
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. 

 

Szám: 119-9/2013. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. július 15-én 

               (hétfőn ) 18   órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről 

                 

Az ülés helye: Polgármester Irodája Vigántpetend, Kossuth u.32.  

 

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 van: 

 

  Takács Lászlóné  jegyző 

   

Jegyzőkönyvvezető: 

 

  Takács Lászlóné                     jegyző  

 

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

Megállapította, hogy 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./ A közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló  

                                          4/2008.(VII.15.) önkormányzati rendelet módosítása.  

 

       Előadó: Marton Istvánné polgármester 

 

 2./ Vegyes, aktuális ügyek. 

 

       Előadó: Marton Istvánné polgármester  

 

1./ Napirend 

 

Marton Istvánné polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a 

közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló helyi rendelet módosításáról szóló 

előterjesztést.   
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Jogszabály írja elő, hogy a helyi önkormányzatnak szabályozni kell a filmforgatás célú 

hasznosítással kapcsolatos előírásokat. Filmforgatás nincs a községben, de sikeresen 

lebonyolódott a Ralley autóverseny.  

 

Javasolta a rendelet tervezetet elfogadni. 

 

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 4 igen szavazattal megalkották az 

alábbi: 

 

4/2013.(VII.16.) önkormányzati rendeletet  

 

      a közterültek használatáról és a közterületek rendjéről szóló  

                            4/2008.(VII.15.)önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)                

 

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

 

Marton Istvánné polgármester elmondta, hogy 2013. augusztus 31-el megszűnik a Közös 

Fenntartású Óvoda. Az önkormányzat kötelező feladatát úgy teljesíti, hogy 2013. szeptember 

1-től 2013. december 31.-ig feladat-ellátási szerződést kötnek a Monostorapáti Óvoda 

fenntartójával a Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulással.  

Javasolta a feladat-ellátási szerződést elfogadni. 

Képviselők a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozták az alábbi: 

47/2013.(VII.15.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  

         Vigántpetend  Község Önkormányzata Képviselő-testülete  

                                          Vigántpetend   községben lakóhellyel rendelkező óvodás korú  

                                          gyermekek óvodai nevelésben történő ellátását 2013. szeptember 1- 

                                          től 2013. december 31-ig Monostorapáti és Hegyesd községek  

                                          Óvodai Intézményfenntartó Társulással  kötött, -  a határozat  

                                          mellékletét képező -  feladat-ellátási szerződés  megkötésével  

                                          biztosítja. 

 

      Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási 

         szerződés aláírására.  

                              Felelős: Marton Istvánné polgármester  

         Határidő: 2013. július 31.  

(feladat-ellátási szerződés a határozat mellékletét képezi) 

Marton Istvánné polgármester elmondta, hogy 2013. július 27-én kerül sor a 

„Vigántpetendről Elszármazottak Találkozójára”. A találkozót közösen szervezi  a 

Vigántpetend Jövőjéért Alapítvány, valamint az önkormányzat. Javasolta, hogy az 
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önkormányzat 300.000.-ft-tal támogassa a rendezvényt. Az önkormányzat 

eszközfejlesztéséhez az alapítvány is hozzájárult, amikor az önkormányzat szűkös pénzügyi 

helyzetben volt. 

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag 4 igen szavazattal meghozták az alábbi: 

48/2013.(VII.15.)Ökt.sz.   h a t á r o z a t o t  

          Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 

                                           2013. július 27-én megrendezésre kerülő Vigántpetendről  

                                           Elszármazottak Találkozójára” 300.000.-ft-ot biztosít a 

          Vigántpetend Jövőjéért Alapítványnak. 

          Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az összeg átutalásáról 

          gondoskodjon. 

          Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

          Határidő: 2013. július 22. 

Nemoda István Vigántpetend Jövőjéért Alapítvány elnöke tájékoztatta a képviselőket a 

szervezés jelenlegi állásáról, és kérte a képviselők közreműködését.  

Marton Istvánné polgármester megköszönte a képviselők megjelenését, és a rendkívüli 

testületi ülést 18 óra 30 perckor bezárta.  

 

        k.m.f.t. 

 

                         Marton Istvánné      Takács Lászlóné  

      polgármester            jegyző  

  


