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Megjelent lakosok jelenléti ív szerint
Menoni Gabriella polgármester köszönti a jelen lévőket, megállapítja, hogy a testület 5 fővel jelen
van, így határozatképes.
A közmeghallgatáson a mai napon a képviselő-testület egyenként hallgatja meg a megjelent
lakosokat.
Schalkhammer József lakos földhaszonbérlettel kapcsolatos ügyét tárgyalta meg a képviselő
testület tagjaival:
1. Előadja, hogy helyi mikrovállalkozó, és a faluban egyedül ő foglalkozik állattartással.
Kéri ezért, hogy a testület ezt vegye figyelembe, és a 033/2 hrsz. ingatlant évi 30.000
Ft-os béleti díjért adja neki bérbe. A kérdéses terület rendezésére egyébként a tavalyi
évben 170.000 Ft-ot költött. Felajánlja, hogy ha megkapja a területet, akkor az
iskolásokat, óvodásokat szívesen fogadja, hogy a gyerekek megismerkedhessenek az
állattartással.
2. Kéri továbbá, hogy az önkormányzat rendezze a 031/20 hrsz. ingatlan tulajdoni
viszonyait, ami jelenleg egy helyi lakos és az önkormányzat osztatlan közös
tulajdonában van. Ezt a területet is szívesen bérbe venné az önkormányzattól, ezt is
állattartási célra hasznosítaná. Vállalná, hogy a területet (ami jelenleg bokros, gazos,
gondozatlan) rendbe rakná, körbekerítené, ennek fejében az első öt évben nem fizetne
bérleti díjat.
Kluber János alpolgármester tájékoztatja a lakost, hogy az önkormányzat is szeretné rendezni az
önkormányzati ingatlanok-tulajdoni viszonyait, de ez nem egyedül a testületen múlik, mivel más
személyekkel kell elérni a megegyezést.
Jezsó Pál a régi iskolaépület hasznosítására vonatkozó tervek felől érdeklődik. Javasolja, hogy az
épületet múzeumként hasznosítsa az önkormányzat. A Faluház padlásán tárolnak néhány régi
tárgyat, de ha a múzeum megvalósulna, további gyűjtést végeznének a faluban.
Másik felvetése a szemétszállítással kapcsolatos, előadja, hogy pl. neki nem telik meg minden
héten a szemétgyűjtő edénye, ezért nem is rakja ki. Ennek ellenére a szemétdíjat teljes összegben
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kell fizetnie. Kéri, hogy folyjon egyeztetés a szemétszállítást végző céggel, lehessen legalább
kisebb méretű edényeket is igényelni.
Tar József a falumúzeum ötletét nagyon aktuálisnak tartja. Szerinte az emberek hoznának
anyagokat is hozzá. Ez lehetne Várgesztes egyik nevezetessége, maga az épület is egy ereklye,
hiszen a falu nagyobb része ide járt iskolába. Az épület felújítására pályázni is lehetne, de akár
helyi összefogással is megvalósítható lenne a felújítás.
Eck Antal kéri, hogy a falu honlapján legyen több, a falusi turizmust segítő információ. Lehetne a
szűkebb és tágabb térségről ismertetőket felrakni, valamint a faluban levő vendégházakról több
információt.
Tar József felhívja a jelenlevők figyelmét arra, hogy április 14-én Pilates torna-bemutatót tartanak,
meghívja a testületi tagokat is a tornára.

Mivel több kérdés nem merült fel, Menoni Gabriella polgármester a közmeghallgatást 18.15
perckor bezárta.
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