat. Meg kellene keresni az
erdészetet, hogy a tulajdonukat képező saját használatú útra szükségük van-e tört aszfaltra.
Rising Károlyné polgármester ismerteti a KLIK megkeresését. Javasolja, hogy támogassák a
megkeresést, mivel az Várgesztesnek lehetőség és nem igényel többletforrást.
Rising Károlyné szavazást kezdeményez a javaslatról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2015. (III.25.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag
egyetért a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tatabányai Tankerülete
KLIK/111/632-1/2015. számú felterjesztésével, mely szerint
a Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola
(OM: 200845 2823 Vértessomló, Sport tér 8.) valamint tagintézménye,
a Várgesztesi Német Nemzetiségi Tagiskola (2824 Várgesztes, Arany J. u. 55/b.)
elláthassa a gyógytestnevelés szakszolgálati feladatot.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Rising Károlyné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a választást követő év március 31-ig
lehet dönteni az iskola működtetéséről. Kérdezi, hogy átadják-e a KLIK-nek a működtetést, vagy a
továbbiakban is az önkormányzat lesz a működtető?
Szennay István jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a polgármester által ismertetett határidő
jogvesztő.
Szolga Róbert képviselő javasolja, hogy az önkormányzat amíg tudja, működtesse a helyi iskolát.
Rising Károlyné szavazást kezdeményez a javaslatról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2015. (III.25.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a továbbiakban is vállalja a Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola
Várgesztesi Német Nemzetiségi Tagiskola (2824 Várgesztes, Arany J. u. 55/b.)
működtetését.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Rising Károlyné polgármester megköszöni a Képviselőtestületek tagjainak, hogy részt vettek az ülésen, 2115 perckor bezárja a Képviselő-testület ülését.

Kmf.

Rising Károlyné
polgármester

Szennay István
jegyző
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