Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2012. május 25-én 18.00 órakor kezdődő nyilvános képviselő-testületi ülésről.
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
Menoni Gabriella polgármester köszönti a jelen lévőket, megállapítja, hogy a testület 5 fővel jelen
van, így határozatképes. Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendeken túl
tárgyalja a testület a KEM Honvéd és Nemzetőr Egyesület katonasírokkal kapcsolatos kérelmét,
valamint az Egyháznak nyújtott támogatás ügyét. A háziorvos jelzése alapján sürgős szociális
támogatási kérelem is érkezett.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2012 (V. 25.) KT.
határozata a testületi ülés napirendjéről
A testület az ülés napirendjét a következők szerint állapítja meg:
1. Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közti
eseményekről
2. Ravatalozó felújítása
3. Várgesztesért Közalapítvány tisztújítása
4. Német Nemzetiségi Általános Iskola dokumentumai
5. 2012-2013 évi gázbeszerzés
6. Közterület elnevezés
7. Katonasírokkal kapcsolatos indítvány
8. Egyházközség támogatása
9. Egyebek
10. Szociális támogatás
1. Napirend – Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés közti
eseményekről
Menoni Gabriella polgármester tájékoztatta a testületet az előző ülés döntéseinek végrehajtásáról.
Elmondja továbbá, hogy a templomban végzendő munkák idején a miséket a Faluházban tartják.
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A képviselő testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2012 (V. 25.) KT. a polgármesteri
tájékoztató elfogadásáról
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés
közti eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja.
2. Napirend – Ravatalozó felújítása
Menoni Gabriella polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az Egyházközség képviselőit a
testületi ülésre meghívta, azonban nem jöttek el. Busz Tamás képviselő a ravatalozó felújítási
munkáira vonatkozóan árajánlatokat kért be. A Polgármester információi szerint a vidékfejlesztési
pályázatokra még van keret, és nagy valószínűséggel az ősz folyamán lehetőség lesz a ravatalozó
felújítására pályázni.
Busz Tamás képviselő szerint azt kellene először eldönteni, hogy várjon-e a testület a pályázatra,
vagy saját erőből finanszírozza most a felújítást.
Menoni Gabriella polgármester javasolja, hogy az önkormányzat várjon a pályázati kiírásra. Ezzel
előreláthatólag 80%-os támogatási aránnyal lehet majd megvalósítani a ravatalozó felújítását. Erre
a pályázatra csak az önkormányzat tud majd pályázni, az egyházközség nem. Azt is figyelembe kell
venni, hogy az önkormányzat megnyerte a sírkert felújítására vonatkozó pályázatot, és annak
keretében előfinanszírozásra lesz szükség.
Kluber János alpolgármester szerint ha valóban lesz pályázat, akkor azt várja meg a testület. Az
előkészítő munkákat azonban szerinte mindenképpen meg kell kezdeni.
Busz Tamás képviselő tájékoztatja a jelen levőket, hogy a régebben elkészített Páhi-féle terv a
ravatalozó lebontására, és teljes újraépítésére vonatkozott. A pályázatban viszont csak külső
felújítási munkákra lehet támogatást szerezni. A most bekért árajánlatok is csak a felújításra
vonatkoznak. Véleménye szerint kellene egy felújítási tervet készíteni.
Kluber János alpolgármester kéri, hogy folyamatosan figyeljük, hogy mikor jelenik meg a pályázat.
Menoni Gabriella polgármester elmondja, hogy a Vértes-Gerecse Akciócsoport azonnal értesítést
küld, ha bármilyen, az önkormányzatot érintő kiírás megjelenik.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012 (V.
határozata a ravatalozó felújítására való felkészülésről
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ravatalozó
munkáinak elvégzése érdekében felújítási tervet készíttet. A munkálatokat
támogatással kívánja elvégezni, így a kiírás megjelenésekor haladéktalanul
a pályázatát.

