Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 27-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
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 1/2016. (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
Beszámoló az önkormányzat 2015. évi kommunikációs tevékenységéről
Rising Károlyné polgármester ismerteti a tájékoztatót. Kérdezi az előterjesztőt, van-e kiegészítése?
Salamon Gyöngyi ügyvezető kiegészíti a beszámolót. A település honlapjával kapcsolatban
dr. Balázs Gabriella alpolgármester kérdezi, hogy a honlap bővíthető-e, mert aktualizálni kellene, de
tudomása szerint a jelenlegi szerkezet erre nem alkalmas.
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Salamon Gyöngyi ügyvezető válaszában elmondja, hogy a jelenlegi honlap tovább nem fejleszthető,
tudomása szerint Oroszlány városa ingyenes tárhelyet ajánlott fel, így velük kellene felvenni a
kapcsolatot.
Almási István képviselő hiányolja a megyei napilapból a helyi híreket.
Rising Károlyné polgármester megköszöni az eddig végzett munkát.
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
2/2016. (I.27.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Propaganda 17. Bt. 2015.évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ 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.
Busz Tamás képviselő a Tatai TV-vel kötendő szerződéssel kapcsolatban kérdezi, hogy történt-e már
szerződéskötés, mert ő nem emlékszik ilyenre.
Rising Károlyné polgármester válaszában elmondja, hogy a korábbi testületi ülésen már beszéltek
erről, a szerződés előkészítés alatt áll, még nem történt aláírás, a képviselők rövidesen megkapják az
előterjesztést.
Rising Károlyné polgármester a 2016. évi eseménynaptárral kapcsolatban elmondja, hogy az
nagyrészt elkészült, de néhány kérdésben várja a képviselők véleményét, így Csengőnap, Lovagi
játékok, nyári tábor.
A képviselők a nyári tábor létszámát 25 főben javasolják megállapítani, úgy, hogy első körben a
várgesztesi gyermekek ellátását kívánják biztosítani, amennyiben a tábor létszáma nem telik meg,
úgy a környékbeli településeken élők részére is meghirdetik a lehetőséget.
Rising Károlyné szavazást kezdeményez a beszámoló elfogadásáról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (I.27.) 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

