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Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. 
 

Szám: 119-10/2013. 

J e g y z ő k ö n y v 
 

 

Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én 

               (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 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Takács Lászlóné  jegyző 

  Molnár Lászlóné  főelőadó 

 

Távolmaradását jelezte: 

 

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./ Beszámoló az önkormányzat  2013. I. félévi gazdálkodásáról 

                                            Előadó: Marton Istvánné polgármester 

 

                                       2./ Vegyes, aktuális ügyek 

 

         Előadó: Marton Istvánné polgármester 

 

NAPIREND ELŐTT: 

 

Marton Istvánné polgármester:  tájékoztatta a képviselőket a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott fontosabb intézkedésekről. 

 

A képviselők külön határozat hozatala nélkül a tájékoztatót elfogadták. 

 



2 

 

 

 

1. NAPIREND 

 

Marton Istvánné polgármester: az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról készült írásos 

anyagot minden képviselő megkapta. Felkérte Molnár Lászlóné főelőadót, hogy a kiküldött anyagot 

egészítse ki. 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: elmondta, hogy az önkormányzat hitelállománya 1,7 millió Ft, ami 

egyre nő, év végéig csökkenteni  kell. Az önkormányzat lehetőségei korlátozottak, a bevételi 

források adottak, nincs lehetőség újabb bevételek bevonására. A kistérségi társulás részére átadandó 

pénzösszeg nem így szerepelt az önkormányzat költségvetésében, mert 400 e.Ft. volt  tervezve, 

szemben a kifizetendő 800 e.Ft-al. A pályázatnál 500 e.Ft hiányzik. Az óvodánál a tervezetthez 

képest 860 e.Ft többlet kiadása lesz az önkormányzatnak. .Az óvodai többlet kiadás a 

létszámleépítés költsége, elmaradt vezetői pótlék és a működési költségekhez történő 

hozzájárulásokból tevődik össze. Az önkormányzat állami támogatását nagyon lecsökkentették, a 

bevételek nem  fedezik a kiadásokat. A kiadásokon nagyon spórolunk. 

 

Marton Istvánné polgármester: az önkormányzat ebben az évben két lakótelek értékesítését 

tervezte, de eddig csak egyet tudott eladni. A korábbi évek 90 %-os támogatásához képest a 

közfoglalkoztatást csak  70 %-ban támogatja a munkaügyi központ.  A foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesülők száma növekszik és várhatóan a téli hónapokban tovább fog. 

 

Ács Lászlóné alpolgármester: mi lesz, ha nem lesz meg a megfelelő pénzforrás, mit lehet tenni? 

 

Farkas Károly képviselő: mi az, amin még spórolni lehetne? 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: elmondta, hogy az idei évben  július 1-től havonta kell jelentést adni a 

Magyar Államkincstárhoz az önkormányzat gazdálkodásáról, a korábbi években a jelentési 

kötelezettség negyedévente volt. 

 

Ács Lászlóné alpolgármester: a TV-ben egy híradásban hallotta, hogy az önkormányzatok 

helyzetén javítanak. Szerinte jelezni kellene a minisztérium felé az önkormányzat nehéz anyagi 

helyzetét, esetleg kapnának valamilyen segítséget. Az önkormányzatnak a viziközmű társulat 

megszűnéséből megmaradt megtakarított pénzét nem szabad az önkormányzat működési célú 

számlájára átvezetni. 

 

Molnár Lászlóné főelőadó: likvid hitelt naptári éven belül vehet fel az önkormányzat. 

 

Ács Lászlóné alpolgármester: a település területén lévő ipari területet már régen meg kellett volna 

hirdetni olyan helyen, ahol vállalkozások olvasnak híreket, lehet, hogy már tudta volna értékesíteni 

az önkormányzat. 

 

Farkas Károly képviselő: az iparterületen minden közmű ott van? 

 

Marton Istvánné polgármester: csak a villany  van ott,  a víz és a csatorna nincs. Az 

önkormányzat sok pénzt költött rá, mert a rendezési tervben ipari területté kellet módosítani. 

 

Takács Lászlóné jegyző: szerint olyan ipari területet nehéz eladni, ahol nincs ott minden közmű, 

csak villany  van. 

 

Ács Lászlóné alpolgármester: 2,-5 -3 millió Ft vételárért meg lehetne hirdetni a területet, hátha 
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lenne érdeklődő. A víz és csatorna bevezetése a vevő költsége lenne, annak összegét az 

önkormányzat az eladásnál a terület árból levonná. 

