Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2012. április 27-én 18.00 órakor kezdődő nyilvános képviselő-testületi ülésről.
Ikt. 133-5/2012
Helyszín: Községháza tárgyalóterme (2824 Várgesztes, Arany J. u. 47.)
Jelen vannak: Menoni Gabriella polgármester
Kluber János alpolgármester
Almási István képviselő
Busz Tamás képviselő
Szolga Róbert képviselő
Bodóné dr. Matis Gyöngyi jegyző
Meghívottként: Pillman József német nemzetiségi önkormányzat elnöke
Mosonyiné Hofer Szonja iskola igazgató
Pillmann Katalin óvodavezető
Hartdégenné Rieder Éva iskola igazgató
Geiszt Róbert Faluház vezető
Menoni Gabriella polgármester köszönti a jelen lévőket, megállapítja, hogy a testület 5 fővel jelen
van, így határozatképes. Javasolja, hogy a testület a meghívóban szereplő napirendi pontokat
tárgyalja.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2012 (IV.27) KT.
határozata a testületi ülés napirendjéről
A testület az ülés napirendjét a következők szerint állapítja meg:
1. Intézmények munkaerő szükséglete, takarítás
2. 2011. évi zárszámadás
3. Anyakönyvi rendelet
4. Falugondnoki Szolgálatról szóló rendelet
5. Nemzetiségi önkormányzattal kötendő megállapodás
6. Ingatlan ügyek (felmérés eredménye, Schöffer Márton kérelme, Richter Ferenc
kérelme, önkormányzati telkek)
7. Iskola igazgató Várjátékokkal kapcsolatos tájékoztatása
8. Várgesztesért közalapítvány tisztújítása
9. Horgászegyesület kérelme
10. Várgesztesi gyermekzenekar kérelme
11. TTKT ESZI létszámleépítése
12. Hulladékkezelési díj
13. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közötti
eseményekről.
14. Egyebek
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1. Napirend – Intézmények munkaerő szükséglete, takarítás
Menoni Gabriella polgármester tájékoztatja a megjelenteket, hogy az intézményvezetőkkel
folytatott tárgyalások eredményeképpen konszenzusos megoldás született, ami a következő lenne:
Az iskola és az óvoda takarítására egy 4 órában foglalkoztatott munkaerőt venne fel az iskola
igazgatója. A faluház és a Polgármesteri Hivatal takarítását pedig kiszerveznék, és egy céget
bíznának meg a munka elvégzésével.
Szolga Róbert képviselő jónak tartja, hogy a Faluház és a Polgármesteri Hivatal takarítása
elkülönül az iskolától és az Óvodától. Úgy tudja, hogy az óvodában viszont további kisegítő
munkaerőre lenne szükség.
Hartdégenné Rieder Éva igazgató elmondja, hogy a munkavégzést egyeztette a tagintézmény
vezetőkkel, és nincs szükség plusz alkalmazottra a takarítón felül. Az ebédeltetést a dajka végzi, a
takarítandó felületeket pedig majd a takarító munkaköri leírásában rögzítik.
Pillman Katalin: Az eddigi aggály az volt, hogy az óvónő ne legyen egyedül a gyerekekkel, hogy ha
bármi történik, tudjon segítséget kérni. Ha a takarító ott van, akkor az megfelel.
Hofer Szonja: Örül hogy végre pont kerül a kérdés végére és hálásak, hogy megoldódott a helyzet.
Menoni Gabriella polgármester kijelenti, hogy ez a megoldás mindenkinek megfelel, és az
önkormányzat részére nem okoz pluszköltséget.
Kluber János alpolgármester örül, hogy az intézményvezetők egymással egyeztetve megoldásra
tudtak jutni. Kéri, hogy a takarítás többi része kiszervezése körében legalább 3 cégtől kérjen
árajánlatot az önkormányzat.
Almási István képviselő a vállalkozás megbízását nem látja jónak, mert nem ellenőrizhető hogy ki
jön be a hivatal épületébe. Az iratok miatt bizalmi kérdés, hogy ki takarít.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő
határozatot hozta:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2012 (IV.27.) KT.
határozata intézmények munkaerő-szükségletéről
1. Várgesztes Önkormányzat képviselő-testülete az Óvoda és az Iskola
takarítására 0,5 fő státuszt biztosít. A Német Nemzetiségi Óvoda és Általános
iskola létszámváltozását a költségvetési rendeleten a következő módosítás
alkalmával átvezeti.
2. A Polgármesteri Hivatal és a Faluház takarításával vállalkozást kíván megbízni
az önkormányzat, melyet pályáztatás útján választ ki. A versenyeztetés során
elsőbbséget élvez az, aki helyi munkaerőt foglalkoztat.
Határidő: azonnal
Felelős: Menoni Gabriella polgármester
3. Napirend – 2011. évi zárszámadás
Menoni Gabriella polgármester megkérdezi a testület tagjait, hogy az előzetesen megküldött
anyaghoz van-e észrevételük.
Busz Tamás képviselő jelzi, hogy az Önkormányzat vagyon-nyilvántartását mindenképp
aktualizálni szükséges.
Kluber János alpolgármester jelzi, hogy az anyag részletes áttekintésére elég kevés idejük volt.
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Menoni Gabriella szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet
módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal a testület elfogadja-e?
A képviselő testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi rendelet
alkotta:
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelete
a Várgesztes Község Önkormányzatának és Intézményeinek 2011. évi költségvetéséről
szóló 3/2011. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi)
Menoni Gabriella szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a 2011. évi zárszámadást az előterjesztés
szerinti tartalommal a testület elfogadja-e?
A képviselő testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi rendelet
alkotta:

Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi)
4. Napirend –Anyakönyvi rendelet
Bodóné dr. Matis Gyöngyi Jegyző tájékoztatja a testületet a Kormányhivatal által megtett
törvényességi észrevételről, és javasolja, hogy a régi rendelet hatályon kívül helyezése mellett,
egy új rendeletet fogadjon el a testület.
Menoni Gabriella szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a testület a hivatali helyiségen kívüli,
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és
díjairól szóló rendeletet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja-e?
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendelet
alkotta:

Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi)
5. Napirend – Falugondnoki Szolgálatról szóló rendelet
Bodóné dr. Matis Gyöngyi Jegyző tájékoztatja a testületet a Kormányhivatal által megtett
törvényességi észrevételről, és javasolja, hogy a régi rendelet hatályon kívül helyezése mellett,
egy új rendeletet fogadjon el a testület.
Menoni Gabriella polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, hogy a testület a falugondnoki
szolgálatról szóló rendeletet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja-e?
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A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendelet
alkotta:
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelete
a falugondnoki szolgálatról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi)
6. Napirend – Nemzetiségi önkormányzattal kötendő megállapodás
Bodóné dr. Matis Gyöngyi Jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a nemzetiségi önkormányzat
elnökével egyeztetést folytatott a települési önkormányzat által a nemzetiségi önkormányzat
részére kötelezően biztosítandó feladatok ellátásának rendjéről. A megállapodás tervezetét az
Elnök úr is jónak tartja.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő
határozatot hozta:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2012 (IV.27.) KT.
határozata együttműködési megállapodásról
Várgesztes Község Önkormányzat képviselő-testülete a Német Nemzetiségi
Önkormányzat Várgesztes nemzetiségi önkormányzattal együttműködési
megállapodást köt a melléklet szerinti tartalommal. Felhatalmazza a
Polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Menoni Gabriella polgármester
7. Napirend – Ingatlan ügyek (felmérés eredménye, Schäffer Márton kérelme, Richter Ferenc
kérelme, önkormányzati telkek)
Menoni Gabriella polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzati telkek árának
meghatározása után értesítették a leendő vevőket, de ők további gondolkodási időt kértek.
Kluber János alpolgármester javasolja, hogy június 15-ig még kapjanak időt az érintettek.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő
határozatot hozta:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2012 (IV.27.) KT.
határozata ingatlan adásvételről
Várgesztes Község Önkormányzat képviselő-testülete a 12/2012 (III. 19.) KT.
határozata végrehajtása során az érintettek részére 2012. június 15-ig biztosít
határidőt válaszadásra.
Határidő: azonnal
Felelős: Menoni Gabriella polgármester
Menoni Gabriella polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a 22/2012 (III. 30.) KT. határozat
szerint a telek-rendezési felmérést megkezdték, a tulajdonosoktól kértek választ, de csak hárman
reagáltak. Kéri a testületet, hogy várjon még, hátha a későbbiekben további tulajdonosok is
jelentkeznek.
Menoni Gabriella polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Schäffer Márton meg szeretné venni
a telke melletti önkormányzati területet.
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Busz Tamás képviselő kéri, hogy a testület előbb tartson határszemlét, és csak az ingatlanok
felmérése után döntsön a kérdésben.
Menoni Gabriella polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Richter Ferenc. Johannes Müller
állampolgár megbízásában eljárva a rendezési tervet érintően nyújtott be kérelmet. Álláspontja
szerint a tervezésnél szakmai hiba történt, mert ÜH2 övezetbe sorolt telkek (hrsz. 396 és hrsz
372.) az övezeti előírások miatt beépíthetetlenné váltak.
Busz Tamás képviselő szerint a kérelem jogos, bár álláspontja szerint ezt a véleményezésre nyitva
álló idő alatt kellett volna a lakosnak jelezni. Így módosításkor újra az egyeztetések lefolytatása
szükséges.
Menoni Gabriella rámutat, hogy az érintett telkeket a tavalyi módosítás nem is érintette, már
hosszú évek óta változatlan a besorolás.
Almási István képviselő nem támogatja a kérést, mivel a tervezés és egyeztetés sokba kerül az
önkormányzatnak.
Busz Tamás képviselő javasolja, hogy az önkormányzat keresse meg a tervezőt, és kérjen tőle
