Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 20-án Várgesztes,
Községházán 16,00 órai kezdettel megtartott ülésén.
Jelen vannak:
Menoni Gabriella polgármester
Almási István képviselő
Szolga Róbert képviselő
Busz Tamás képviselő
Szennay István jegyző
Menoni Gabriella polgármester köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
képviselőtestület 4 fővel határozatképes. Javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására.
A napirendi pontokat a testület 4 jelenlévő tagja 4 igennel elfogadja.
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 144/2013. (XII.20.) Kt.
határozata a testületi ülés napirendjéről
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a napirendi pontokat az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Menoni Gabriella polgármester köszönti Pillmann Ferencet a Várgesztesi Sport és Faluvédő
Egyesület leköszönő elnökét. Köszönetet mond az elmúlt 18 év áldozatos és eredményes munkájáért.
Gratulál és átadja a testület ajándékát.

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.
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Szolga Róbert képviselő az iskola elszámolásáról kérdezi, hogy mi az aktuális helyzet.
Menoni Gabriella polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az egyeztetések eredményeként –
illetve a 2012. évi könyvelés átnézésekor -, valószínűleg nem hogy fizetni nem kell, de
Várgesztesnek jár vissza kb. 250 000,-Ft.
16,20 órakor megérkezett Kluber János alpolgármester, a testület létszáma 5 fő.
Menoni Gabriella polgármester szavazást kezdeményez a javaslatról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
145/2013. (XII.20.) 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
Pillmann József a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke meghívja a testületet a 2014. január 05-i
rendezvényre illetve felkéri a polgármestert a rendezvényen való megszólalásra.

2./ N a p i r e n d
2014. évi étkezési térítési díjak megállapítása
Menoni Gabriella polgármester ismerteti a beszámolót. Javasolja a kiadott rendelet-tervezet
elfogadását.
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
10/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat intézményeiben
alkalmazott étkezési térítési díjakról
Várgesztes Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. §
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat intézményeiben az étkezési
térítési díjakat a következők szerint állapítja meg:
1. Iskolások térítési díja:
2. Óvodások térítési díja:

340,-Ft + Áfa
273,-Ft + Áfa

2. § A rendelet 2014. január 01-én lép hatályba.
Szennay István
jegyző

Menoni Gabriella
polgármester
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3./ N a p i r e n d
Önkormányzati segélyről rendelet alkotása
Menoni Gabriella polgármester ismerteti a tervezetet. Javasolja, hogy az önkormányzati segélyről a
testület döntsön, a temetés után járó önkormányzati segély ne legyen kevesebb, mint korábban, így a
helyben szokásos legolcsóbb temetés 20%-a legyen a segély összege.
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 11/2013. (XII.18.) önkormányzati
rendelete Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális és
gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáróI szóló
13/2012 (XI. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§. Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális és gyermekvédelmi
ellátási formák helyi szabályozásáróI szóló 13/2012 (XI. 21.) önkormányzati rendelete 8. §. helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
8. §. Önkormányzati segély
(1)Önkormányzati segély annak a személynek nyújtható, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe kerül, időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy
főre számított havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200 %-át, egyedülálló esetén 250 %-át.
(2) Az önkormányzati segély megállapítása szempontjából létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzet különösen:
a) krónikus, hosszan tartó betegség, kórházi ápolás, műtét miatti jövedelem kiesés,
b) betegség miatt megnövekedő gyógyszerköltség,
c) haláleset,
d) előre nem felismerhető elemi kár okozta helyzet elhárítása, melynek
megelőzése nem várható el kellő körültekintéssel sem,
e) kettő, vagy több gyermek iskoláztatása,
f) munkahely elvesztése, amennyiben kérelmező bizonyíthatóan együttműködik a
kijelölt szervekkel és önmaga is próbál enyhíteni a kialakult élethelyzeten.
(3)Az önkormányzati segély természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható, amennyiben az
ellátás célja csak így érhető el, illetve ha az ellátás csak ilyen formában jut el a rászorulóhoz.
(4) Az önkormányzati segély tartós betegség, vagy legalább 3 gyermek iskoláztatása
esetén rendszeres jelleggel is adható. a rendszeres segély legrövidebb időtartama három
hónap, de legfeljebb egy év lehet.
(5) Az önkormányzati segély összege 5.000-50.000,-Ft közötti összegben állapítható meg.
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(6) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított
önkormányzati segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 20 %-a.
(7) A támogatást a képviselő-testület állapítja meg.
2.§. Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális és gyermekvédelmi
ellátási formák helyi szabályozásáróI szóló 13/2012 (XI. 21.) önkormányzati rendelete 9. §. helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
9. §. Kamatmentes kölcsön
(1) Jövedelemre tekintettel pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön
nyújtható annak a személynek, akinek előre nem tervezett és szükséges kiadása merül fel, és azt
önerőből nem tudja megoldani. Ilyen lehet különösen a viharkár utáni javítási,
munkákhoz, vagy közüzemi tartozás kiegyenlítéséhez, tüzelővásárláshoz való hozzájárulás.
(2) A kamatmentes kölcsön összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének tízszeresét. A kamatmentes kölcsön legfeljebb 18 hónapra igényelhető.
(3) Nem jogosult kamatmentes kölcsönre az a személy, aki korábban kapott kölcsönét
még nem fizette vissza.
3.§. A rendelet 2014. január 01-jén lép hatályba és 2014. január 02-án hatályát veszti.
Szennay István
jegyző

