JEGYZŐKÖNYV
Készült: Vértestolna Község Önkormányzata képviselő-testületének 2022. szeptember 29-i
munkaterv szerinti üléséről, mely 8.00 órakor kezdődik.
Helye: Vértestolna Önkormányzata házasságkötő-tárgyaló terme.
2833 Vértestolna, Petőfi Sándor utca 67. szám.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint (jegyzőkönyv 2. melléklete):
dr. Zigó Tamás polgármester, Schatz József, Marady Szilvia, Uttó Ákos
képviselők.
Hartai József alpolgármester előre jelezte távolmaradását az ülésről.
Meghívottak nevei:
dr. Szmodis István János jegyző,
Muzslai László tű. őrnagy tűzoltóparancsnok
Az ülésen megjelent meghívottak:
dr. Szmodis István János jegyző,
Muzslai László tű. őrnagy tűzoltóparancsnok
Az ülésen megjelent lakossági érdeklődő: Dr. Zigó Tamás polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 3 fő képviselő
és a polgármester van jelen, az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.
Dr. Zigó Tamás polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ülés napirendi javaslatát,
a meghívó (a jegyzőkönyv 1. melléklete) tartalmazza. Javasolja, hogy a jelenlévő
meghívottakra tekintettel a meghívóban szereplő 4. napirendi pont elsőként való
megtárgyalását.
Szavazásra bocsájtja a fentiekkel módosított napirendi javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Vértestolna Község Önkormányzata képviselő-testülete
75/2022. (IX.29.) határozata
a napirendről
Vértestolna Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2022. szeptember 29-i ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Napirendi pontok:
1./ Tűzoltóság beszámolója
Előterjesztő: Janky Róbert tűzoltóparancsnok
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2./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a képviselő-testület két
ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről.
Előterjesztő: dr. Zigó Tamás polgármester
3./ 2022. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előterjesztő: dr. Zigó Tamás polgármester
4./ Beszámoló a helyi adókról 2021. évre vonatkozóan.
Előterjesztő: dr. Szmodis István - jegyző
Előkészítésben részt vesz: Gulyás Lászlóné főelőadó
5./ Egyebek.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Zigó Tamás polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Napirend
Dr. Zigó Tamás polgármester köszönti Muzslai László tűzoltó őrnagy, tűzoltó parancsnok
urat. A Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről
szóló beszámolót minden képviselő előzetesen megkapta, megismerhette (a jegyzőkönyv 3.
melléklete). Felkéri, hogy mondjon néhány szót a beszámolóval kapcsolatban.
Muzslai László tűzoltó őrnagy tűzoltó parancsnok elmondja, hogy a helyi önkéntes
tűzoltó egyesülettel a kapcsolat változatlanul jó, a közös munka eredményes. A
kéményseprés a lakosság részére ingyenes, de kérni kell a 1818-as központi számon. A
cégeknek díj fizetése ellenében végzik el a kéményfelülvizsgálatot. Elmondja továbbá, hogy
belterületen a szabadtéri égetés tilos, külterületen pedig bejelentési kötelezettség áll fenn a
katasztrófavédelmi hatóság felé.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Dr. Zigó Tamás polgármester: megköszöni a beszámolót és további jó munkát kíván.
Határozati javaslata: Vértestolna Község Önkormányzata képviselő-testülete a KomáromEsztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját fogadja el.
Határidő: azonnal. Felelős: Dr. Zigó Tamás polgármester.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Vértestolna Község Önkormányzata képviselő-testülete
76/2022.(IX.29.) határozata
2021. évi tűzvédelmi helyzetről szóló beszámolóról
Vértestolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Zigó Tamás polgármester
Muzslai László tűzoltó őrnagy tűzoltó parancsnok 8 óra 35 perckor távozik az
ülésteremből.
2. Napirend
Dr. Zigó Tamás polgármester beszámolt a képviselő-testület tagjai számára a lejárt
határidejű határozatokról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Vértestolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete
73/2022. (IX.08.) határozata
a 2023. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról: a
polgármestert, a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról a
nyilatkozatot határidőre megküldte.
Vértestolna Község Önkormányzata képviselő-testületének
74/2022. (IX.8.) határozata
az önkormányzat hivatali épületében, valamint az orvosi-védőnői rendelőben hűtő-fűtő
klímaberendezés beszerzéséhez: A polgármester intézkedett a hűtő-fűtő klímaberendezés
beszerzéséről, beszereltetéséről.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Vértestolna Község Önkormányzata képviselő-testülete
77/2022. (IX.29.) határozata
a polgármester tájékoztatásáról
Vértestolna Község Önkormányzata képviselő-testülete a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott
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hatáskörben hozott döntésekről és a képviselő testület két ülése
közötti időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztatást
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Zigó Tamás polgármester
3. Napirend
Dr. Zigó Tamás polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a 2022. évi
költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést és rendelet tervezetet a
képviselő-testület tagjai előzetesen írásban megkapták, megismerhették. (A jegyzőkönyv 4.
melléklete).