megoldási javaslatot.
A képviselő testület 4 igen 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2012 (IV.27.) KT.
határozata tervező megkereséséről
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testülete Richter Ferenc által
benyújtott igényt jogosnak tartja, és a rendezési terv módosítását szükségesnek látja.
A lehető legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás megtalálása érdekében megkeresi
a település rendezési tervét előkészítő tervezőt, hogy adjon szakmai javaslatot.
Határidő: azonnal
Felelős: Menoni Gabriella polgármester
Menoni Gabriella polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Cserna Ferenc kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, miszerint javasolja, hogy a testület a szabályozási tervben foglaltak
végrehajtását kezdje meg, és ennek keretében a 140/31 hrsz. számú telket vonja belterületbe.
A testület rövid tanácskozás után olyan álláspontot alakít ki, hogy a településen pillanatnyilag nem
tervezi a belterület bővítését.
Menoni Gabriella polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, hogy ki támogatja a 0140/31 hrsz-ú
ingatlan belterületbe vonását?
A testület 5 nem szavazattal tartózkodás nélkül a kérelmet nem támogatta.
8. Napirend - Iskola igazgató Várjátékokkal kapcsolatos tájékoztatása
Hartdégenné Rieder Éva elmondja, hogy a Várjátékok rendezvényen az óvoda és az iskola
alkalmazottai szabadidejük terhére, fizetség nélkül vettek részt.
Menoni Gabriella polgármester kéri a testületet, hogy a résztvevők száma alapján – a civil
szervezet támogatásával azonos módon és mértékben – állapítson meg támogatást az intézmény
részére.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő
határozatot hozta:
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Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2012 (IV.27.) KT.
határozata a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda támogatásáról
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Német Nemzetiségi
Általános Iskola és Óvoda részére, a tartalék terhére 6x14.000 Ft, összesen 84.000
Ft támogatást biztosít. A támogatást az intézmény eszközbeszerzésre használhatja
fel, és köteles azzal elszámolni.
Határidő: azonnal
Felelős: Menoni Gabriella polgármester
Kluber János alpolgármester kéri az intézményvezetők együttműködését abban, hogy a
Várgesztesi rendezvényeken több helyi gyermek vehessen részt.
9. Napirend - Várgesztesért közalapítvány tisztújítása
Menoni Gabriella polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a civil szerveknek küldött
megkeresésre nem érkezett visszajelzés, így erről a napirendről most nem lehet érdemben
tárgyalni.
10. Napirend - Horgászegyesület kérelme
Menoni Gabriella polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Horgászegyesület tulajdonosi
hozzájárulást kér az önkormányzattól, a 85//2 hrsz alatti ingatlan villamos energia ellátásának
biztosítása céljából erősáramú kábel lefektetéséhez.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2012 (IV.27.) KT.
határozata tulajdonosi hozzájárulásról
Várgesztes Község Önkormányzata hozzájárul a Várgesztes, Arany János utca, 85/2
hrsz. számú ingatlan villamos energia ellátásának biztosítása céljából erősáramú
kábel fektetésének kivitelezéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: Menoni Gabriella polgármester
11. Napirend - Várgesztesi gyermekzenekar kérelme
Menoni Gabriella polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Várgesztesi Gyermekzenekar a
CD-jük elkészítéséhez kéri az Önkormányzat támogatását. Tavalyi év végén Szolga Róbert
képviselővel közösen folytattak a zenekar vezetővel megbeszélést erről. A megbeszélés támogató
hangnemben zajlott, a zenekar vezető úgy érezhette, hogy számíthat az önkormányzat
segítségére.
Kluber János alpolgármester jelzi, hogy az év elején volt a civil szervezetek támogatásainak
felosztása, ott jelezhették volna ezirányú igényüket. Azon a megbeszélésen egyébként a zenekar
vállalta az önkormányzati rendezvényeken való ingyenes fellépést, így a mostani kérelemben ez
már nem új ígéret.
Busz Tamás képviselő felhívta a figyelmet, hogy a sportegyesület sem kapott már támogatást,
hasonló okok miatt.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
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Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012 (IV.27.) KT.
határozata gyermekzenekar támogatásáról
Várgesztes Község Önkormányzata a Várgesztesi gyermekzenekar CD
hangfelvételének elkészítését támogatja a mellékelt támogatási szerződésben
foglaltak szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Menoni Gabriella polgármester