Menoni Gabriella
polgármester

4./ N a p i r e n d
Filmforgatás
Menoni Gabriella polgármester ismerteti a tervezetet. Javasolja a rendelet elfogadását.
Kluber János alpolgármester javasolja, hogy a 3. §. (4) bekezdésben a díjcsökkentés 90 %-os legyen.
Menoni Gabriella polgármester szavazást kezdeményez a javaslatról az elhangzott kiegészítésnek
megfelelően.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
37.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
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1.§. (l) A közterület filmforgatási célú igénybevételére Várgesztes község közigazgatási területén e
rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A közterület filmforgatási célú igénybevétele a 90 napot nem haladhatja meg.
(3) A közterület filmforgatási célú igénybevétele, akár ugyanazon, vagy különböző engedélyes által
forgatott film esetében, ugyanazon időintervallum alatt összességében a 3000 m2-t nem haladhatja
meg.
2. §. (l) Közmű üzemzavara elhárításának szükségessége, vagy helyre nem hozható károsodással
fenyegető helyzet (továbbiakban együtt: kárral fenyegető helyzet) esetén önkormányzati döntés
alapján az engedélyes a közterület, vagy annak a kárral fenyegetett helyzettel érintett része
igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított legkésőbb három órán belül megszünteti.
(2) A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb három napon belül a közterület
használatot biztosítani kell.
(3) Rendkívüli természeti esemény esetén az (l) bekezdés szabályait kell alkalmazni.
(4) A közterület filmforgatási célú igénybevételére a rendkívüli természeti esemény megszűnését,
vagy, ha a rendkívüli természeti esemény a természetes, vagy épített környezetet érintően olyan
következményekkel járt, amely alól a település közigazgatási területét, vagy egy részét mentesíteni
kell, a mentesítés befejezését követően legkésőbb 30 napon belül a közterület használatot biztosítani
kell.
3. §. (1) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából a képviselő-testület Várgesztes
Község közigazgatási területén turisztikailag kiemelt közterületet nem állapít meg. A közterület
filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj 1000,-Ft/m2/nap minden esetben.
(2) A fizetendő díj 30%-kal csökken, ha a közterület használat nem haladja meg a 30 napot.
(3) Ha a hatósági szerződés szerint a közterület használat a (2) bekezdés alapján nem haladja meg a
30 napot, de a tényleges használat annál hosszabb, a közterület használat teljes időtartamára a díjat a
kedvezmény figyelmen kívül hagyásával kell megfizetni.
(4) A fizetetői díj 90 %-kal csökken, ha a film fogatásának célja Várgesztes történelmének, kulturális
örökségének, egyházi életének, gazdasági, tudományos, művészeti értékeinek, sportjának, kulturális
életének, közművelődési kínálatának, közösségi szintereinek, civil szervezeteinek és
tevékenységüknek az épített és természeti környezet értékeinek, turisztikai nevezetességeinek
bemutatása.
4. §. Mentes a díj fizetés alól a mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű célokat szolgáló film
forgatása, ha forgatás időtartama nem haladja meg a 15 napot, filmművészeti állami felsőoktatási
képzés keretében készülő film forgatása esetén a harminc napot.
5. §. A Képviselő- testület a hatósági szerződés jóváhagyásával, és a mozgóképekről szóló 2004. évi
II. törvény 35. § (1) bekezdése szerinti döntéssel kapcsolatos hatáskörét átruházza a polgármesterre.
6.§. Ez a rendelet 2014. január 1-jénlép hatályba.
Szennay István
jegyző

