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Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. 

 

Szám: 119-8/2013. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 20-án  

(csütörtökön) 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 

Nagy Péterné   képviselő 

                       Nemoda István  külsős alpolgármester 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 
  Takács Lászlóné  jegyző 

  

 

Meghívottként jelen van: 
  Horváth József  r.százados Rendőrkapitányság Tapolca 

  Molnár Tibor   körzeti megbízott Rendőrkapitányság Tapolca 

  Sztrik Gábor   körzeti megbízott Rendőrkapitányság Tapolca 

 

Jegyzőkönyvvezető: 
  Szaller Zoltánné  főelőadó 

 

Marton Istvánné polgármester köszöntette a megjelenteket, a Tapolca-i Rendőrkapitányság 

munkatársait, 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. / Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről 

 

       Előadó: Marton Istvánné polgármester 

 

2. / Vegyes, aktuális ügyek 

 

      Előadó: Marton Istvánné polgármester 
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1./ Napirend 
 

Marton Istvánné polgármester: elmondta, hogy minden képviselő írásban megkapta a 

Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolóját. Felkérte Horváth Józsefet a kapitányság 

munkatársát, amennyiben van szóbeli kiegészítése tegye meg:  

 

Horváth József Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályvezető: elmondta, hogy a 

kapitányság létszámra sajnos az elmúlt években nem változott, kevés a járőr, az alacsony 

létszámot még 5 fővel csökkenteni is akarják, máshova vezénylik a rendőröket. A rendőrségi 

dolgozóknak is nagyon sok  adminisztrációs munkát kell végezniük, ami az effektív munkától 

veszi el az időt. A településen dolgozó körzeti megbízottak jól ellátják a feladatukat. A 

bűncselekmények száma az elmúlt évben 6 volt, szerencsére ez kevés, az elkövetett 

bűncselekmények 70-80 %-a felderítésre került. A térségben a legjobb felderítési mutatókat 

az itt szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak –Molnár Tibor és Sztrik Gábor- teljesítették.  

Az emberek elszegényedése, a napi megélhetési problémák miatt a megélhetési bűnesetek 

száma emelkedett. Az „utazó” bűnözők száma növekszik. A bűnesetek felderítésében és a 

megelőzésben a lakosságnak is jelentős szerepe van, ezért kérte a lakosság részéről történő 

együttműködést. Elmondta, hogy 2012-ben a tapolcai Rendőrkapitányság „Év rendészeti” 

díjat kapott a jó munkája elismeréseként.  

A Rendőrkapitányság igazgatásrendészeti tevékenysége a településen fegyvertartási 

engedéllyel rendelkező személyek ellenőrzését jelenti. A település közbiztonsági helyzete jó. 

Az önkormányzat és a rendőrség együttműködése jó.  

 

Marton Istvánné polgármester: gratulált a 2012-ben kapott „Év rendészeti” díjhoz, a 

kapitányság dolgozóinak további jó munkát kívánt. Megköszönte a beszámolóhoz tett szóbeli 

kiegészítést és kérte a képviselőket a beszámoló elfogadására. 

 

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

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

következő 

 

41/2013. (VI. 20.) Ökt. számú határozatot 
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a Tapolcai Rendőrkapitányság 2012. évre vonatkozó 

„Vigántpetend község közbiztonsági helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről” szóló 

beszámolóját megismerte, az abban foglaltakat a 

jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja. 

2. / Napirend 
 

a, Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 

 

Takács Lászlóné jegyző: elmondta, hogy a társulási törvény változott, ezért kell minden 

társulási megállapodást felülvizsgálni, a szükséges módosításokat elvégezni. 
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Marton Istvánné polgármester: ahogy a jegyző asszony is elmondta, minden társulási 

megállapodást, aminek az önkormányzat tagja, június 30-ig felül kell vizsgálni. Ennek 

megfelelően a társulás elkészítette a módosításra vonatkozó határozati javaslat tervezetét, amit 

a képviselők megkaptak. Javasolta a határozat elfogadását.  

 

Hozzászólás, észrevétel nem volt. Ezt követően Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül meghozta az alábbi: 

 

42/2013. (VI. 20.) Ökt. számú határozatot 
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 

az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési 

Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának a Társulási Tanács 13/2013. 