12. Napirend - TTKT ESZI létszámleépítése
Menoni Gabriella polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Tatabányai Többcélú Kistérségi
Társulás Tanácsa döntött a TTKT ESZI létszámleépítéséről. Ilyen esetben a társulásban részt
vevő önkormányzatoknak is nyilatkozniuk kell, hogy az elküldendő munkavállalók
továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség.
A képviselő testület 4 igen 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012 (IV.27.) KT.
határozata nyilatkozatról
Várgesztes Község Önkormányzata (2824 Várgesztes, Arany jános u. 69., képviseli:
Menoni Gabriella polgármester) kijelenti, hogy a 2/2012. (III.1.) BM rendeletben
foglaltak alapján nyilatkozik arról, a saját fenntartásában levő intézményeinél a TTKT
43/2012 (III.09) számú határozatában 18,5 fő létszámleépítésben érintett 2 fő aktív
főállású,
határozatlan
idejű
munkavállaló
jogviszonyban
töltött
ideje
folyamatosságának megszakítás nélküli foglakoztatására, a meglévő üres
álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken szervezeti változás, feladatátadás
következtében nincs lehetőség.
Határidő: azonnal
Felelős: Menoni Gabriella polgármester
13. Napirend – Polgármesteri beszámoló a két ülés közti eseményekről
Menoni Gabriella polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az ügyvéddel a szerződések
aláírásra kerültek; elkészültek a haszonbérleti szerződések, a mozgókönyvtári szerződés aláírásra
került, a megkeresések kimentek.
A képviselő testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2012 (IV.27.) KT.
határozata a polgármesteri beszámoló elfogadásáról
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az elvégzett feladatokról,
valamint a két ülés közt történt eseményekről szóló polgármesteri beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Menoni Gabriella polgármester
14. Napirend - Hulladékkezelési díj
Menoni Gabriella polgármester tájékoztatta a testületet a Remondis Zrt. által írt megkeresésről. A
jogszabály változás következtében újra mód van a szemétszállítás díjának meghatározására.
Kéri a testületet, hogy a szemétszállítás díját az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el.
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A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendelet
alkotta:
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2012. (V.3.) önkormányzati rendelete
a szilárd hulladékszállítás 2012. évi díjainak megállapításáról
(A rendelet szövege a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi)
15. Napirend - Egyebek
Menoni Gabriella polgármester tájékoztatta a testületet, hogy egyeztetést folytatott Vértessomló
polgármesterével az Iskola finanszírozása kérdésében, és sikerült elérnie, hogy Várgesztes az
eredetileg kértnél kevesebb összeget fizessen.
- A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2012 (IV.27.) KT.
határozata munkaszerződésről
Várgesztes Község Önkormányzata a közterületen végzendő munkák ellátására
határozott időre, 2012. december 31-ig tartó időtartamra munkaszerződést köt Bottka
Tamással. A munkaidőkeret havi 80 óra. (részmunkaidő) A munkabér havi bruttó
71.500 forint, plusz havi 5000 Ft Erzsébet utalvány juttatás. Felhatalmazza a
polgármestert a munkaszerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Menoni Gabriella polgármester
- A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2012 (IV.27.) KT.
határozata jutalmazásról
Várgesztes Község Önkormányzata a rendőrség napja alkalmából Erl Attila körzeti
megbízottat nettó 30.000 Ft jutalomban részesíti.
Határidő: azonnal
Felelős: Menoni Gabriella polgármester
-

-

-

Szolga Róbert képviselő kéri a testületet, hogy a nyári tábor szervezésének
megkezdéséhez adjon egy pénzügyi keretet. A képviselők javasolják, hogy a tavalyi
költségek mértékéig tervezzenek idén is programokat.
Szolga Róbert képviselő tájékoztatja a testületet hogy idén a Challange Day május 23-án
lesz, Várgesztesen 1 órás táncház fog működni.
Busz Tamás képviselő kérdezi, hogy van-e lehetőség arra, hogy Várgesztesen a szelektív
gyűjtőszigeten is legyen italos-dobozos gyűjtőedény.
Busz Tamás képviselő jelzi, hogy a ravatalozó felújítására kapott árajánlatokat, amelyről az
összesítő táblázatot el fogja készíteni. Kéri, hogy a következő ülésen az külön napirendi
pont legyen.
Kluber János alpolgármester tájékoztatást kér az önkormányzat lekötött betétjéről.

Mivel több megtárgyalandó napirend, egyéb észrevétel, hozzászólás nem volt, Menoni Gabriella
polgármester a nyílt ülést 21.30 perckor bezárta.

Kmf.
Bodóné dr. Matis Gyöngyi
jegyző

Menoni Gabriella
polgármester
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