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Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. 

 

Szám: 119-5/2013. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 25-én 

               (csütörtökön) 17.00 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 

Nagy Péterné   képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Takács Lászlóné  jegyző 

  Molnár Lászlóné  főelőadó 

Nemoda István  külsős alpolgármester 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

  Szaller Zoltánné  főelőadó 

 

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

Megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből mind az 5 fő 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./ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének   

                                           önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi   

                                           költségvetésének zárszámadásáról 

 

       Előadó: Marton Istvánné polgármester 

 

  2./ Vigántpetend község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési  

       koncepciója 

 

       Előadó: Marton Istvánné polgármester 

 

  3./ Vigántpetend község Önkormányzata gyermekjóléti és  

       gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése 

 

       Előadó: Marton Istvánné polgármester 
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4. / Vegyes, aktuális ügyek 

 

      Előadó: Marton Istvánné polgármester 

 

Napirend előtt:  
 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott 

döntésekről, fontosabb intézkedésekről. 

 

Marton Istvánné polgármester: a lejárt határidejű határozatok végrehajtásával 

kapcsolatosan elmondta, hogy a civil szervezetek eszköz fejlesztésére benyújtott pályázat és a 

szociális tűzifa pályázat elszámolása megtörtént. A használt számítógépek értékesítésével 

kapcsolatosan nem történt intézkedés, mert nem volt érdeklődő a gépek iránt. A Tapolca és 

Környéke Kistérségi Társulással és a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulással 

kapcsolatosan hozott döntésekről szóló határozatok postázásra kerültek. 

 

1. Napirend 
 

Marton Istvánné polgármester: a képviselők megkapták az írásos előterjesztést, felkérte 

Molnár Lászlóné főelőadót, hogy a költségvetés teljesítéséről készült beszámolót egészítse ki. 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: az önkormányzat a 2012. évet hitelállomány nélkül zárta, az 

állam által átvállalt 5.280 e.Ft összegű adósságkonszolidációnak köszönhetően. A bevételek a 

módosított előirányzatnak megfelelően teljesültek. A pénzmaradvány 8.538 e.Ft, ez az 

elkülönített számlán kezelt víziközmű társulat megszűnéséből keletkezett maradvány. A 

kiadások a tervezettnek megfelelően teljesültek. A kötelező feladatok ellátása megtörtént.  

 

Hozzászólás, észrevétel nem volt. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 

egyhangú döntéssel 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 

 

3/2013. (IV.30.) számú  önkormányzati rendeletet 

 

Vigántpetend község Önkormányzata 2012. évi 

költségvetésének zárszámadásáról 

(rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz) 

 

2./ Napirend 
 

Marton Istvánné polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy az önkormányzatok 

számára az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő a költségvetési 

koncepció készítését, amit a polgármester április 30-ig a testület elé terjeszt. A koncepció 

ennek megfelelően került elkészítésre. Ha a következő évben nem lesz plusz állami 

támogatás, akkor az önkormányzatnak 16 millió forintból kell gazdálkodni, ez nagyon kevés, 

az elmúlt évek 30-40 milliós költségvetéséhez képest. Elfogadásra javasolta. 

 

Hozzászólás nem volt. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú 

döntéssel 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő  
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26/2012. (IV. 25.) Ökt. számú határozatot 

 

 Vigántpetend   község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

2014. évi költségvetési koncepciót elfogadja. 

 

A 2014. évi költségvetést a vonatkozó, Országgyűlés által elfogadott 

jogszabályok alapján kell elkészíteni a koncepcióban 

megfogalmazott célok figyelembevételével. 

 

  1. A 2014. évi költségvetésben működési hiány nem tervezhető. 

 

  2.A költségvetési szerveink működési kiadásainak biztosítása  

     mellett rendívül szigorú, takarékos gazdálkodás folytatására kell  

     valamennyiüket ösztönözni!  

 

  3.Az intézményi ill. önkormányzati bevételeket maximalizálni  

     szükséges. 

 

      Felelős: Marton Istvánné   polgármester  

                Takács Lászlóné jegyző 

 

      Határidő: Azonnal. 

 

 

3./ Napirend 
 

Marton Istvánné polgármester: minden képviselő megkapta  a kiküldött anyagot, a 

beszámoló nagyon részletes, mindenre kiterjed, a családgondozó közösen készítette a 

gyámügyi ügyintézővel. Elmondta, hogy a családgondozó nagyon lelkiismeretesen végzi a 

munkáját, rendszeresen látogatja a rászoruló családokat, segít nekik, amiben tud. 

 

Ács Lászlóné alpolgármester: a beszámolóban szerepel a veszélyeztetett gyermekek száma 

is, sajnos a településen sok gyerek van, aki ilyen körülmények között él. 

 

Marton Istvánné polgármester: a beszámolót elfogadásra javasolta. 

 

Más hozzászólás nem volt. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 

egyhangú döntéssel 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő  

 

27/2013. (IV. 25.) Ökt. számú határozatot 

 

Vigántpetend   község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 96. § (6) bekezdése alapján az Önkormányzat gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról készített értékelést. 