(IV.26.) ÉBRSZHK-TT határozatával kezdeményezett 

módosításait elfogadja. 

Ezzel egy időben az Észak-Balatoni Térség Regionális 

Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati 

Társulás Alapító Okirata hatályát veszti. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 

elfogadó határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot 

a Társulásnak megküldje. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

az Alapító Okirat és a Társulási Megállapodás helyébe 

lépő, a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetű 

Társulási Megállapodást aláírja. 

 

Felelős: Marton Istvánné polgármester 

Határidő: 2013. június 30. 

 

b) Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési- és Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás módosítása 

 

Marton Istvánné polgármester: az előbbiekben elhangzottak szerint ezt a megállapodást is 

módosítani szükséges, a határozati javaslatot minden önkormányzatnak megküldte a társulás. 

Javasolta annak elfogadását. 

 

Hozzászólás, észrevétel nem volt. Ezt követően Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül meghozta az alábbi: 

 

43/2013. (VI. 20.) Ökt. számú határozatot 
     Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és elfogadja a Veszprém és Térsége 

Szennyvízelvezetési - és Kezelési Önkormányzati 

Társulás Tanácsának a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére, tárulási megállapodás aláírására.  
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     Felelős: Marton Istvánné polgármester 

     Határidő: 2013. június 30. 

 

c) Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. megkeresése 

 

Takács Lászlóné jegyző: elmondta, hogy 2013. július 1-től csak Nemzeti Dohányboltban 

lehet cigarettát árusítani, Vigántpetenden nem jelentkezett senki, hogy ilyen tevékenységet 

kíván folytatni, ezért kérték, hogy az önkormányzat jelöljön ki, javasoljon olyan személyt, aki 

ezt a tevékenységet ellátná. 

 

Nagy Péterné képviselő: hol fogja a terméket árusítani, mi kell hozzá? 

 

Takács Lászlóné jegyző: törvényben meghatározott előírások vannak, a helyiségnek külön 

bejáratának kell lenni, külön pénztárgép kell, stb. Jellemzően falvakban nem jelentkeztek 

dohánytermék árusításra, mert nem tudják biztosítani az előírt feltételeket, kis vállalkozások 

számára jelentős anyagi forrás megléte szükséges a tevékenység folytatásához. 

 

Marton Istvánné polgármester: a településen vegyesboltot és kocsmát üzemeltető 

vállalkozót kérdezte meg, hogy akar-e élni a lehetőséggel? 

 

Nemoda István külsős alpolgármester: meg lehet-e azt tenni, hogy a testület a nem 

dohányzók védelmében nem vállalja be a döntést? 

 

Marton Istvánné polgármester: szerinte a testület a javaslatával adja meg az esélyt arra, 

hogy valaki árusíthasson a településen dohányterméket. 

 

Ács Lászlóné alpolgármester: furcsának találta ezt a dolgot, nem érti, hogy mi köze van 

ehhez az önkormányzatnak, aki árusítani akar, az nyugodtan megteheti, ha teljesíti a 

feltételeket, bárki jelentkezhet  

 

Takács Lászlóné jegyző: szerint a testület hozzon olyan határozatot, hogy támogatja azt a 

vállalkozót, aki a településen eddig is értékesített dohányterméket.  

 

Nemoda István külsős alpolgármester- Ács Lászlóné alpolgármester: a testület nem 

akadályozza meg, hogy az a vállalkozó, aki dohányboltot akar üzemeltetni, azt megtegye, de a 

testület nem támogasson senkit. 

 

Marton Istvánné polgármester: javasolta, hogy a testület olyan döntést hozzon, hogy 

támogatja azt  a vállalkozót, aki eddig is értékesített, teremtse meg a szükséges feltételeket. 

 

Más hozzászólás nem volt. Ezt követően Vigántpetend község önkormányzata képviselő-

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

a következő  

 

44/2013. (VI. 20.) Ökt. számú határozatot 
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. megkeresését 

megtárgyalta, és nem kíván javaslatot tenni  annak személyére akit  a 

dohányterméket forgalmazna. 
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 A képviselő-testület javasolja,  hogy a vállalkozó saját maga 

nyújtson be pályázatot, és gondoskodjon a szükséges feltételek 

biztosításáról.   

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről értesítse a 

megkereső szervet. 

 

Felelős: Marton Istvánné polgármester 

Határidő: Azonnal.  

