Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 29-én Várgesztes,
Községházán 19,00 órai kezdettel megtartott ülésén.
Jelen vannak:
Menoni Gabriella polgármester
Kluber János alpolgármester
Almási István képviselő
Szolga Róbert képviselő
Busz Tamás képviselő
Szennay István jegyző
Menoni Gabriella 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 4 igennel 1 tartózkodással elfogadja.
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 136/2013 (XI.29.) 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
Menoni Gabriella polgármester ismerteti beszámolót. Kéri, amennyiben nincs kérdés, fogadják el.
Menoni Gabriella polgármester szavazást kezdeményez a javaslatról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
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Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
137/2013 (XI.29.) 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 III. negyedévi gazdálkodásáról
Menoni Gabriella polgármester ismerteti a beszámolót. Javasolja a kiadott határozati javaslat
elfogadását.
Busz Tamás képviselő kérdezi, hogy mi van akkor, ha nem teljesülnek a bevételek.
Menoni Gabriella polgármester válaszában elmondja, hogy az egyensúlyra figyelni kell, a
tervezéskor nem lehet hiány, de az elmaradó bevételekkel nem lehet mit kezdeni.
Menoni Gabriella polgármester szavazást kezdeményez a javaslatról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
138/2013 (XI.29.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2013. III. negyedévi költségvetési beszámolóról szóló
tájékoztatást – a szöveges értékelés és a mellékelt 1-10. számú táblázatok alapján –
az abban foglaltaknak megfelelően elfogadja és tudomásul veszi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ N a p i r e n d
2014. évi költségvetési koncepció
Menoni Gabriella polgármester ismerteti a koncepciót. Sajnos tényszámok hiányában nem tud
konkrétumokat mondani, így azok ismerete nélkül kell koncepciót alkotni.
Almási István képviselő a talajterhelési díjjal kapcsolatban érdeklődik. Akar-e a testület foglalkozni
vele.
Szolga Róbert képviselő szerint foglalkozni kell a kérdéssel, fel kell mérni, hány ingatlant érint. Kéri,
készüljön erre kimutatás a januári testületi ülésre!
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Kluber János alpolgármester szerint a felmérés után menjen ki levél az érintetteknek, s ők igazolják a
rákötés tényét.
Menoni Gabriella polgármester szavazást kezdeményez a 2014. évi költségvetési koncepcióról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 4 igenszavazattal1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
139/2013 (XI.29.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet elkészítése során
az alábbi alapelvek érvényesítését tartja szükségesnek:
1. A 2014. évi költségvetés biztosítsa az önkormányzat gazdálkodásának valós egyensúlyát, a pénzügyi
stabilitást.
2. Prioritást kell biztosítani az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának, az intézmények zavartalan
működésének. A megfelelő színvonalú működéshez a forrásokat biztosítani kell, a nem kötelező
feladatokra fordítandó kiadásokat korlátozni szükséges. Fokozottan érvényesülni kell a hatékonyabb
és takarékosabb megoldásoknak.
3. Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak számára biztosítani kell a jogszabály által
kötelezően előírt juttatásokat.
4. A fejlesztések, a működés finanszírozása területén tovább kell keresni a pályázati támogatások
elnyerésének lehetőségét.
5. Törekedni kell a saját bevételek növelésére a fejlesztések és a működtetés érdekében.
6. Az előre nem látható káresemények következményeinek elhárítására valamint pályázati önrész
biztosítására tartalékot kell képezni.
7. A beszerzések során maradéktalanul érvényesülni kell a közbeszerzési törvény előírásainak.
8. A fejlesztési feladatok meghatározása a költségvetési rendeletben fogalmazódik meg az előirányzatok
függvényében.
9. 2014. évben is törekedni kell a gazdálkodás hatékonyságának fokozására annak érdekében, hogy a
feladatok finanszírozásának fedezete rendelkezésre álljon, hitel felvételére csak indokolt esetben
kerüljön sor.