Menoni Gabriella
polgármester

5

5./ Napirend
Önkormányzati földek hasznosítása
Menoni Gabriella polgármester ismerteti a földterületekre beérkezett értékbecsléseket. Javasolja a
1014, a 1033, 1036 hrsz-ú ingatlanok értékesítésre meghirdetését a korábbi döntéseknek
megfelelően. Megjegyzi, hogy az értékbecslés során derült ki, hogy az egyik értékesítésre szánt
ingatlan már nem a önkormányzat tulajdona, ezért javasolja, hogy a haszonbérletre meghirdetendő
földterületeket ellenőrizzék le.
Menoni Gabriella polgármester szavazást kezdeményez a földértékesítési javaslatról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének
146/2013. (XII.20.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíteni kívánja
a tulajdonát képező Várgesztes 1014 hrsz-ú, 1033 hrsz-ú és 1036 hrsz-ú ingatlanjait
az alábbi feltételek szerint:
Ajánlati felhívás Várgesztes Önkormányzat földingatlanjainak értékesítésére
Várgesztes Község Önkormányzata a tervezett fejlesztéseinek megvalósításához szükséges pénzügyi
háttér biztosítása, a földterületek művelésének megoldása valamint a birtokviszonyok rendezése
érdekében értékesíteni kívánja az alábbi külterületi földingatlanait:
1014 hrsz,1033 hrsz, 1036 hrsz.
Ajánlattételi határidő: 2014. 01. 31.
A értékesítés feltételei:
- Ajánlatot csak forintban lehet tenni, megjelölve az egységárat Ft/m²-ben illetve a teljes vételárat is!
A vételár nem lehet kevesebb, mint 250,-Ft/m2
- Az ajánlathoz mellékelni kell a hatósági igazolásra nem alkalmas, de érvényes tulajdoni lap
másolatot!
- Érvényes ajánlat vagy teljes bizonyító erejű magánokiraton vagy ügyvédi, közjegyzői
ellenjegyzéssel adható be!
- Az ajánlatokról Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot az
ajánlat indokolás nélküli elutasítására!
- Bírálati szempont az ajánlati ár, illetve előnyben részesül a helyi lakos.
A pályázatokat 1 eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani.
Az adásvételi szerződések megkötésére – termőföldek esetében - a termőföldre vonatkozó
elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002.(II.18.)
Korm. rendelet vagy annak esetleges módosítása szerint kerül sor.
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Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ajánlati felhívást a helyi újságban,
a www.vargesztes.hu honlapon illetve a községi hirdetőtáblákon közzéteszi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szolga Róbert képviselő kéri, hogy Pillmann Imrének küldjenek levelet arról, hogy az általa
benyújtott ajánlat miért nem elfogadható, s mi a további teendő.
Kluber János alpolgármester javasolja, hogy hirdessék meg a Széna utcai építési telkeket a korábbi
feltételek szerint.
Szolga Róbert képviselő nem ért egyet a felvetéssel, véleménye szerint fiataloknak kellene ezeket a
telkeket kedvezménnyel adni.
A képviselők a döntést a januári testületi ülésre halasztják.

