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 Önkormányzati Képviselő-testülete 

8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. 

 

Szám:  119-1/2013. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. február 7-én 

                (pénteken) 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről 

                 

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. 

 

Jelen vannak:  

  Marton Istvánné  polgármester 

  Ács Lászlóné   alpolgármester 

  Farkas Károly   képviselő 

  Kandikó Ferencné  képviselő 

  Nemoda István  külsős alpolgármester 

 

Távolmaradását előre jelezte: 

 

  Nagy Péterné   képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Takács Lászlóné  jegyző 

  Molnár Lászlóné  főelőadó 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

  Szaller Zoltánné  főelőadó 

 

Marton Istvánné polgármester köszöntette a megjelenteket, a jegyzőt, képviselőket. 

Megállapította, hogy az együttes ülés befejezése óta egyetlen képviselő sem hagyta el az 

üléstermet, a testület határozatképes, a megválasztott 5 képviselőből 4 fő jelen van.  Kérte a 

képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával értsenek egyet, azt 

fogadják el.  
A képviselő-testület határozathozatal nélkül, egyhangúlag 4 igen szavazattal elfogadta az 

alábbi: 

 

N A P I R E N D E T  

 

                                   1./ Vigántpetend község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének  

                                         elfogadása 

           

                                         Előadó: Marton Istvánné polgármester 

 

                                  2./ Vegyes, aktuális ügyek 

  

                                        Előadó: Marton Istvánné polgármester 
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1./ Napirend 

 

Marton Istvánné polgármester: a képviselők megkapták az írásos előterjesztést. A 

költségvetést készítő pénzügyest kérdezte, hogy van-e valami kiegészíteni valója az anyaggal 

kapcsolatosan? 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: a bevételeknél 1,5 millió forint értékben egy lakótelek eladását 

tervezte, remélhetőleg ez megvalósul, ha év végéig mégsem sikerül értékesíteni, akkor valami 

bevételi forrást kell keresni. A költségvetés elkészítése után a kistérségtől kapott egy 

megkeresést az önkormányzat, amiben az idei évben ellátandó feladataik finanszírozásához 

kérnek támogatást. Ezek közül az orvosi ügyelet fenntartáshoz tervezett költséget, de a többi 

feladatra nem. Vigántpetend esetében ez 885 ezer forint többlet kiadást jelentene. A 

mozgókönyvtári feladat átkerült a Megyei Könyvtárhoz, a költségeket az állam finanszírozza. 

A tervezetthez képest is kevesebb az állami normatíva. 

 

Marton Istvánné polgármester: az önkormányzat tavalyi költségvetése 31 millió forint volt, 

ez az idei évre 20 millió forintra csökkent. Ebből az összegből nem lehet a kötelező 

feladatokat ellátni, sok önkormányzat hasonló helyzetben van, és esetleg az állam is belátja 

ezt, talán nyáron adnak még támogatást a feladatok ellátásához. 

 

Ács Lászlóné alpolgármester: nem bízik az állami támogatásban 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: a polgármester asszony a költségtérítésének egy részéről 

lemondott, ezzel is csökkentve a kiadásokat. 

 

Ács Lászlóné alpolgármester: lehet, hogy 2 telket is megvesznek az idén, abból lesz bevétele 

az önkormányzatnak. 

 

Marton Istvánné polgármester: a költségvetésben jelentős kiadási tétel a falugondnokkal 

kapcsolatos. Törvényi előírás, hogy a megfelelő tanfolyamon részt vegyen, ennek a költsége 

közel 400 ezer forint.  

 

Nemoda István külsős alpolgármester: a kistérséggel kapcsolatos kiadások csak 2013-ra 

vonatkoznak, vagy áthúzódnak 2014-re is? 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: a kistérségi épület fenntartásával kapcsolatos költségek még 

2014-re is vonatkoznak. A kistérség egy pályázaton nyert, ahol vállalta, hogy a szociális 

feladatokat 5 évig ellátja, emiatt az épületet fenn kell tartania. 

 

Takács Lászlóné jegyző: már több településen is volt testületi ülés, ott is tárgyalták a 

kistérségi támogatást, mindenhol azt javasolta, hogy ne döntsenek a testületek, mert nincsen 

számok pontosan alátámasztva, nem állapítható meg, hogy a létszámcsökkentésnél számoltak-

e pályázati pénzzel, hisz a költségek 50 %-a leigényelhető  a központi költségvetésből.  

Tudomása szerint a kistérség tulajdonában lévő eszközök közül több is eladásra került, 

ezeknek az összegével is el kellene számolni. 

 

Ács Lászlóné alpolgármester: számoljanak el az eladott eszközök árával. 
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Marton Istvánné polgármester: a költségvetésben a bolt bérleti díja azonos a 2012-ben 

tervezett összeggel, a tervezésnél úgy gondolta, nem is szabad emelni, örülni kell, hogy olyan 

bolt működik a településen, ami jól ellátja a lakosságot. Az esetleges bérleti díj emelése 

áremelést eredményezne. 