Határidő:azonnal
Felelős: polgármester

4./ N a p i r e n d
2014. évi adómértékek megállapítása
Menoni Gabriella polgármester nem javasolja a 2014. évre az adóemelést.
A képviselők egyhangúlag egyetértenek a javaslattal.
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5./ Napirend
Önkormányzati földek hasznosítása
Menoni Gabriella polgármester ismerteti a földterületek értékbecslésére beérkezett ajánlatot.
Kluber János alpolgármester véleménye szerint mindenképpen kell hivatalos ár, anélkül nem lehet
hirdetményt közzétenni, mivel mindenképpen szükséges a minimálár.
Busz Tamás véleménye szerint mindenképpen kell egy minimálár, ehhez szükséges az értékbecslés.
A jövő hétre kéri, hogy legyen meg minden, így a decemberi testületi ülésen dönthetnek.
A képviselők határozathozatal nélkül lezárták a napirendet.

6./ N a p i r e n d
A Gesztesi Vár jövője
Menoni Gabriella polgármester ismerteti az előzményeket. Javasolja, hogy a testület előtt lévő
üzemeltetési szerződést ne fogadják el, mert az az önkormányzat részére hátrányos. A vár felújítása
után lehet szó a Vár vagyonkezelésbe vételéről, de addig az önkormányzatnak nincs pénze rá,
Ígéret szintjén elhangzott, hogy a vár a közeljövőben felújításra kerül, de erre írásos garanciát nem
kapott.
Menoni Gabriella polgármester szavazást kezdeményez a javaslatról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
140/2013 (XI.29.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.)
általa Várgesztes 096/2 hrsz-ú, természetben Várgesztes külterületén található, kivett vár
megnevezésű, 3628 m2 alapterületű ingatlanüzemeltetésre
a megküldött szerződéstervezetet jelenlegi formájában
nem tudja elfogadni, mivel az az önkormányzatra nézve hátrányos.
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
változatlanul elkötelezett a Gesztesi Vár megmentése érdekében,
ezért továbbra is együttműködésre törekszik az MNV Zrt-vel
a megfelelő megoldás megkeresése érdekében.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester
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Menoni Gabriella polgármester javasolja, hogy a korábbi bérlő által elhelyezett tárgyakra
vonatkozóan kössenek szerződést, annak érdekében, hogy később ne legyen probléma.
Kluber János alpolgármester szerint ez fontos, azért is, mert ha bármi történik az ingóságokkal, akkor
a későbbi problémák megelőzhetők.
Busz Tamás képviselő javaslata szerint kössenek szerződést, azzal, hogy az első évben tekintsenek el
a bérleti díjtól.
Menoni Gabriella polgármester javasolja, hogy a következő testületi ülésre készüljön erre bérleti
szerződés.

7./ N a p i r e n d
Egyebek
a.) Szerződés módosítása
Menoni Gabriella polgármester ismerteti a Beck&Cat Kft. kérelmét a szerződés hosszabbítására.
Javasolja annak elfogadását.
Menoni Gabriella polgármester szavazást kezdeményez a javaslatról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
141/2013 (XI.29.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Beck&Cat Kft.-vel (2840 Oroszlány, Várdomb u. 98/d.)
kötött vállalkozási szerződés határidejének meghosszabbításához
hozzájárul.
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés módosításának aláírására
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester

A falugondnoki szolgálattal kapcsolatban az ellenőrzés azt kérte, hogy a fenntartó döntsön arról,
hogy igazoltatni kell-e a tevékenységnaplót a szolgáltatást igénybe vevővel vagy nem. Javasolja,
hogy adják meg a felmentést.
Kluber János alpolgármester 19,00 órakor kiment a teremből, a testület létszáma 4 fő.
Menoni Gabriella polgármester szavazást kezdeményez a javaslatról.
A képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
142/2013 (XI.29.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete,
mint fenntartó úgy határoz, hogy a falugondnoki szolgálat működése során
a tevékenységnaplót nem kell aláíratni a szolgáltatást igénybe vevőkkel.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester

b.) SzMSz módosítás
Menoni Gabriella polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy szükséges az SzMSz módosítása
annak érdekében, hogy a szakfeladatrendet aktualizálni lehessen. Kéri, hogy az előterjesztés szerint
fogadják el.
Kluber János alpolgármester 19, 05-kor visszaérkezett, a testület létszáma 5 fő.
Menoni Gabriella polgármester szavazást kezdeményez a javaslatról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2005.
(VIII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
következőket rendeli el:
1. § Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
szabályzatáról szóló 10/2005.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az alábbi 4. sz. melléklettel egészül
ki:
4. sz. melléklet az önkormányzat által ellátott szakfeladatokról:
180000 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382102 Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382200 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
470001 Könyv-kiskereskedelem
470002 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
493901 Távolsági közúti személyszállítás
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
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562100 Rendezvényi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562916 Üdülői, tábori étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
691001 Jogi segítségnyújtás
691002 Egyéb jogi tevékenység
750000 Állategészségügyi ellátás
813000 Zöldterület-kezelés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
841173 Statisztikai tevékenység
841231 Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása
841232 Oktatás helyi igazgatása és szabályozása
841233 Kultúra helyi igazgatása és szabályozása
841234 Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása
841235 Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása
841236 Vízügy helyi igazgatása és szabályozása
841237 Lakáspolitika helyi igazgatása és szabályozása
841238 Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása
841239 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal
összefüggő feladatok helyi igazgatása és szabályozása
841371 Ipar helyi igazgatása és szabályozása
841372 Mezőgazdaság helyi igazgatása és szabályozása
841373 Földügy helyi igazgatása és szabályozása
841374 Energia és ásványi erőforrások helyi igazgatása és szabályozása
841375 Építésügy helyi igazgatása és szabályozása
841376 Közlekedés helyi igazgatása és szabályozása
841377 Hírközlés helyi igazgatása és szabályozása
841378 Turizmus helyi igazgatása és szabályozása
841379 Kis- és nagykereskedelem helyi igazgatása és szabályozása
841383 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841911 Forgatási célú finanszírozási műveletek technikai előirányzata
841912 Befektetési célú finanszírozási műveletek
841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek
842421 Közterület rendjének fenntartása
842531 A polgári védelem ágazati feladatai
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
843533 Az óvóhelyi védelem tevékenységek
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)
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842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén)
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852013 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855913 Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
855916 Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
862101 Háziorvosi alapellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
890504 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
910302 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása
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910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
960302 Köztemető-fenntartás és -működtetés

2. § (1) A rendelet 2013. november 29-én lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 01-től kell
alkalmazni.
Szennay István
jegyző

Menoni Gabriella
polgármester

c.) Képviselői bejelentések
Szolga Róbert képviselő kéri, hogy engedélyezzék az óvoda és iskola által benyújtott kérelem
jóváhagyását.
Kluber János alpolgármester nem érti az elvet. Ha már egyszer kaptak jutalmat, akkor ugyanabból a
keretből miért adnak még egyszer.
Busz Tamás képviselő úgy gondolja, ez nem testületi ülésre tartozik.
Szolga Róbert képviselő tájékoztatja a képviselőket az adventi programokról.
Almási István képviselő tájékoztatja a testületet, hogy megérkeztek az útszóró sót tartalmazó
edények. Kéri, hogy a segítségére engedjék el a Faluháznál foglalkoztatott kollégát.
A hóeltakarításra a szerződést megkötöttük.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Menoni Gabriella polgármester megköszöni a Képviselőtestület tagjainak, hogy részt vettek az ülésen, 1945 perckor bezárja a Képviselő-testület nyílt ülését.

Kmf.

Szennay István
jegyző

Menoni Gabriella
polgármester
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