
Önkormányzati Képviselő-testülete 

8294 Vigántpetend 

 

Száma: 270-17/2012.  

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Vigántpetenden, 2012. november 29-én (csütörtökön) 18.00 órai kezdettel megtartott  

    közmeghallgatásán. 

 

Az ülés helye: Kulturház, Vigántpetend 

 

Jelen vannak: Marton Istvánné  polgármester 

  Ács Lászlóné   alpolgármester 

  Farkas Károly   képviselő 

  Nagy Péterné   képviselő 

  Nemoda István  külsős alpolgármester 

 

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

  Kandikó Ferencné  képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen: 

 

  Takács Lászlóné  körjegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Czippné Miklós Andrea   

 

 

Lakosság részéről megjelent: 15 fő 

 

Marton Istvánné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. A  jelenléti ív alapján megállapította, 

hogy az ülés továbbra is határozatképes,hisz az 5 képviselőből 4 fő jelen van.  Ismertette a napirendet 

az előzetesen kiküldött meghívó alapján. Kérte, egyetértés esetén fogadják el. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal  nélkül elfogadta  az alábbi: 

 

N a p i r e n d e t :  1./ Beszámoló az önkormányzat 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról, 2013. 

                                           évi  költségvetési koncepcióról 

 

     Előadó: Marton Istvánné 

       polgármester 

  

 2./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2012. évi tevékenységéről 

      Előadó: Marton Istvánné 

        polgármester 

 

1. NAPIREND 

 

Marton Istvánné polgármester: A mellékelt beszámoló alapján tájékoztatta a lakosságot az 

önkormányzat 2012. III. negyedéves gazdálkodásáról, valamint a 2013. évi költségvetési 

koncepcióról. 

 

(Beszámoló teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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2.  NAPIREND 

 

Marton Istvánné polgármester: Felkérte Nagy Péter falugondnokot, amennyiben van szóbeli 

kiegészítése a napirendi ponttal kapcsolatban, tegye meg. 

 

Nagy Péter falugondnok: Megköszönte a falubeliek segítségét. 

 

3. NAPIREND 

 

Marton Istvánné polgármester: Kérte a lakosságot, amennyiben a napirendi ponttal kapcsolatban 

kérdésük, hozzászólásuk van, tegyék meg. 

 

Pataki Tamás lakosság részéről: Kérdezte, miért a III. negyedévről van beszámoló, miért nem év 

végi beszámolót tart az önkormányzat? 

 

Marton Istvánné polgármester: Elmondta, azért került sor most a III. negyedévi beszámolóra, mivel 

az Államháztartási Törvény ezt írja elő. Jövő év márciusáig kell az éves beszámolót megtartani. 

 

Tál Tamás lakosság részéről: Kérte a falu lakosságát, hogy a szemetet, amennyiben a szelektív 

gyűjtőládába nem fér bele, ne tegyék mellé. A szemetet a szél elviszi, sok a szemét a faluban. Kérte a 

lakosságot, hogy ezt ne tegyék mivel ez nagyon nagy gond. 

 

Horváth József lakosság részéről: A főtéri buszmegállóval kapcsolatban elmondta, hogy a 

buszmegálló egyre jobban lyukasodik. A gyerekek ott dáridóznak, verik szét. Nagyon sok 

cigarettacsikk van eldobálva mindenfelé. Szégyen az, ami a főtéren van. Senki nem szól rá a 

gyerekekre. Megoldást kell találni arra, hogy tiszta legyen a falu. 

 

Marton Istvánné polgármester: Ha mást nem tudunk csinálni vele, lebontjuk. A gyerekek 

viselkedésére csak annyit, hogy nem tudnak magukkal mit kezdeni. 

 

Pataki Tamás lakosság részéről: Egyetértett az előtte szólóval, elmondta, hogy ott lakik a 

buszmegálló mellett, látja, hogy sok a randalírozás. Jobb lenne, ha a szülők odafigyelnének a 

gyerekeikre. 

 

Tál Tamás lakosság részéről: Elmondta, többször megy traktorral a faluban, véleménye szerint a 

polgármesteri hivatalnál és a boltnál a parkolást meg kellene tiltani. 

 

Marton Istvánné polgármester: Elmondta, hogy a boltba árut kell hozni, oda kell parkolni, az autók 

nem állnak ott egész nap. A hivatalnál is van ügyfélforgalom. Ezt meg kell érteni. 

 

Pataki Tamás lakosság részéről: Elmondta, hogy hársfa csemetéi vannak, szívesen felajánlja.  

 

Marton Istvánné polgármester: Elmondta, hogy köszönettel elfogadják. 

 

Tál Tamás lakosság részéről: Megköszönte, hogy a temető gondozva van. Kéri, hogy a temetőbe 

autóval ne menjenek fel. 

 

Marton Istvánné polgármester: Elmondta, hogy a takarítás, rendbetétel az önkormányzat kötelező 

feladata. Az autóval való feljutás pedig az idősebbekre vonatkozik, ezt viszont megérthetjük. 
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszönte a lakosságnak a megjelenést, és a 

közmeghallgatást 18 óra 45 perckor bezárta. 

 

 

 

K. m. f. t. 

 

 

 

 

 Marton Istvánné      Takács Lászlóné 

   polgármester           körjegyző   