 

Ács Lászlóné alpolgármester: a faluban lévő mozgóárusítást nem lehet-e megtiltani, mert 

már nagyon sok mindent árusítanak? 

 

Takács Lászlóné jegyző: van engedélyük, nem lehet megtiltani, közterület használati díjat 

kell fizetniük. 

 

Marton Istvánné polgármester: a közvilágítási feladatokra 700 ezer forintot kaptunk, a 

tényleges áramszámla a múlt évben 2 millió forint körül volt. 

 

Nemoda István külsős alpolgármester: az önkormányzatokat nem érinti a rezsiköltség 10 

%-os csökkentése? Ezzel nem lehet áramdíjat megspórolni? 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: a rezsicsökkentés csak magánszemélyekre vonatkozik. 

 

Marton Istvánné polgármester: a költségvetésben jelentős tételt tesz ki a különböző 

szociális ellátások összege. A korábbi ígéretekkel ellentétben az ellátások döntő többsége az 

önkormányzatoknál maradt. 

A költségvetés elfogadását javasolta. 

 

Más hozzászólás nem volt. Ezt követően Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-

testülete egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 

minősített többséggel  megalkotta az alábbi: 

 

1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletet 

 

Vigántpetend község Önkormányzata 2013. évi 

költségvetéséről 

      (rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz) 

 

2./ Napirend 

 

a) közbeszerzési terv elfogadása 

 

Marton Istvánné polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy minden évben törvényi 

kötelezettség alapján el kell fogadni a közbeszerzési tervet, az önkormányzat az idei évben 

sem kíván olyan beruházást megvalósítani, amihez közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 

Javasolta, hogy a testület az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadja el. 

 

Hozzászólás, észrevétel nem volt. Ezt követően Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozta: 
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4/2013. (II. 7.) Ökt. számú határozat 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-

testülete 2013. évben nem kíván közbeszerzési 

eljárást lefolytatni. 

 

b) TDM Turisztikai Egyesület megalakulása 

 

Marton Istvánné polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy megalakult az egyesület, 

Vigántpetendet Kovács Miklós és Szabó István képviseli. Nemoda István részt vett az ülésen, 

kérte, hogy Nemoda István tájékoztassa a testületet az ezzel kapcsolatos tudnivalókról. 

Az egyesületet alapító tagok együttműködési megállapodásának kidolgozása folyamatban 

van, ezzel a feladattal a vigántpetendi testület megbízza az Istvánt, mint megfigyelő.  

 

Nemoda István külsős alpolgármester: az egyesület megalakult, 15 civil szervezet, 7 

település a tagja. Önkormányzatok, vállalkozók, magánszemélyek is csatlakozhatnak 

bármikor. Egy honlapot akarnak létrehozni, ezen népszerűsítik az egyesületet. A vezetője 

nagyon aktív, sok ötlet, javaslat elhangzott. Az egyesület működésének az lenne a lényeg, 

hogy év közben is lennének olyan események, programok, amik látogatót hoznának ide. Az 

egyesületbe történő belépésnek anyagi vonzata van, tagdíjat kell fizetni. Az elképzelés jónak 

tűnik, hogy mi valósul majd meg a célokból, az élet megoldja. Van arra is lehetőség, hogy 

valaki csak pártoló tag legyen, ebben az esetben nincs tagdíjfizetési kötelezettség. 

 

Marton Istvánné polgármester: javasolta a testületnek, hogy pártoló tagként csatlakozzon az 

egyesülethez. 

 

Hozzászólás nem volt. Ezt követően Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 

egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

5/2013. (II.7.) Ökt. számú határozat 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-

testülete pártoló tagként csatlakozik „A Völgy” 

TDM Turisztikai Egyesülethez. Az egyesületbe 

megfigyelőként delegálja Nemoda István külsős 

alpolgármestert.  

 

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy erről az 

egyesület elnökét dr. Vass Istvánt tájékoztassa. 

 

Felelős: Takács Lászlóné  

                     jegyző  

 

Határidő: 2013. február 20.  

 

c) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása 

 

Marton Istvánné polgármester: a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

támogatási kérelmet küldött az önkormányzathoz. A települést Veszprémhez csatolták, de a 

feladatokat Tapolca látja el, sok segítséget  kaptak, ezért úgy gondolta támogatni kellene a 

honvédelmi körzetet.  
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Ács Lászlóné alpolgármester: az önkormányzat nehéz anyagi helyzetben van. 

 

Marton Istvánné polgármester: 5000,-Ft támogatást javasolt 

 

Más hozzászólás nem volt. Ezt követően Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-

testülete egyhangú döntéssel 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 

 

6/2013. (II. 7.) Ökt. számú határozat 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Tapolcai Honvédelmi Körzetét  

5000,-Ft, azaz Ötezer forint támogatásban 

részesíti. 

