
 Önkormányzati Képviselő-testülete 

8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. 

 

Szám:  119-3/2013. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. március 4-én 

                (hétfőn) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli  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 

                       Nagy Péterné                          képviselő  

                     

Távolmaradását előzetesen bejelentette: 

 

                       Nemoda István  külsős alpolgármester 

  

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Takács Lászlóné  jegyző 

   

Jegyzőkönyvvezető: 

 

  Takács Lászlóné                    jegyző   

 

 

Marton Istvánné polgármester köszöntötte  a jegyzőt, képviselőket. Megállapította, hogy az 

ülés határozatképes, hisz mind az 5 képviselő jelen van. Kérte a képviselőket, hogy a 

meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával értsenek egyet, azt fogadják el.  
A képviselő-testület határozathozatal nélkül, egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta az 

alábbi: 

  

 

N a p i r e n d e t: 1./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi  

     szolgáltatásokról,valamint a szervezett köztisztasági köztisztasági  

     közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 7/2009.(XII.21.)  

     önkormányzati rendelet módosítása.   

           

                                         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 

kormányhivatal körlevélben hívta fel az önkormányzatok figyelmét, hogy 2013. január 1-től 

az önkormányzat nem jogosult hulladékszállítási díjat megállapítani, és a helyi rendeletet 

módosítani kell, a díjra vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni 

Magyar Energia Hivatal javaslatára a miniszter állapítja meg a díjat. 2013. évben legfeljebb 

bruttó 4,2 %-kal emelhette a szolgáltató díjat. 

 

Kérte a képviselők véleményét, javaslatát. 

 

Hozzászólás nem volt , javasolta a rendelet elfogadni. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta az alábbi: 

 

2/2013.(III.6.) önkormányzati rendeletet  

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

szolgáltatásokról,valamint a szervezett köztisztasági köztisztasági 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 7/2009.(XII.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 

2./ N a p i r e n d :  

 

Marton Istvánné polgármester ismertette Leopold András és Leopold Andrea Diana 2030. 

Érd, Folyondár u.100.sz. alatti lakosok kérelmét. Tulajdonukat képezi Vigántpetend 

belterületben 202 hrsz. alatt lévő lakótelek. Lakótelekre beépítési kötelezettséget írt elő az 

önkormányzat, melyet kérnek meghosszabbítani 2014. február 28-ig. Egyszer már kaptak 

halasztást, de mivel az önkormányzat nem tudja visszavásárolni a telket javasolja 

hosszabbítsák meg egy évvel a beépítési kötelezettséget. 

 

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozták az alábbi: 

 

13/2013.(III.4.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

       Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete  

    Leopold András és Leopold Andrea Diána 2030.Érd, Folyondár    

    u.100.sz. alatti lakosok tulajdonát képező  Vigántpetend belterületben  

                                       202.hrsz. alatt lévő lakótelekre előírt beépítési kötelezettséget  

                                       2014. február 28-ig meghosszabbítja.  

 

       Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés-  

                                        módosító okirat aláírására. 

 

        Felelős: Marton Istvánné polgármester  

         

        Határidő: 2013. március 31.  
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Marton Istvánné polgármester ismertette a Family Frost Kft. Budaőrs, Budapesti út 62-64.  

sz. kérelmét, akik mozgóbolti árusításra  igénybe kívánják venni  a közterületet, heti egy 

alkalommal, 2013. január 5-től 2013. december 20-ig. A 4/2008.(VII.15.) önkormányzati 

rendelet alapján a közterület-használati díj napi 1000.-ft. 50 alkalmat figyelembe véve, ez 

50.000.-ft. Javasolta részükre a fenti feltételekkel a közterületet kiadni, és a szerződést 

megkötni. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

14/2013.(III.4.)Ökt.sz.   h a t á r o z a t o t  

 

Vigántpetend község Önkormányzata  a közterület-használatról és a 

közterületek rendjéről szóló 4/2008.(VII.15.) önkormányzati 

rendelet alapján engedélyezi, hogy a Family Frost Kft. 2040. 

Budaőrs, Budapesti út 62-64.sz. sz. alatti jogi személy az 

önkormányzat közterületeit igénybe vegye  mozgóbolti árusítás 

céljából,  2013. január 5-től 2013. december 20-ig – heti 1 

alkalommal, összesen: 50 alkalom -. 

 

Képviselő-testület a bérleti díj mértékét a rendelet 5. § 1. melléklete 

alapján ,  1000.-ft/nap  összegben határozza  meg, mely  összesen: 

50.000.-ft. azaz Ötvenezer forint.  

 

                                         Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a  

                                         közterület-használati szerződés megkötésére, és használati díj  

                                         beszedésére.  

 

        Felelős: Marton Istvánné 

     polgármester 

 

        Határidő: 2013. március 31.  

 

 

Marton Istvánné polgármester elmondta, hogy a Leader pályázatra  megvásároltak 

valamennyi eszközt,, ki van fizetve a számla. Vigántpetend Jövőjéért Alapítvány 300 e ft-tal 

támogatta a beszerzést. Javasolta, hogy a régi számítógépeket, és monitort  adják el, hisz a 

könyv szerinti értékűk nulla.  5 db. számítógép és 1 monitor van. Évjárattól függően javasolt 

ár: 5 e ft, 10 e ft, 15 e ft. monitor 15 e ft. amennyiben géppel együtt veszik meg, akkor 10. e 

ft. 

 

Ács Lászlóné alpolgármester javasolta a számítógépeket értékesíteni, a befolyt összegből 

lehetne vásárolni a kamerába SD. kártyát. 

 

Marton Istvánné polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért az eladással kézfeltartással 

jelezze. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozta az alábbi: 
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15/2013.(III.4.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

 

         Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete a  

Közösségi Házban lévő  5 db.  régi számítógépeket, és 1 db. 

monitort értékesíti 5.000.-ft., 10.000.-ft., 15.000.-ft. értékben,  

évjárattól függően.  

Monitor ára:  15.000.-ft, géppel együtt: 10.000.-ft.  

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az értékesítés 

meghirdetéséről, és a szerződés aláírásáról  intézkedjen. 

 

Felelős: Marton Istvánné  

            polgármester  

 

Határidő. 2013. március 31. 

 

 

Marton Istvánné polgármester gratulált Ács Lászlóné ápolónőnek, valamint dr. Tóth 

Józsefnek a 2. helyezéshez. A  betegek javaslata alapján választották ki a hónap orvosát, 

ápolónőjét, és Ők közül érték el a helyezést.  

 

Elmondta, hogy az óvoda megszüntetésével kapcsolatban megbeszélést folytattak Kapolcson, 

2013. február 27-én, ahova meghívták a szülőket, érdeklődőket. Tájékozatták a szülőket a 

kialakult helyzetről, lehetőségekről. Képviselő-testület előzetes szándéknyilatkozata alapján 

Monostorapáti Óvodához kíván csatlakozni. A szülő dönti el, hogy melyik óvodába íratja be a 

gyermekét.   

  

 

Marton Istvánné polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 17 óra 45 perckor 

bezárta.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

             Marton Istvánné                                                   Takács Lászlóné 

               polgármester                                                          jegyző 

 


