
Önkormányzati Képviselőtestület 

8293 Vigántpetend 

 

Száma: 271-13/2012.  

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. szeptember 6-án  

  (csütörtökön) 18.00 órai kezdettel megtartott rendes, nyilvános képviselőtestületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház 

             8293 Vigántpetend, Kossuth u. 32. 

 

Jelen vannak: Marton Istvánné  polgármester 

  Ács Lászlóné  alpolgármester 

  Farkas Károly  képviselő 

  Kandikó Ferencné  képviselő 

  Nagy Péterné   képviselő 

  Nemoda István  képviselő 

   

Tanácskozási joggal meghívott: 

 

  Takács Lászlóné  körjegyző 

  Molnár Lászlóné  pénzügyi főelőadó   

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

  Czippné Miklós Andrea  

 

Marton Istvánné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az 5 fős 

önkormányzati képviselőtestületből 5 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést 

megnyitotta.  

Ismertette a napirendi pontokat, kérte a képviselőket, fogadják el. 

 

Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - külön határozat 

hozatal nélkül egyetértett a javaslattal és elfogadta az alábbi 

 

N a p i r e n d e t : 1./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének  

        I. félévi költségvetéséről szóló beszámoló 

                       

         Előadó: Marton Istvánné  

           Polgármester 

 

   2./ Vegyes, akutális ügyek. 

         Előadó: Marton Istvánné 

           polgármester 
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NAPIREND ELŐTT 

 

Marton Istvánné polgármester: Elmondta, hogy a képviselők előzetesen írásban megkapták 

a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót, kérte, akinek az előterjesztéssel 

kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg. 

Képviselő-testület kérdés, hozzászólás nélkül, külön határozathozatal nélkül egyhangúlag 

elfogadta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót. 

 

1. NAPIREND 

 
Marton Istvánné polgármester: Elmondta, hogy a képviselők előzetesen írásban megkapták 

Vigántpetend község Önkormányzatának 2012. I. félévi költségvetéséről szóló beszámolóját. 

Elmondta, hogy bevételeink és kiadásaink 49 %-ban teljesültek. Kérte, akinek kérdése, 

hozzászólása van, tegye meg.  

 

Ács Lászlóné alpolgármester: Kérdezte, hogy a felmentett dolgozó, aki elhelyezkedett, 

annak egész időre jár a végkielégítés? Munkabér és végkielégítés is egyszerre? 

 

Takács Lászlóné körjegyző: Elmondta, ez nincs összefüggésben az elhelyezkedéssel. Neki 

ez az összeg jár, nem lehet visszakérni. Utolsó munkában töltött napon kellett neki kifizetni a 

végkielégítést.  

 

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy Taliándörögd már készített 

Vigántpetend részére egy előzetes  elszámolást. 865 e/Ft-ba fog kerülni az önkormányzatnak a 

létszámleépítés költsége, amennyiben nem jelentkeznek plusz többletkiadások. 

Költségvetésünkben nem terveztük, mert nem tudtuk, mennyi lesz ez az összeg de 

szerencsénk volt, mert a MOL részvényeket el tudtuk adni, amihez az önkormányzat kapott 

665 e/Ft-ot,  tehát már nagyjából megvan a fedezet. A III. negyedévben tudjuk módosítani, 

amikor a pontos számok rendelkezésre állnak.  

Elmondta, hogy a költségvetésnek megfelelően gazdálkodtunk az I. félévben, módosításokat 

nem hajtottunk végre, a teljesítés megfelel az I. féléves időarányos teljesítésnek. Vannak 

bevételek, amik nem úgy folynak be, reméljük, év végéig realizálódik. Kiadásainkat sem 

léptük túl. Ennek arányában takarékos gazdálkodást folytat az önkormányzat. Az orvosi 

rendelő felhalmozási hitelét, 2 millió forintot megint vissza tudott törleszteni az 

önkormányzat. Működési hitelt kell igénybe vennünk, de reméljük, hogy ez év végéig 

rendeződik, és akkor az önkormányzat újra pozitív egyenleggel zár. A csatorna-beruházásból 

átvett pénz az egy nagyobb pénzösszeg, amely az önkormányzat rendelkezésére áll, mégsem 

használhatja úgy fel, mivel felhalmozás jellegű elkülönített  pénzeszköz.  

 

Marton Istvánné polgármester: Elmondta, hogy ezzel kapcsolatban olyan gondunk is van, 

hogy ezt a pénzt működésre nem tudjuk felhasználni, ezzel egyetértünk, de annyi 

javítanivalónk és más van, hogy meg kellene kérvényezni, hogy legalább az árkok 

rendezésére fel tudjuk használni.  