 

d) Helyi értéktár 

 

Takács Lászlóné jegyző: a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodája megküldte 

a Nemzeti Művelődési Intézet levelét, melyben felhívták a figyelmet a 114/2013.(IV.16.) 

Kormányrendeletre. Az önkormányzatnak a rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon 

belül döntést kell hozni, hogy kíván-e élni a települési értéktár létrehozásának lehetőségével. 

Nem lehet tudni, hogy az értéktár milyen kötelezettséget jelent az önkormányzatnak. 

 

Marton Istvánné polgármester: elmondta, hogy a településen csak a kastély épülete van, 

ami esetleg felvételre kerülhetne a helyi értéktárba. A jegyző asszony tájékoztatása szerint 

azonban, még nagyon kevés információ van, ezért nem javasolta az épület felvételét. Majd a 

későbbiek során erre még lesz az önkormányzatnak lehetősége. 

 

Hozzászólás, észrevétel nem volt.  Képviselő-testülete egyhangú döntéssel 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi:  

 

45/2013.(VI.20.)Ökt. számú  h a t á r o z a t o t  
 

    Vigántpetend   község Önkormányzata Képviselő-testülete  

                                     a nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 114/2013.(IV.16.Korm.  

                                     rendelet  2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján nem kíván helyi 

                                     értéktárat létrehozni. 

 

     Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy erről a Veszprém Megyei  

     Közgyűlés elnökét tájékoztassa. 

 

     Felelős: Takács Lászlóné jegyző  

                                     Határidő: 2013. július 15.    

                            

e) Óvoda társulási megállapodásának felülvizsgálata tárgyában hozott határozat módosítása.  

 

Takács Lászlóné jegyző: elmondta, hogy a társulási törvény változása miatt az óvodára 

vonatkozó megállapodást is felül kell vizsgálni. A 40/2013.(V.30.)Ökt.számú határozattal 

döntöttek arról, hogy 2013. augusztus 31-ig az óvoda működéséig a régi társulási 

megállapodás alapján ellátják a feladatot és 2013. július 1-től csatlakoznak a Monostorapáti és 

Hegyesd Önkormányzat által  létrehozandó jogi személyiséggel rendelkező társuláshoz. 

Monostorapáti és Hegyesd Önkormányzat nem szüntette meg a társulást május 31-ig, ezért  

nem jött létre új társulás, a társulási megállapodás alapján a társuláshoz 2014. január 1-el 

csatlakozhat a két település.  
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Javasolta a határozatot úgy módosítani, hogy 2013. szeptember 1-től 2013. december 31-ig 

feladat ellátási szerződést kötnek az óvoda fenntartójával az  óvodai feladatok ellátása 

érdekében   

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

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

következő 

 

46/2013. (VI. 20.) Ökt. számú határozatot 
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 40/2013.(V.30.)Ökt.sz. határozatát alábbiak 

szerint módosítja:  

Az önkormányzat kötelező közszolgáltatását -  az óvodai 

nevelést -  2013. szeptember 1. napjától 2013. december 

31-ig  feladat ellátási szerződés keretében biztosítja. 

      2014. január 1-től csatlakozik a Monostorapáti Óvoda  

       fenntartására létrejött jogi személyiségű társuláshoz.  

 

Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a feladatellátási 

szerződés elkészítésére, az intézményfenntartó 

társuláshoz történő  csatlakozási szándék közlésére.  

 

Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

     

Határidő: 2013. július 31. 

 

Napirend után 

Tájékoztatás 

 

Marton Istvánné polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy az elmúlt testületi ülésen 

hozott döntés alapján a vigántpetendi 189/8. hrsz-ú ingatlant új tulajdonos vásárolta meg –

Gulyás Imre-, a szerződés elkészült, az első részletet már befizette az önkormányzat 

számlájára. Kérelmének megfelelően a telek vételárát 4 részletben fizetheti meg, a 

tulajdonába a 4. részlet befizetése után fog kerülni a telek. 

 

Más napirend nem volt. Marton Istvánné polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 18 

óra 55 perckor bezárta. Megkérte a jelenlévőket, hogy ne hagyják el az üléstermet, mert a 

testületi ülés után lakossági fórum lesz. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

                       Marton Istvánné                              Takács Lászlóné 

                         polgármester                                     jegyző 

 