25) KT.
felújítási
pályázati
benyújtja

Határidő: folyamatos
Felelős: Menoni Gabriella polgármester
3. Napirend – Várgesztesért Közalapítvány tisztújítása
A napirendet a testület zárt ülés keretében tárgyalta, melyről külön jegyzőkönyv készült.
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4. Napirend – Német Nemzetiségi Általános Iskola dokumentumai
Menoni Gabriella polgármester tájékoztatja a jelen levőket, hogy Vértessomló Község – mint a
társulásban fenntartott Iskola fenntartói jogainak gyakorlója – az alábbi dokumentumokat küldte
meg véleményezés céljából:
Szervezeti és Működési Szabályzat: Német Nemzetiségi Általános Iskola Vértessomló
Szervezeti és Működési Szabályzat: Várgesztesi Német Nemzetiségi Általános Iskola
Szervezeti és Működési Szabályzat: Német Nemzetiségi Óvoda Vértessomló
Szervezeti és Működési Szabályzat: Várgesztesi Német Nemzetiségi Óvoda
Intézményi Minőségirányírási Program Német Nemzetiségi Általános Iskola Vértessomló
és a Várgesztesi Német Nemzetiségi Általános Iskola
6. Intézményi Minőségirányírási Program Német Nemzetiségi Óvoda Vértessomló
7. Intézményi Minőségirányírási Program Várgesztesi Német Nemzetiségi Óvoda
8. Házirend Német Nemzetiségi Általános Iskola Vértessomló
9. Házirend Várgesztesi Német Nemzetiségi Általános Iskola
10. Házirend Német Nemzetiségi Óvoda Vértessomló
11. Házirend Várgesztesi Német Nemzetiségi Óvoda
12. Pedagógiai Program Német Nemzetiségi Általános Iskola Vértessomló és a Várgesztesi
Német Nemzetiségi Általános Iskola
13. Nevelési Program
14. Nevelési Program Várgesztesi Német Nemzetiségi Óvoda
1.
2.
3.
4.
5.

A társulási megállapodás alapján a fenntartói döntést Vértessomló Község Képviselő-testülete
hozza meg. Megkérdezi a jelen levőket, hogy sikerült-e véleményt formálni a dokumentumokról?
A képviselők kijelentik, hogy túl kevés idő állt rendelkezésükre e nagy mennyiségű dokumentáció
átnézésére, ezért a testület csak a következő ülésre tud véleményt formálni.
Szolga Róbert képviselő kérdezi, hogy mi lesz az óvoda sorsa, a környéken mindenhol önállósítják,
kiveszik az integrált intézményekből.
Menoni Gabriella polgármester tájékoztatja a testületet, hogy eltúlzott a félelem, mert a jelenlegi
állapot szerint az állam átveszi a nemzetiségi óvodai intézményeket akkor is, ha azok önállóak. A
köznevelési törvény pedig rögzíti, hogy ha 8 gyermek szülője kéri, akkor a nemzetiségi óvodai
ellátást a községben meg kell szervezni. Az intézmény tehát semmiképpen nem fog megszűnni,
továbbra is a községben járhatnak a gyerekek óvodába.
5. Napirend – 2012-2013 évi gázbeszerzés
Menoni Gabriella polgármester tájékoztatja a testület tagjait, hogy már a tavalyi évben is
csatlakozott az önkormányzat - a Faluház tekintetében - Tatabánya Megyei Jogú Város által
lefolytatott közbeszerzési eljáráshoz. A közös gázbeszerzés révén mintegy 10%-os megtakarítást
lehetett elérni. Tatabánya a következő gázévre vonatkozóan is közös beszerzést tervez, kérdés,
hogy idén is csatlakozunk-e ehhez.
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Menoni Gabriella polgármester kérdésére 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
képviselő testület a következő határozatot hozta:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2012 (V. 25.) KT.
határozata gázbeszerzésre irányuló közbeszerzéshez való csatlakozásról
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012-2013-as gázévre vonatkozóan
csatlakozik Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának szabadpiaci vezetékes földgáz
beszerzési eljárásához.
Határidő azonnal
Felelős: polgármester
6. Napirend – Közterület elnevezés
Menoni Gabriella polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Hagyományőrző Klub és a
Várgesztesi Római Katolikus Egyházközség Böck János egykori várgesztesi plébános tiszteletére
június 2-án Böck emléknapot szervez. Az első rész Mosonmagyaróváron, a plébános nyughelyén
lesz, míg a délutáni program itt Várgesztesen.
Kluber János alpolgármester is hozzáteszi, hogy a település nagyon sokat köszönhet Böck
plébánosnak.
Menoni Gabriella polgármester ismerteti a Hagyományőrző Klub és a Várgesztesi Római Katolikus
Egyházközség javaslatát, miszerint a templom előtti közterület kapja meg a „Böck János tér”
elnevezést.
A testület tagjai a javaslattal egyetértettek, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozták:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2012 (V. 25.) KT.
határozata közterület elnevezéséről
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete
közterületnek a „Böck János tér” elnevezést adja.