3./ N a p i r e n d
Tata és Környéke Turisztikai Egyesület megkeresése
Rising Károlyné polgármester köszönti a megjelent vendégeket, Borsó Tibort a megyei közgyűlés
alelnökét és Magyarics Gábor turisztikai menedzsert. Felkéri őket, hogy ismertessék a napirendet.
Borsó Tibor a megyei közgyűlés alelnöke elmondja, hogy a TOP turisztikai pályázatain csak azok az
önkormányzatok indulhatnak, akik tagjai valamely működő TDM-nek. A tavalyi évben elkezdték
újabb egyesületek szervezését, annak érdekében, hogy minden településnek legyen lehetősége
pályázni. Az elmúlt időszakban sok önkormányzat élt ezzel a lehetőséggel, s folyamatosan nő a
jelentkezők száma.
Részletesen ismerteti a csatlakozás feltételeit, a fizetendő tagdíjakat. Tata 2009 óta teljes IFA
bevételét, 15 M forintot minden évben befizette az egyesületnek. A Tata által befizetett összegek
többszörösen megtérültek, mind az önkormányzatnak, mind a magánszférának. Ma már 35 M Ft az
IFA bevétele Tatának.
A nagy befizetőkkel lehetőség van előzetes egyeztetésre, hogy milyen turisztikai beruházásokat lehet
végrehajtani. A befizetett összeg fele használható fel ilyen módon.
A megye elkötelezett azon települések iránt, akik ezeknek a turisztikai egyesületnek tagjai.
Az egyesület nagyon sokat fejlődött az elmúlt 5 évben, a „szürkeállomány” országos szinten is
kiemelkedő. A Gesztesi Vár felújításhoz sem elég várni az állami támogatást, komoly projektet kell
kidolgozni.
Rising Károlyné polgármester kérdezi, hogy van-e a képviselőknek kérdése.
Busz Tamás képviselő elmondja, hogy igen nagy összegről beszélnek most. Nehéz úgy dönteni, hogy
a település költségvetésének nagy részét lekötik. Tatán volt alap, amire lehetett építeni. Egy ilyen kis
településen hogyan lehet ezt spirálisan felépíteni? Nem látja a lehetőségét annak, hogy a helyi
bevételek növekedni fognak.
Borsó Tibor a megyei közgyűlés alelnöke ismerteti Tata elért eredményeit. A Várgesztes által
befizetett összegek vissza fognak jönni. Aki most nem lép be, az a későbbiek folyamán nem fog
tudni megfelelően fejlődni.
Magyarics Gábor turisztikai menedzser véleménye szerint a Villaparknak is fontos, hogy növekedjen
a kapacitás-kihasználtság.
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Szolga Róbert képviselő elmondja, hogy Várgesztes 600 fős falu, ami mindig saját erőből működött
és fejlesztett. Várgesztesnek valószínűleg ebbe be kell lépni, de neki félelmei vannak. Nem látja,
hogyan jöhetne vissza a befizetett pénz. Várgesztesnek nagy előnye jelenleg pont az, hogy kicsi és
csendes falu. A falunak fejlesztenie kell az infrastruktúrát, annak érdekében, hogy a lakosság
megmaradjon. Nem lát lehetőséget arra, hogy a településen pl. újabb szállodák épüljenek. Ezekre a
kérdésekre várna választ.
Borsó Tibor a megyei közgyűlés alelnöke személyes életéből hoz példát a nagyszülei
gazdálkodásával kapcsolatosan. Össze kell kapcsolni a dolgokat, annak érdekében, hogy a település
fejlődjön.
Magyarics Gábor turisztikai menedzser Tata polgármesterét idézve elmondja, hogy Tata olyan
beruházásokba kezd csak bele, ami elsődlegesen a helyben élők igényeit szolgálja ki.
Rising Károlyné polgármester véleménye szerint Várgesztesre először invesztálni kellene ahhoz,
hogy a térséghez ezt integrálni lehessen. Véleménye szerint a teljes összeget vissza kellene fordítani
a településre.
Rising Károlyné polgármester megköszöni a vendégeknek a tájékoztatást.