6./ N a p i r e n d
Kistérségi Társulási megállapodás módosítása
Menoni Gabriella polgármester ismerteti az előterjesztést. Javasolja az előterjesztés 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
147/2013. (XII.20.) Kt. határozata a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Tatabányai Többcélú Kistérség Társulási Megállapodásának
módosítását elfogadja.
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7./ N a p i r e n d
Gesztesi Vár üzemeltetése
Menoni Gabriella polgármester ismerteti az előzményeket. Javasolja, hogy tételesen írják össze, mit
tartanak elfogadhatatlannak.
A bekért adatok alapján csak az tűnik vállalhatónak, hogy valaki naponta felmegy, ellenőriz, befűt és
estleges idegen jelenlétét jelzi az MNV Zrt-nek.
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Kluber János alpolgármester nem érti, miért kell közbeiktatni az önkormányzatot. Fél attól, hogy
minden felelősség és kötelesség az önkormányzatot terheli. Jelenleg az MNV Zrt. köteles
gondoskodni a várról.
Menoni Gabriella polgármester elmondja az eddig tett lépéseket.
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
148/2013. (XII.20.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.)
által a Várgesztes 096/2 hrsz-ú, természetben Várgesztes külterületén található, kivett vár
megnevezésű, 3628 m2 alapterületű ingatlanüzemeltetését – a megküldött szerződéstervezet
alapján - nem tudja elfogadni, mivel az az önkormányzatra nézve hátrányos.
Várgesztes Község Önkormányzata – figyelemmel pénzügyi helyzetére, kötelező és önként vállalt
feladataira egyaránt -, jelenleg csak Vár őrzését tudja vállalni, a teljes üzemeltetést nem.
Az őrzési feladatok ellátása is kizárólag arra korlátozódhat, hogy az önkormányzat megbízottja
naponta egyszer ellenőrzi a Vár és közvetlen környezete állapotát és szükség esetén értesíti a
tulajdonost.
Várgesztes Község Önkormányzata nem rendelkezik olyan erőforrásokkal,
amelyek lehetővé tennék a napi 24 órás őrzést, nem tudja biztosítani a vár teljeskörű tűz- és
vagyonvédelmét, valamint az üzemeltetéshez kapcsolódó egyéb - szerződésben előírt - feltételeket.
Várgesztes Község Önkormányzata nem vállalhatja fel az üzemeltetéssel összefüggő mindennemű
veszélymegelőzést és -elhárítást, valamint karbantartást, egy olyan állapotban lévő várnál, ami
statikai szakvélemény szerint azonnali beavatkozást igényel.
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, s várja a 2014. januárra ígért egyeztető
megbeszélést, melynek megtartására Czunyiné dr. Bertalan Judit Komárom-Esztergom Megyei
Kormánymegbízott is ígéretet tett.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester

8./ N a p i r e n d
Faluház büfé üzemeltetése
Menoni Gabriella polgármester ismerteti a beérkezett ajánlatokat. Javasolja, hogy a magasabb
összegű ajánlatot fogadják el.
Menoni Gabriella polgármester szavazást kezdeményez a javaslatról.
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A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
149/2013. (XII.20.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2824 Várgesztes, Arany J. u. 55/b. szám alatt található Faluházban lévő Büfé üzemeltetésére
benyújtott ajánlatok közül Kelemen Zsuzsanna egyéni vállalkozó (székhely: 2800 Tatabánya,
Ifjúmunkás út 46. VII/3. telephely: 2824 Várgesztes, Arany J. u. 55/B. adószám: 66209533-2-31 )
ajánlatát fogadja el, s vele köt bérleti szerződést 2014. január 01-től 2014. december 31-ig terjedő
időszakra, a pályázati felhívásban foglalt feltételekkel.
Várgesztes Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a bérleti szerződés aláírására.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester

9./ N a p i r e n d
2014. évi munkaterv
Kluber János alpolgármester jónak tartja a munkatervet, de kéri, hogy a januári ülésre kerüljön be
napirendként az önkormányzati földek hasznosítása, a civil szervezetek támogatása illetve a 2014.
évi programterv összeállítása.
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
150/2013. (XII.20.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzat 2014. évi munkatervét elfogadja, azzal,
hogy a januári testületi ülés programja az alábbi napirendekkel egészül ki:
-

Önkormányzati földek hasznosítása
Civil szervezetek 2014. évi támogatása
- 2014. évi programterv

