Várgesztes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2012. július 31-én 18.00 órakor kezdődő nyilvános rendkívüli 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.
Köszönti Geiszt Róbert Faluház vezetőt, Hartdégen Ákos falugondnokot, és Pillmann József
állampolgárt is.
Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja a testület
Almási István képviselő kéri, hogy a rendkívüli időjárás miatt szükséges intézkedéseket is tárgyalja
a testület.
Szolga Róbert képviselő javasolja, hogy a vendégként megjelentek ügyeivel napirendek előtt
foglakozzon a testület.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2012 (VII.31.) KT.
határozata a testületi ülés napirendjéről
A testület az ülés napirendjét a következők szerint állapítja meg:
1.
Lovagi Játékok szervezése
2.
2012. évi felújítások
3.
Hartdégen Szabolcs kérelme
4.
Tatabánya Megyei Jogú Város megkeresése
5.
Takarítási szerződés
6.
Hulladékgazdálkodás
7.
Vagyonkataszteri program
A napirendek előtt Geiszt Róbert Faluház vezető beszámol a lezajlott 3 hetes nyári
gyermektáborról. Sok gyerek vett részt, legtöbben az 5-10 éves korosztályból. Jövőre a
programokat így érdemes ennek a korosztálynak az igényeihez igazítani. Az erdészet minden héten
küldött egy előadót. A tábor pénzügyi elszámolását írásban mellékeli. A visszajelzések jók voltak.
Szolga Róbert képviselő megköszöni az elvégzett munkát.
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Pillmann József állampolgár a helyi adórendelet, azon belül is a magánszemélyek kommunális
adója ügyében kíván egyeztetni a testülettel. Egy 800 nm-es szántó lett évekkel ezelőtt, a
tulajdonosok tudta nélkül belterületbe vonva, ami most az adó tárgyát képezi. Ez a terület viszont
nem építési telek, nem is vezet oda rendes út, esős időben megközelíthetetlen, nincsenek
közművek. Mind a mai napig szántóként használják, nem spekulációs céllal vásárolták. Az
önkormányzat egyáltalán nem fektetett ebbe a területrészbe semmit, így rendkívül méltánytalannak
tartja a megadóztatást. Véleménye szerint sokkal igazságosabb lenne, ha minden várgesztesi lakos
fizetne egy kisebb összegű helyi adót.
Kluber János alpolgármester kifejti, hogy a testület igyekezett jó döntést hozni a helyi adó rendelet
megalkotása során, de nem minden úgy történt, ahogy az az eredeti szándék volt. A testület
szándéka ellenére meglévő hiányosságok kiküszöbölését a testület elhatározta, az ősz folyamán a
teljes helyi adó rendeletet felülvizsgálja, és a beérkezett lakossági jelzéseket is figyelembe veszi.
Igyekeznek olyan igazságos szabályozást alkotni, ami a lakosok számára elfogadható, és egyben
biztosítja az önkormányzat működéséhez szükséges forrásokat is. Az új rendelet a jövő év elején
léphet hatályba. Felkéri Pillmann Józsefet, hogy tudásával, tapasztalataival segítse majd ezt a
munkát.
1. Napirend – Lovagi Játékok szervezése
Szolga Róbert képviselő tájékoztatta a testületet a szervezési munkákról. A szükséges engedélyek
megkérése megtörtént. Az idén nagyon bő programkínálattal várják majd a látogatókat.
Megpróbáltak egy nagyobb szabású rendezvényt szervezni két helyszínen (faluház és várrét), a
programok sokszínűsége és interaktivitása egy látványos rendezvényt vetít előre. A marketing
feladatokat Hartdégen Ákossal együtt ő maga végzi, díjazás nélkül. Tatabányán, és a környező
településeken plakátokat helyeznek ki, a rádióban is lejátsszák majd a lovagi játékok ismertető
anyagát. Hartdégen Ákos készített egy spotot, amit az interneten keresztül lehet elérni. További
támogatók keresését javasolja, de egyben kéri, hogy a testület az előzőekben elfogadottnál egy
kissé magasabb összeget biztosítson a költségekre.
A jelenlevők egyeztetést folytattak az egyes programok részleteiről.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot
hozta:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2012 (VII. 31.) KT.
határozata a lovagi játékok szervezéséről
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Lovagi Játékok
szervezéséről adott beszámolót. 2.200.000 Ft-ot szavaz meg a Lovagi Játékok
költségvetésére felső küszöbként.
2. Napirend – 2012 évi felújítások
Busz Tamás képviselő tájékoztatta a jelen levőket, hogy az útfelújításokra további ajánlatokat kért
be.
Almási István képviselő jelezte, hogy a heves esőzések a Széna utcában kimosták a zúzottkövet,
javítása szükséges.
A jelenlevők a szükséges munkák részleteiről tanácskozást folytattak.
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A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2012 (VII. 31) KT.
határozata útfelújításokról
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi munkák elvégzésére
kér ajánlatot, és az azonnali javítási munkát el is végezteti (4. pont):
1. Arany János utcában az árkok kiásása, és a padka levétele
2. Széna utcában mart aszfalt készítése
3. Malom útnál vízterelő készítése
4. Széna utca azonnali javítása (zúzott kő)
Határidő: azonnal
Felelős: 1-3. pontok tekintetében Busz Tamás képviselő
4. pont tekintetében: Menoni Gabriella polgármester
3. Napirend – Hartdégen Szabolcs kérelme
Menoni Gabriella polgármester ismerteti a lakos kérelmét, ingatlanának villamos energia
ellátásához szükséges erősáramú kábel vezetéséhez kéri az Önkormányzat hozzájárulását.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2012 (VII. 31) KT.
határozata tulajdonosi hozzájárulásról
Várgesztes Község Önkormányzata hozzájárul a Várgesztes, 1030 hrsz. számú
ingatlan villamos energia ellátásának biztosítása céljából erősáramú kábel
fektetésének kivitelezéséhez a Keszmann és Bodnár Kft. által készített műszaki leírás
és nyomvonalrajz szerint.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Menoni Gabriella polgármester