 

Az Önkormányzat a feladatellátásról szóló értékelést tudomásul vette, azt 

elfogadja és úgy határozott, hogy lehetőségeitől függően mindent elkövet a 

feladatellátás szinten tartása érdekében. 
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Az értékelést megküldi a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatalához (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) 

 

Felelős: Marton Istvánné   polgármester 

 

Határidő: 2013. május 31. 

 

4./ Napirend 

 

a, lakótelek értékesítés 

 

Marton Istvánné polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy van egy jelentkező az 

üresen álló építési telekre, már nagyon szeretné megvásárolni, többször beszélt vele telefonon 

és személyesen is. Elmondta neki, hogy kérelmet kell írni a képviselő-testületnek, amiben 

jelzi, hogy meg szeretné vásárolni a telket és majd testületi ülésen döntenek. A kérelmet 

megírta, minden szükséges adat szerepel a kérelembe  az adás-vételi szerződés megkötéséhez. 

Szóban tájékoztatta, hogy a telek ára 1 millió forint, ezen kívül a közmű csatorna hozzájárulás 

összegét, 180 ezer forintot is be kell fizetni. Ezeket a feltételeket elfogadta. Javasolta a 

testületnek, hogy a kérelmező részére biztosítsa a telek megvásárlását. 

 

Kandikó Ferencné képviselő: támogatja a telek értékesítését. Lehet-e tudni, hogy itt akar 

maradni állandó lakosként a településen? 

 

Marton Istvánné polgármester: igen ezt mondta, nagyon tetszik neki a környék, itt akar 

élni. Javasolta, hogy a testület az értékesítéssel együtt a korábbi eladásokhoz hasonlóan a 4 

éves beépítési kötelezettséget írja elő. 

 

Más hozzászólás nem volt. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 

egyhangú döntéssel 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a 

következő  

 

28/2013. /IV.  25./ Ökt. számú határozatot  

 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete Vigántpetend 

belterületben lévő 189/8. hrsz. alatti 997 m2 nagyságú építési telek 

vevőjéül 

 

Molnár Tibor /sz. Hodász, 1959. 05. 02. an. Bora Margit, szem. száma: 

1590502 1868, adóazonosító jele: 8337233141/ 1193 Budapest, Komjáti 

Gy. utca 23.  szám alatti   lakost kijelöli. 
 

Az ingatlan vételárát 1.000.000,-Ft-ban állapítják meg. A lakótelek víz, 

csatorna, villany,  gáz közművel ellátott. A szennyvízcsatorna hálózatra 

való rákötés minden ingatlanra kötelező jellegű, így a 180.000,-Ft 

összegben meghatározott érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére – a telek 

vételárán felül – egy összegben köteles.  

 

Képviselő-testület 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő. Beépítési 

kötelezettség nem teljesítése a szerződés felbontását vonja maga után. 
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Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a szerződés elkészítéséről, az 

ingatlan-nyilvántartáson történő  átvezetéséről gondoskodjon.  

 

Felelős:    Takács Lászlóné 

                                                       jegyző 

 

                               Határidő:  2013. május 15 

 

Bejelentések, tájékoztatás 
 

- csatorna beruházás 

 

Marton Istvánné polgármester elmondta, hogy  Veszprémben  a tegnapi napon volt a 

csatornázással kapcsolatosan egy megbeszélés, ahol a kivitelező Boroszlán Kft. igéretet tett 

arra, hogy a József A. utcában lévő 3 háznál, ahol probléma van, rendesen elkészítik  a 

csatornát. 2014. januárban véglegesen be kell fejezni, mindent és átadni. 

 

-viharkárok 

 

Az elmúlt időszakban történt nagy esőzések következtében az orvosi rendelő teteje beázott, a 

biztosító felé ezt jelezték, a kastély épületnél is volt beázás, de kártérítést még nem kapott az 

önkormányzat. A bolt, régi orvosi rendelő, hivatali épületnél is történt a vihar miatt kár, a 

biztosító ezeknél az épületeknél már fizetett kártérítést. 

 

Orvosi rendelő építésének garanciája hamarosan lejár, ezért a kivitelező SZL-BAU Kft-től 

időpontot kért a garanciális bejárásra, ez május 8. 

 

Nyugdíjas ünnep megtartása 

 

Évek óta májusban tartották a nyugdíjasok megemlékezésének ünnepségét, ebben az évben 

azonban az időjárás és egyéb tényezők miatt sok program és az emberek munkája is 

eltolódott, ezért előre láthatóan a május nagyon zsúfolt lesz. Időpontot kellene meghatározni 

az ünnepség megtartására. A rossz idő miatt elmaradt a hagyományos „Haj Liliom”, azt is 

szeretnék pótolni, májusban már ballagások lesznek, itt van a pünkösdi ünnepség. 

 

Ács Lászlóné alpolgármester: szerint a pünkösdi vetélkedőt és a „Haj-Liliom”-ot nem lehet 

megtartani egy napon, mert akkor nagyon zsúfolt lesz, a vetélkedőkre kevés idő marad. 