a

templom

előtti

Határidő azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
7. Napirend – Katonasírokkal kapcsolatos indítvány
Menoni Gabriella polgármester ismerteti a KEM Honvéd és Nemzetőr Egyesület kezdeményezését.
Az egyesület a hadisírok felmérését végzi a Honvédelmi Minisztérium részére. Mivel az akkori
időkben az adminisztráció nem volt megfelelő, a hősi halottak azonosítására az Egyesület
álláspontja szerint csak sírnyitás során kerülhet megnyugtató módon sor. Ezért kérik az
Önkormányzatot, mint e temető fenntartóját, hogy a katonasírok felnyitásához adja hozzájárulását.
Szolga Róbert képviselő kérdezi, hogy a munkát ki végzi el, ki lesz itt a sírfeltárásokon.
Menoni Gabriella polgármester elmondja, hogy a Honvédelmi Minisztérium biztosítja a szakértőket,
az Egyesület képviselője, és a községben a temetkezési feladatokat ellátó vállalkozó lesz még
előreláthatólag jelen.
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Busz Tamás képviselő kéri, hogy a sírnyitásra lehetőleg ne a nyári tábor idején kerüljön sor, és a
lehető legkisebb közlekedési akadályoztatással járjon.
A testület tagjai a javaslattal egyetértettek, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozták:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2012 (V. 25.) KT.
határozata sírfeltáráshoz való hozzájárulásról
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete temető-fenntartóként
Komárom-Esztergom Megyei Honvéd és Nemzetőr Egyesület kérését támogatja, és
a Várgesztesi temetőben levő katonasírok beazonosítás céljából történő
feltárásához hozzájárul.
Határidő Egyesület értesítésére: azonnal
Felelős: polgármester
8. Napirend – Egyházközség támogatása
Menoni Gabriella polgármester elmondja, hogy a Római Katolikus Egyházközség a templomtető
felújítási költségeinek fedezéséhez kért sürgősen az önkormányzattól 500.000 Ft támogatást, amit
visszatérítenek majd. Kéri a testület tagjait, hogy az előzetesen szóban egyeztetett kérelemről
hozzanak testületi határozatot:
A testület tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozták:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2012 (V. 25.) KT.
határozata az egyházközség támogatásáról
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Várgesztesi Római
Katolikus Egyházközség számára a templomtető felújításához nyújtott 500.000 Ft
visszatérítendő támogatást jóváhagyja.
Határidő azonnal
Felelős: polgármester
9. Napirend – Egyebek
- Menoni Gabriella polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Német Nemzetiségi Általános
Iskola és Óvoda intézményvezető és általános iskola intézményegység-vezető pályázatára 1
pályázat érkezett, a jelenleg is a tisztséget betöltő Hartdégenné Rieder Évától. (Pályázatának nyílt
ülésen való tárgyalásához hozzájárult) Kéri a testületet, hogy alkosson véleményt a pályázatról.
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A testület tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozták:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2012 (V. 25.) KT.
határozata igazgatói álláshelyre érkezett pályázat véleményezéséről
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete Hartdégenné Rieder Éva
pályázatát megfelelőnek tartja, a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda
intézményvezető és általános iskola intézményegység-vezető álláshelyére történő
kinevezését támogatja.
Határidő azonnal
Felelős: polgármester
- Menoni Gabriella polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a gyermekzenekar visszajelzett,
hogy a támogatásukat visszatérítendő formában kérik. Kéri a testületet, ha ezzel egyetértenek
akkor hatalmazzák fel a támogatási megállapodás aláírására.
A testület tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozták:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2012 (V. 25.) KT.
határozata a gyermekzenekar támogatásáról
Várgesztes Község Önkormányzata a Várgesztesi gyermekzenekar
hangfelvételének elkészítéséhez 225.000 Ft visszatérítendő támogatást nyújt.
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