4. Napirend – Tatabánya Megyei Jogú Város megkeresése
Menoni Gabriella polgármester tájékoztatta a jelen levőket, hogy Tatabánya Megyei Jogú Város a
testület támogatását kéri a Vértes hegység területén kijelölendő erdei kerékpárút hálózattal
kapcsolatos pályázatuk tekintetében.
A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot
hozza:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2012 (VII. 31) KT.
határozata erdei kerékpárút hálózat kijelölésének támogatásáról
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Tatabánya Megyei
Jogú Város azon kezdeményezését, mely a Közép-Dunántúli operatív Program
2.1.1./B-12 pályázati konstrukció keretében, EU társfinanszírozás bevonásával
tervezett Sport és Kerékpáros Turisztikai Centrumhoz kapcsolódó, a Vértes hegység
területén kijelölésre kerülő, erdei kerékpárút hálózat megvalósítására vonatkozik.
Határidő: azonnal
Felelős: Menoni Gabriella polgármester
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5. Napirend – Takarítási szerződés
Menoni Gabriella polgármester tájékoztatja a testület tagjait, hogy a szerződést az orvosi rendelő
vonatkozásában kell jóváhagyni a testületnek.
A testület 3 igen szavazattal, két tartózkodással a következő határozatot hozta:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2012 (VII. 31) KT.
határozata takarítási szerződésről
Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Orvosi Rendelő
takarítására egy év határozott időre a mellékelt szerződést elfogadja. Felhatalmazza
a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő haladéktalanul
Felelős: polgármester
6. Napirend – Hulladékgazdálkodás
Menoni Gabriella polgármester tájékoztatta a jelen levőket, hogy a Duna-Vértes Köze
Hulladékgazdálkodási Társulás részletes előterjesztést küldött, és a 71/2012 (VI. 29.) KT
határozatot a társulás által kért formában kell megerősíteni.
A testület tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozták:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2012 (VII. 31.) KT.
határozata hulladékgazdálkodási feladatokról
1 Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy az
önkormányzat a Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
területén lévő települési önkormányzatok többségi tulajdonában lévő a települési
szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására, és a hulladékgazdálkodási rendszer
üzemeltetésére pályázó gazdasági társaságban tagként részt kíván venni, egyúttal
felhatalmazza a polgármestert, hogy a létrehozni kívánt gazdasági társaságban való
részesedés és egyéb – a működésre, és az alapításra vonatkozó – kérdések
tekintetében az érintett települési önkormányzatokkal és más leendő tulajdonos
társakkal a szükséges tárgyalásokat folytassa le.
2. Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 9. § (3) bekezdése alapján a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (Hgt.) 21. § (3) bekezdés a)
pontjában meghatározott hatáskörét a Duna-Vértes Köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulásra ruházza oly módon, hogy a hulladékgazdálkodási
rendszer üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás keretében a települési
szilárdhulladék begyűjtésére, szállítására vonatkozó közbeszerzési eljárást is az
önkormányzat helyett folytassa le és az eljárás eredményeként a közszolgáltatási
szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg.
Határidő azonnal
Felelős: polgármester
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7. Napirend – Vagyonkataszteri program
Bodóné dr. Matis Gyöngyi jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a szükséges tulajdoni lapok miatt
további egyeztetést folytatott a vállalkozóval, és a végső álláspont szerint új tulajdoni lapok kikérése
csak azoknál az ingatlanoknál szükséges ahol a jelenlegi nyilvántartás eltér a földhivatali adatoktól.
A többi költség az elmúlt ülésre előterjesztettek szerint alakul.
A testület tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozták:
Várgesztes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2012 (VII. 31.) KT.
határozata vagyonkataszteri program megvásárlásáról
Várgesztes Község Önkormányzata az E-Kataszter programot megvásárolja, és az
„ELSŐ-LÉPÉS” 2007 Kft-t megbízza az adatfeltöltéssel, valamint az adatfelülvizsgálat elvégzésével.
Határidő azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Mivel több megtárgyalandó napirend, egyéb észrevétel, hozzászólás nem volt, Menoni Gabriella
polgármester az ülést 21.55 perckor bezárta.

Kmf.

Bodóné dr. Matis Gyöngyi
jegyző

Menoni Gabriella
polgármester
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