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Javasolja, hogy alkossák meg a rendeletet Vértestolna Község Önkormányzatának 2022. évi
költségvetéséről szóló 1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
rendeletet alkotja:
Vértestolna Község Önkormányzata képviselő-testületének
14/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelete
Vértestolna Község Önkormányzatának 2022. évi
költségvetéséről szóló
1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vértestolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a
jegyzőkönyv 5. melléklete szerint – megalkotja Vértestolna
Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendeletet.
4. Napirend
Dr. Zigó Tamás polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a helyi adókról
készült beszámolót előzetesen írásban megkapták, megismerhették (a jegyzőkönyv 6.
mellékletét képezi). Kéri a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket.
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzik el, Dr. Zigó Tamás polgármester határozati
javaslata: Vértestolna Község Önkormányzata képviselő-testülete a 2021. évi helyi adókkal
kapcsolatos beszámolót fogadja el.
Határidő: azonnal. Felelős: dr. Szmodis István Jánosjegyző.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Vértestolna Község Önkormányzata képviselő-testülete
78/2022. (IX.29.) határozata
A helyi adókról szóló beszámolóról
Vértestolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi
helyi adókkal kapcsolatos beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: dr. Szmodis István jegyző
5. Napirend - Egyebek
Dr. Zigó Tamás polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Magyar
Nemzeti Múzeum megbízásából a PARTNER Mérnöki Iroda Kft. készíti a Tata-AgostyánTarján kerékpárút-fejlesztés engedélyezési és kiviteli terveit. A kerékpárút érinti Vértestolna
területét is, ezért szükséges a településrendezési eszközök módosításával a nyomvonalat
szerepeltetni Vértestolna településszerkezeti és szabályozási terveiben. A Magyar Nemzeti
Múzeum megbízottjával való egyeztetések szerint a vértestolnai nyomvonalat érintően
módosításra a tervezés jelen stádiumában nincs lehetőség. A településrendezési eszközök
módosításával kapcsolatos főépítészi feljegyzést és határozati javaslatot jelen jegyzőkönyv
7. melléklete tartalmazza.
Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.
Dr. Zigó Tamás polgármester határozati javaslata: Vértestolna Község Önkormányzat
Képviselő-testülete Vértestolna közigazgatási területén áthaladó Vértesszőlős – Vértestolna
szakaszokon tervezett kerékpárút létesítését támogatja és a településrendezési eszközeinek
módosításával kapcsolatosan az alábbiakat állapítja meg:
1. A településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)
kerékpárúttal összefüggő módosítását megindítja.
2. A közlekedési infrastruktúra beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségűnek nyilvánították, ezért a módosítást egyszerűsített eljárással kívánja
lefolytatni a jogszabályi előírások szerint E-TÉR-en keresztül.
3. A településrendezési eszközök módosításának költségét a kerékpárút tervezését
végző Partner Mérnöki Iroda Kft. fizeti meg a településtervezőnek, ezért az ezzel
összefüggő három oldalú tervezői szerződés megköthető.
4. A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban készült főépítészi
feljegyzést elfogadja.
5. Megállapítja, hogy a tervmódosítása során nem szükséges a környezeti értékelés
elkészítése, mivel PARTNER Kft. az engedélyezési tervek készítése során a
környezeti hatásokat az érintettekkel egyeztette és azt elfogadtatta, valamint a tervek
az egyeztetésen megkívánt feltételeknek megfelelően készültek.
Felelős: Dr. Zigó Tamás polgármester; Határidő: azonnal
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozza:
Vértestolna Község Önkormányzata képviselő-testülete
79/2022. (IX.29.) határozata
a településrendezési eszközök kerékpárúttal összefüggő
módosításának megindításáról
Vértestolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vértestolna
közigazgatási területén áthaladó Vértesszőlős – Vértestolna
szakaszokon tervezett kerékpárút létesítését támogatja és a
településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatosan az
alábbiakat állapítja meg:
1. A településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és
helyi építési szabályzat) kerékpárúttal összefüggő módosítását
megindítja.
2. A közlekedési infrastruktúra beruházást nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségűnek nyilvánították, ezért a
módosítást egyszerűsített eljárással kívánja lefolytatni a
jogszabályi előírások szerint E-TÉR-en keresztül.
3. A településrendezési eszközök módosításának költségét a
kerékpárút tervezését végző Partner Mérnöki Iroda Kft. fizeti
meg a településtervezőnek, ezért az ezzel összefüggő három
oldalú tervezői szerződés megköthető.
4. A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban
készült főépítészi feljegyzést elfogadja.
5. Megállapítja, hogy a tervmódosítása során nem szükséges a
környezeti értékelés elkészítése, mivel PARTNER Kft. az
engedélyezési tervek készítése során a környezeti hatásokat az
érintettekkel egyeztette és azt elfogadtatta, valamint a tervek az
egyeztetésen megkívánt feltételeknek megfelelően készültek.
Felelős: Dr. Zigó Tamás polgármester
Határidő azonnal
A képviselő-testületi tagok részéről több kérdés, bejelentés nem hangzik el, az polgármester
a nyílt ülést 9 óra 48 perckor bezárja.
K.m.f.
Dr. Zigó Tamás
polgármester

dr. Szmodis István János
jegyző
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