A támogatás fedezete az önkormányzat 

költségvetésben biztosított. 

Képviselő-testület felhatalmazza  a polgármestert, 

megállapodás aláírására, jegyzőt pedig a 

támogatás utalására. 

 

Felelős: Marton Istvánné polgármester 

              Takács Lászlóné jegyző  

 

Határidő: 2013. február 28. 

 

 

d) Leader pályázaton elnyert támogatások 

 

Marton Istvánné polgármester: a Leader pályázaton a Többfunkciós Közösségi Házba 

eszköz beszerzésre pályáztak, ezt kellene most eldönteni, hogy a pályázat megvalósításra 

kerüljön-e, mert az elszámolási határidő február 15. 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: szerint most nem szabad megvalósítani, mert magas a saját erő 

összege, kb. 800 ezer forintot jelent. 

 

Ács Lászlóné alpolgármester: tavaly a pályázat megvalósításához miért nem lehetett hitelt 

felvenni? Borzasztó nagy hibának tartja, hogy a múlt évben nem lett történt semmi ezzel 

kapcsolatosan. 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: az adósság konszolidáció előtt is lehetett volna hitelt felvenni, de 

nem biztos, hogy a fejlesztés költségét elismerték volna. 

 

Ács Lászlóné alpolgármester: ha ez most nem valósul meg, akkor „nagyon sok munka 

pocsékba megy”.  

 

Marton Istvánné polgármester: az idő nagyon rövid, február 15-ig kell benyújtani a 

kérelmet. 
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Nemoda István külsős alpolgármester: nagyon jó lett volna, ha a pályázatban szereplő 

eszközök beszerzése megvalósulhatott volna. 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: ebből a költségvetésből a pályázathoz szükséges saját erőt nem 

lehet biztosítani 

 

Nemoda István külsős alpolgármester: az alapítványnak is kevés pénze van, pontos 

összeget nem tudott mondani. A pályázat megvalósítását későbbi időpontra nem lehet 

átütemezni? 

 

Ács Lászlóné alpolgármester: már tavaly el kellett volna kezdeni a pályázattal kapcsolatos 

feladatokat, a testületet is meg kellett volna kérdezni. 

 

Takács Lászlóné jegyző: ezt a pályázati lehetőséget valahogyan meg kellene menteni, 

valahonnan  fedezetet kellene rá biztosítani. 

 

Ács Lászlóné alpolgármester: milyen retorzió éri az önkormányzatot, ha év végén a 

költségvetést hiánnyal zárja? 

 

Takács Lászlóné jegyző: nem tudjuk, erre még nincs gyakorlat. 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: a pályázat elszámolása hatalmas munka, a pályázat 

utófinanszírozott, nem biztos az sem, hogy még az idei évben megkapná az önkormányzat a 

támogatási összeget. Sajnos van rá tapasztalat, hogy a kiíró szervezetek hiánypótlásokkal 

tolják ki a kifizetések időpontjait. 

 

Ács Lászlóné alpolgármester: hitelt kellett volna felvenni, ez egy hibás döntés. 

 

Marton Istvánné polgármester: most el kell dönteni, hogy mi legyen, ha ezt a lehetőséget 

most elszalasztjuk, akkor mostanában ilyen biztosan nem lesz. 

 

Ács Lászlóné alpolgármester: úgy gondolta, hogy meg kell próbálni, bátornak kell lenni, ha 

az ember nem bátor, akkor semmit nem ér el. 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: ez a költségvetés ezt biztosan nem bírja finanszírozni 

 

Ács Lászlóné alpolgármester: az alapítványt meg kell kérdezni, hogy adna-e pénzt a 

pályázat megvalósításához. 

 

Nemoda István külsős alpolgármester: ebben a kérdésben egyedül és most ő nem dönthet, 

kb. 3 nap múlva tud válaszolni, a kuratórium tagjait meg kell kérdezni. 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: újabb fejlesztési hitelt nem lehet felvenni. 

 

Marton Istvánné polgármester: az elhangzottak alapján kérte a testületet, a határozat 

meghozatalára. 

 

Más hozzászólás nem volt. Ezt követően Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-

testülete egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a 

következő határozatot hozta: 
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7/2013. (II.7.) Ökt. számú határozat 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-

testülete „Vigántpetendi civil szervezetek 

közösségi színterének eszközfejlesztése” címmel 

benyújtott – és elnyert -    Leader  pályázatot meg 

kívánja valósítani. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy    -   működési hitel terhére - az eszközök 

megrendeléséről, a támogatás leigényléséről  

gondoskodjon.  

 

Felelős: Marton Istvánné polgármester 

 

Határidő: 2013. február 15. és folyamatos 

 

 

Marton Istvánné polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 18 óra 30 perckor 

bezárta. Megkérte a képviselőket, hogy ne hagyják el az üléstermet és zárt ülés tartását 

rendelte el. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

             Marton Istvánné                                                   Takács Lászlóné 

               polgármester                                                          jegyző 

 