 

Nemoda István külsős alpolgármester: egyetért az alpolgármester asszonnyal, egy ilyen kis 

településen havonta egy rendezvény elég. Javasolta az idősek napját május 19-én megtartani, 

ha mindenképpen abban a hónapban szeretnék. 

 

Ács Lászlóné alpolgármester: a pünkösdi vetélkedők délután 3 órakor szoktak kezdődni, 

mire azok lemennek, utána a jutalmak kiosztása is sok időt vesz igénybe, nem jó a két 

program egy napon történő tervezése. 

 

Nemoda István külsős alpolgármester: javasolta, hogy a vetélkedők legyenek rövidebbre 

tervezve, elég lenne 1-2 órás játékokat szervezni a gyerekeknek, ha délután 4 órakor kezdődne 

a játék, akkor is vége lehetne a jutalmak kiosztásával együtt este 7-8 óra körül. 
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Ács Lászlóné alpolgármester: az idősek napját nem lehetne-e őszre, vagy október-november 

hónapra áttenni? Akkor már elfogynak a munkák is mindenki jobban ráérne. 

 

Marton Istvánné polgármester: a választás első ciklusában az volt a kérés, hogy tavasszal 

legyen az idősek napja, mert a jó időben könnyebben el tudnak jönni. 

 

Ács Lászlóné alpolgármester: a május mindenkinek zsúfolt, szerinte jobb lenne ősszel, vagy 

télen tartani, úgy tudja más településeken is akkor van. 

 

Nemoda István külsős alpolgármester: szerint jó a javaslat, támogatta a novemberi 

időpontot 

 

Vigántpetendről elszármazottak találkozója  
 

Marton Istvánné polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy a „Vigántpetendért” 

Alapítvány és az önkormányzat közösen szeretne egy találkozót szervezni a vigántpetendről 

elszármazottak részére, a rendezvény időpontjaként július 27.-ét határozták meg. A 

meghívókat már postázták, kb. 100 személy részére, már sokan jelezték szóban is, hogy 

szeretnének részt venni. A találkozó éppen a Művészetek Völgye rendezvény idejére esik. A 

helyszín még nincsen lefixálva, több lehetséges helyszín is szóba került. Lehetne a Tókert, a 

régi iskola, vagy a kultúrház. Nem tudni, hogy a Művészeti Napok alatt a Független Ökológiai 

Központ hasznosítani akarja-e valamire az épületet, hiszen az Ő tulajdonuk, a korábbi 

években szállásoltattak itt, voltak kiállítások is.  

 

Nemoda István külsős alpolgármester: még 30-40 ember visszajelzésére várnak, akik még 

nem jeleztek, utána tudnak létszámot mondani és akkor a FÖK vezetőjével  Vásárhelyi 

Judittal, Pallagi Anikóval és a rendezvény szervezőivel is tárgyalni kell ez ügyben. A 

rendezvény helyszín megtartására lehetőség még egy rendezvénysátor bérlése, aminek 

azonban nagyon magas a költsége. 

 

- templomhoz gépjárművel történő behajtás 

 

Marton Istvánné polgármester: A helyi megbízott rendőrrel beszélt arról, hogy lenne-e 

lehetőség arra, hogy a templomhoz egy behajtani tilos tábla legyen elhelyezve. Problémát 

jelent, hogy sokan mennek fel oda autóval és az ott található csapról kannákban viszik a vizet, 

a felső úton kihajtanak. 

 

Ács Lászlóné alpolgármester: nincs-e arra lehetőség, hogy a víznyomás korlátozásra 

kerüljön, mert akkor ezeket az embereket jobban észreveszik a falu lakói, ha tovább ott 

tartózkodnak és jelzik. Ha kisebb a víznyomás, lehet, hogy nem várják meg amíg megtelnek 

az edények és nem vinnének el több kanna vizet. 

 

Farkas Károly képviselő: természetesen erre van lehetőség. 

 

Nagy Péterné képviselő: elmondta, hogy a Veszprémből 20 óra 30 perckor induló járat nem 

megy be a faluba, ezért a délutános műszakból hazajövőknek éjszaka a főúttól be kell 

gyalogolni a településre. Kérdezte, hogy a Volán-hoz nem lehetne-e kérelmét írni, hogy ez a 

járat  bejöjjön a faluba, hiszen csak pár perc többlet menetidőt jelentene. 
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Takács Lászlóné jegyző: természetesen meg lehet kérvényezni, írni kell a járatot üzemeltető 

Volán társaságnak. Melyik társaság üzemelteti ezt a buszt? 

 

Nagy Péterné képviselő: úgy tudja, a Somló Volán járata. 

 

Marton István polgármester megköszönte a részvételt, megkérte a képviselőket, hogy ne 

hagyják el az üléstermet és 17 óra 55 perckor zárt ülés tartását rendelte el. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

                    Marton Istvánné                                  Takács Lászlóné 

                      polgármester                             jegyző 