4./ N a p i r e n d
2016. évi költségvetés megtárgyalása – 1. forduló
Rising Károlyné polgármester tájékoztatja a képviselőket az önkormányzat költségvetésének
előkészítéséről. Az intézmények táblázataiban már az intézményvezetőkkel történt egyeztetéseknek
megfelelően szerepelnek az adatok. Kérdezi az intézményvezetőket, van-e kiegészítésük.
Almási István képviselő a közüzemi díjakról kérdezi az intézményvezetőt.
Szennay István jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a feladatalapú támogatásnál a kapott
támogatást meghatározott feladatra kell fordítani, feladatelmaradás esetén vissza kell fizetni a
kincstárnak.
Rising Károlyné polgármester ismerteti az óvoda költségvetését és fejlesztési elképzeléseit.
Szolga Róbert képviselő szakmai anyagokra és üzemeltetési anyagokra fordított összegről kérdez.
Pillmann Katalin óvodavezető elmondja, hogy mik tartoznak ide. 2015. évben a jelenlegi terv duplája
volt a teljesítés. Tájékoztatja a képviselőket, hogy szeretne az óvoda önálló honlapot, ennek költségét
betervezték.
Busz Tamás képviselő akkor tudja a honlap költségét elfogadni, ha ez önálló honlap, karbantartással
együtt. A honlap ötletét egyébként jónak tartja.
Pillmann Katalin óvodavezető elmondja, hogy a 2016. évi költségvetése közel 450 000,-Ft-tal
alacsonyabb, mint a 2015. évi. Úgy érezte, ezt el kell mondania.
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Szolga Róbert képviselő a faluház telefonköltségéről kérdez.
Geiszt Róbert intézményvezető válaszol a feltett kérdésre.
Busz Tamás képviselő kéri, hogy keressenek energetikai pályázatot az épület üzemeltetési
költségeinek csökkentésére.
Wohl Károlyné gazdálkodási főmunkatárs részletesen ismerteti az önkormányzat várható bevételeit.
Szolga Róbert képviselő véleménye szerint az állami finanszírozás nem fedezi a kiadásokat, ezért
takarékoskodni kell. Például nem biztos, hogy ilyen helyzetben emelni kell a ruhapénzt és a
cafetériát.
Rising Károlyné polgármester ismerteti a telekértékesítésre vonatkozó hatályos határozatot. Kérdezi,
hogy ez maradjon vagy módosítsanak rajta.
A képviselők között a témában vita alakul ki.
Busz Tamás képviselő véleménye szerint az ingatlanértékesítést szerepeltetni kell, és a következő
testületi ülésen döntsenek az értékesítésről.
Rising Károlyné polgármester részletesen ismerteti a 2016. évre tervezett beruházási elképzeléseket.
Busz Tamás képviselő a közvilágítás fejlesztésével kapcsolatban ismerteti az eddig végzett munkát,
várhatóan 1 héten belül megérkeznek a tervek.
Wohl Károlyné gazdálkodási főmunkatárs részletesen ismerteti az önkormányzat tervezett kiadásait.
Szolga Róbert képviselő és Busz Tamás képviselők az önkormányzat 2016. évi kiadási tételsoraival
kapcsolatban kérdezi az önkormányzatot.
Wohl Károlyné gazdálkodási főmunkatárs és Rising Károlyné polgármester válaszolnak a felmerült
kérdésekre.
Szolga Róbert képviselő felhívja a figyelmet, hogy a telefonköltség keretet (havi 5 000,-Ft/fő)
mindenkinek be kell tartani! Kéri, hogy ezt fokozottan figyeljék!
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.
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Busz Tamás képviselő véleménye szerint egy keretösszeget kellene megállapítani.
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
4/2016. (I.27.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a civil szervezetek támogatására a 2016. évi költségvetésben
3 500 000,-Ft keretösszeget biztosít.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Busz Tamás képviselő javasolja, hogy az önkormányzat közvetlenül nyújtson támogatást az
egyesületeknek, míg az egyéb civil szervezeteket az alapítványon keresztül támogassák.
A képviselők a civil szervezetek 2016. évi támogatását soronként megvitatták, s javaslatot tesznek a
szervezetek támogatására.
Rising Károlyné szavazást kezdeményez a javaslatról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2016. (I.27.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a civil szervezetek támogatását 2016 évben az alábbiak szerint határozza meg:
Várgesztesi Sport és Faluvédő Egyesület
Német Kultúregyesület Várgesztes
Várgesztesi Horgászegyesület
Várgesztesért Közalapítvány

1 245 000,-Ft
870 000,-Ft
200 000,-Ft
1 185 000,-Ft

Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a támogatásokat
szerepeltesse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Rising Károlyné polgármester ismerteti a Telenor megkeresését. Dönteni kellene, hogy
akarják-e ezt a tornyot, vagy nem,
Busz Tamás képviselő javasolja, hogy a torony céljára a sportpálya mögötti terület egy
részét adja bérbe.
Rising Károlyné szavazást kezdeményez a javaslatról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016. (I.27.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
vállalja, hogy a sportpálya mögötti terület (Várgesztes 8/6 hrsz)
egy részét a Telenor Zrt. részére bérbe adja a település infrastrukturális és szélessávú mobilhálózat
fejlesztése céljából , 20 m magas monopol típusú torony építésére.
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa és a szerződést
előkészítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Rising Károlyné polgármester javasolja, hogy a bérleti díjat a környékbeli díjak figyelembevételével,
800 000,-Ft/év összegben állapítsák meg.
Rising Károlyné szavazást kezdeményez a javaslatról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2016. (I.27.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2016. (I.27.) Kt. határozatában körülírt terület éves bérleti díját
800 000,-Ft + Áfa összegben állapítja meg.
Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Képviselői bejelentések
dr. Balázs Gabriella alpolgármester jelzi, hogy a Várréten van két kuka, ami megtelt és nincs gazdája.
Rising Károlyné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a pályázatokhoz megrendelt tanulmánytervek
elkészültek és a hivatalban megtekinthetők.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Rising Károlyné polgármester megköszöni a Képviselőtestületek tagjainak, hogy részt vettek az ülésen, 2016. 01. 28-án 010 perckor bezárja a Képviselőtestület ülését.

Kmf.

Rising Károlyné
polgármester

Szennay István
jegyző
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