Határidő:azonnal
Felelős: polgármester

10./ N a p i r e n d
2014. évi hulladékszállítással kapcsolatos döntések
Menoni Gabriella polgármester tájékoztatja a képviselőket a Vértes Vidéke Kft megkereséséről.
Javasolja, hogy az önkormányzat pályázzon a kompenzációra, annak megnyílása esetén.
9

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
151/2013. (XII.20.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
nyilatkozik,hogy amennyiben a „Települési szilárd hulladék gyűjtése és szállítása közszolgáltatási
szerződés keretében – II. rész” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlattevő Vértes Vidéke Nonprofit
Kft. ajánlata elfogadásra kerül és a szolgáltatás során az ajánlatában megadott árakon veszteséget
realizálna, akkor Várgesztes Község Önkormányzata hajlandó a hulladék lerakási járadék
megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII.28.) Korm. rendeletben
szabályozott kompenzációt igényelni.
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester
Zeneiskola kérelme
Menoni Gabriella polgármester ismerteti a zeneiskola kérelmét. Javasolja, hogy nyújtsanak
támogatást a zeneiskolának hangszervásárlásra, mivel az ez évi önkormányzati támogatást a KLIK
átvállalta, így maradt erre keret. Összegszerűen 100 000,-Ft-ot javasol.
Menoni Gabriella polgármester szavazást kezdeményez a javaslatról.
A képviselő-testület 5 jelenlévő tagja 3 igen szavazattal 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
152/2013. (XII.20.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Vértessomlói Alapfokú Művészeti Iskola Várgesztesi Tagozata kérelmét részben támogatja az
alábbiak szerint:
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Vértessomlói Alapfokú Művészeti Iskola Várgesztesi Tagozata hangszervásárlását támogatja
100 000,-Ft-tal, úgy, hogy az eszközök az önkormányzat tulajdonába kerülnek, s azt a zeneiskola
térítésmentesen használhatja.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester
Szolga Róbert képviselő 18,00-kor eltávozott, a testület létszáma 4 fő.

10

Közvilágításra vonatkozó árajánlatok
Menoni Gabriella polgármester ismerteti az E.ON és az MVM Partner Zrt. ajánlatait. Az ajánlatokat
nem lehet objektíven összehasonlítani, mivel az E.On ajánlata tartalmazza a karbantartás költségeit,
míg a másik nem.
A képviselők kérik, hogy a polgármester kérjen be ajánlatot a közvilágítás karbantartására.
Kluber János alpolgármester felháborítónak tartja, hogy a templom előtt nem égnek a kandelláberek,
pedig jön a karácsony! Kéri, hogy azonnal történjen intézkedés!
Menoni Gabriella polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az E.On elállt a kötbérkövetelésétől.
Pro Vértes alapítvány helyzete
Kluber János alpolgármester kéri, hogy keressék meg az alapítványt annak érdekében, hogy képet
kapjanak annak működéséről – ha már alapító tag az önkormányzat. Tudja, hogy ez nehéz feladat,
ennek ellenére meg kell próbálni a 2011. és a 2012. évre vonatkozó pénzügyi beszámolót megkérni.
Menoni Gabriella polgármester szavazást kezdeményez a javaslatról.
A képviselő-testület 4 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
153/2013. (XII.20.) Kt. határozata
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a Pro Vértes Nonprofit Kft-t, hogy a
2011. – 2012. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóit
küldje meg az önkormányzat részére.
Határidő:azonnal
Felelős:polgármester
Menoni Gabriella polgármester ismerteti az ÉDV Zrt. amortizációval kapcsolatos megkeresését.
Véleménye szerint a kérdésben a többi érintett önkormányzattal közösen kell dönteni.
Képviselői bejelentések
Kluber János alpolgármester a civil szervezetekkel kapcsolatban úgy gondolja, hogy nem kell
bekérni az igényeket, hanem meghatározni a támogatásra szánt keretet.
Menoni Gabriella polgármester elmondja, hogy ezek csak irányszámok, de a testületnek fontos tudni,
hogy mégis mekkora keretre van szükség.
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el. Menoni Gabriella polgármester megköszöni a Képviselőtestület tagjainak, hogy részt vettek az ülésen, 1835 perckor bezárja a Képviselő-testület nyíltülését.

Kmf.

Szennay István
jegyző

Menoni Gabriella
polgármester

12