 

Ács Lászlóné alpolgármester: Elmondta, hogy az a baj a felújításokkal, hogy mindig 

maszekban lett megcsináltatva, ezért nem is lett jó a minősége, nem érdemes megint 
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társadalmi munkában belemenni ebbe, mert nem lesz jó. Érdemesebb lenne pályázni és 

szakember gárdával megcsináltatni.  

 

Takács Lászlóné körjegyző: Mindenképpen állásfoglalást kell kérni, hogy pályázati célra fel 

lehessen használni ezt a pénzt.  

 

Marton Istvánné polgármester: Elmondta, az önkormányzatnak feladatelmaradása nincs, 

minden intézményhez minden pénzt beutaltunk.  

Kérte, fogadják el az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő: 

 

 

46/2012. (IX. 6.) Ökt. sz.    h a t á r o z a t o t 

 

      Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő- 

      testülete a 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló 

      beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt formában 

      elfogadja. 

 

 

(A beszámoló teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

 

 

Marton Istvánné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy 2012. december 31-el a 

Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás megszűnik, ezért az önkormányzatnak 

döntenie kell abban, hogy 2013. január 1. napjától bizonyos feladatokat (pl.: belső ellenőrzés, 

pedagógiai szakszolgálati feladatok, orvosi ügyelet, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat.. 

stb.) milyen formában fog biztosítani. Társulási formát kell keresni.  Ismertette a határozati 

javaslatot. 

Ismertette a határozati javaslatot, kérte a képviselőket, amennyiben a javaslattal egyetértenek, 

kézfeltartással jelezzék. 
 

Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő: 

 

 

     47/2012. (IX. 6.) Ökt. sz.  h a t á r o z a t o t 

 

     Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete     

     a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulási 

     Tanácsa 25/2012. (VI. 20.) T. K. T. számú határozatával 

     kapcsolatban „Az önkormányzati feladatellátás várható 

     lehetősége, a többcélú társulás jövője” tárgyban a  

     feladatellátás módjáról az alábbiak szerint dönt: 
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     Vigántpetend község Önkormányzat Képviselő-testülete 

     szándéknyilatkozatban rögzíti, hogy a feladatok ellátását 

     egy – a jelenlegi többcélú társulás feladatait ellátó, - 

     átalakult, a járási települések egészét/jelentős részét 

     magában foglaló társulás útján kívánja megoldani  

     Képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy erről  

     Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulást  

     értesítse. 

     Felelős: Takács Lászlóné  

     Határidő: Azonnal 

 

 

Marton Istvánné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket az óvodai kísérővel 

kapcsolatban. Felügyeletet kell biztosítani a gyerekekhez. Két javaslata van ezzel 

kapcsolatban.  

- A Tapolcáról bejáró óvónő, amikor reggel jön dolgozni a diákbusszal, ne szálljon le 

Kapolcson, hanem jöjjön el Vigántpetendig, ahonnan tudná a kapolcsi óvodába kísérni a 

vigántpetendi gyerekeket. A bérlete Vigántpetendig szólna. Délután a falugondnoki autó 

átmegy a gyerekekért, az akkor délutános óvónő eljönne vele, az iskolásbusszal pedig haza 

tudna menni Tapolcáig.  

- Vigántpetend annak idején egy 8 órást állást adott az óvodának, de nyugdíjba ment a 

dolgozó. Ha innen vennénk fel egy személyt, ő a falugondnoki autóval tudná kísérni az itteni 

gyerekeket, visszajönne, délelőtt itthon lenne. Délután a fél egyes busszal tudna gyerekekért 

menni, 4 óráig ott maradna, és a falugondnoki autóval hazahoznák a gyerekeket.  

Ács Lászlóné alpolgármester: Elmondta, egyeztetni kell az óvónőkkel, hogy mit láthatnak 

megvalósíthatónak? Jó lenne, ha a 4 órás munkaerőt meg tudnánk oldani, mert azzal 

munkahelyet tudnánk vele teremteni.  

Marton Istvánné polgármester: Megköszönte a képviselők munkáját, a rendes, nyilvános 

ülést 18 óra 35 perckor bezárta, és az ülés további részében a következő napirendi pontokra 

való tekintettel, zárt ülést rendelt el. 

 

K. m. f. t. 

 

 

 Marton Istvánné      Takács Lászlóné 

   polgármester             körjegyző 