CD

Határidő azonnal
Felelős: polgármester
- Almási István képviselő jelzi, hogy a közterületen nagyon sok munka van, és elmaradásban van
az alkalmazott.
Menoni Gabriella polgármester tájékoztatja a jelenlevőket, hogy június 1-től 2 hónap időtartamban,
a Kistérségi Társuláson keresztül 1 fő munkavállalót kapunk, aki a parlagfű-mentesítést fogja
végezni a község zöldterületein. Ez a munkavállaló nagy segítséget jelent majd a mostani
közterületes alkalmazottnak.
- Almási István képviselő jelzi továbbá, hogy a Széna utcában lakókat ösztönözni kell a csatornára
való rákötésre.
- Busz Tamás képviselő jelzi, hogy árajánlatot kér a Vár utca, és az Arany János utca vízelvezetése
rendbehozatalára, valamint a szükséges útjavítási munkákra.
- Szolga Róbert képviselő tájékoztatja a testületet a május 23. napján megrendezett Challange Day
eseményről, összesen 330x15 perc sportolást sikerült teljesíteni. Nagyon sokan voltak, jól sikerült a
nap, sok programból lehetett válogatni. A nevezési díjon felül csak a megrendelt pólók, valamint a
táncház került pénzbe. A táncházról nagyon pozitív visszajelzéseket kapott.
A gyereknapi rendezvényre légvárat hozattak, amit nagyon élveztek a gyerekek. Kéri a testületet,
hogy a fenti programok költségeinek megtérítését a tartalék terhére hagyja jóvá.
A testület tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozták:
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Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2012 (V. 25.) KT.
határozata rendezvények költségeinek megtérítéséről
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tartalék terhére a
következő költségek kifizetését jóváhagyja a Challange day rendezvénnyel
kapcsolatos pólók:18 796 Ft + 2 285 Ft postaköltség, táncház: 22 860 Ft.
Gyermeknap: légvár 19 050 Ft
Összesen 62 991 FT.
Határidő azonnal
Felelős: polgármester
- Szolga Róbert képviselő tájékoztatást kér arról, hogy a civil szervek részére az első 5 hónapban
mennyi támogatást fizetett ki az önkormányzat, és kéri, hogy a továbbiakban erről havonta kapjanak
a képviselők egy kimutatást.
- Bodóné dr. Matis Gyöngyi jegyző tájékoztatja a testületet, hogy
1. a Megyei Önkormányzat tájékoztatása szerint a kéményseprő-ipari szolgáltatást 2012. július
1-től a Magyar Kémény Kft. látja el a megyében, így Várgesztesen is.
2. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség ellenőrzést végzett a közterületi játszóterek
játszóeszközei felett. Jogszabályváltozás folytán új kötelezettsége is keletkezik az
önkormányzatnak, 2012. augusztus 25-ig a közterületi, valamint az intézményekben működő
játszótereken levő játszóeszközökről meghatározott tartalmú adatszolgáltatást kell teljesíteni
a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség felé.
3. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársai helyszíni bejáráson ellenőrizték a
település csapadékvíz-elvezető rendszerének állapotát.
- Menoni Gabriella polgármester kérdezi, hogy a kialakítandó közterületi játszótér tervezési
munkálataival kapcsolatban Velker Gyöngyi tervező által adott tervezési ajánlat elfogadható-e. Busz
Tamás képviselő jelzi, hogy a pályázathoz készült eredeti tervet is Velker Gyöngyi tervező
készítette, álláspontja szerint annak módosítására a szerzői jogok miatt csak ugyanez a tervező
bízható meg. Kéri viszont, hogy több alternatívát is dolgozzon ki a tervező, amiből aztán a testület
választhat.
A testület tagjai 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozták:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2012 (V. 25.) KT.
határozata tervező megbízásáról
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodaudvar mellett
kialakítandó közterületi játszótér tervezési munkáinak elvégzésére elfogadja Velker
Gyöngyi tervező ajánlatát, azzal, hogy a helyszínrajzból több alternatíva készüljön.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő azonnal
Felelős: polgármester
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10. Napirend – Szociális támogatás
A napirendet a testület zárt ülésen tárgyalta, melyről külön jegyzőkönyv készült.
Mivel több megtárgyalandó napirend, egyéb észrevétel, hozzászólás nem volt, Menoni Gabriella
polgármester az ülést 20.45 perckor bezárta.

Kmf.

Bodóné dr. Matis Gyöngyi
jegyző

Menoni Gabriella
polgármester
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