 

Marton Istvánné polgármester: az ipari terület 4-5 lakótelek nagyságúnak megfelelő, az eladási 

árat ennek megfelelően lehetne meghatározni. 

 

Ács Lászlóné alpolgármester: megkérdezte, hogy az Iparkamara újságában nem lehetne-e 

hirdetni? Ennek kellene utánanézni. 

 

Takács Lászlóné jegyző: Kapolcson egy értékbecslő most készített egy telek értékesítéshez 

értékbecslést, ő ingatlan eladással is foglalkozik. A munkadíja 25 e.Ft volt.  Az önkormányzat 

vagyonrendelete szerint értékbecslés nélkül nem lehet területet értékesíteni. Megkérdezi, hogy 

mennyiért vállalná az értékbecslés elkészítését, és ingatlan értékesítését. 

 

Marton Istvánné polgármester: javasolta az önkormányzat beszámolójának elfogadását. 

 

Más hozzászólás nem volt. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú 

döntéssel 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő: 

 

55/2013. (IX.12.) Ökt.számú határozatot 

 

     Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 

     az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló  

     beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja. 

 

2.NAPIREND 

 

a) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési pályázata 

 

Marton Istvánné polgármester: elmondta, hogy a társulás a belső ellenőrök 

létszámcsökkentéséről döntött, a kivonatot megküldték az önkormányzat részére, azt ismertette, ezt 

kell elfogadni a testületnek. 

 

Takács Lászlóné jegyző: A társulási tanács döntése értelmében 2014. január 1-től a 

közalkalmazotti jogviszonyban lévő belső ellenőr létszámcsökkentéséről döntöttek. A 

létszámcsökkentéssel kapcsolatosan pályázatot kívánnak benyújtani a Magyar Államkincstárhoz, 

melynek beadási határideje: 2013. szeptember 27. A létszámcsökkentési pályázat részét képezi a 

társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületeinek határozata. A határozatot a társulás 

részére szeptember 15-ig kell megküldeni. Az önkormányzatnak is érdeke, hogy a társulás be tudja 

adni a pályázatot, mert 2013-ban nincs költségvetési finanszírozás a belső ellenőr bérére. 

 

Ács Lászlóné alpolgármester: mikor felvették a belső ellenőrt, akkor azt mondták, szükség van a 

munkájára, most meg elküldik, akkor még sincs szükség rá? 

 

Takács Lászlóné jegyző:  a belső ellenőr munkájára továbbra is szükség van, feladatát megbízási 

jogviszonyban fogja majd ellátni. 

 

Hozzászólás, észrevétel nem volt Ezt követően Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-

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

következő: 
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56/2013. (IX. 12.) Ökt. számú határozatot 

 

    Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete , mint a  

    Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban 

    foglaltak szerint nyilatkozik arra , hogy a támogatást igénylő  

    fenntartói körén belül működő intézményénél   a meglévő üres  

    álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a 

    tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás  

    következtében a támogatást  igénylő fenntartói körén kívüli  

    Vigántpetend  tag önkormányzatnál a létszámcsökkentéssel érintett 

    álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje   

    folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs  

    lehetőség. A Társulási Tanács az intézményi létszámhelyzetének és az 

    intézmény tervezhető létszám - ,és álláshely átcsoportosítás  

    lehetőségének felülvizsgálata eredményeként döntött a felmentéssel 

    együtt járó létszámcsökkentésről. 

 

    A Társulási Tanács 54/2013.(VII.31.) számú határozatával döntött 

    arról, hogy a létszámcsökkentés keretében érintett    

    foglalkoztatottaknak a jogviszonyban töltött idő folyamatosságának 

    megszakítása nélküli továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség az  

    alábbi munkakörben:   belső ellenőr 1 fő 

                                     

    Vigántpetend Települési Önkormányzat Képviselő - testülete a  

    Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 55/2013.

    (VII.31.) határozatával elfogadott , a társulás létszámcsökkentési  

    döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének 

    - Magyar Államkincstárhoz a törvényes előírások betartásával történő 

    - benyújtását támogatja, azzal egyetért. 

     

    Felelős:  Marton Istvánné polgármester 

    Határidő: 2013. szeptember 15. 

 

b) Tapolcai általános iskolában tanuló vigántpetendi általános iskolások támogatása 

 

Marton Istvánné polgármester: tájékoztatta a képviselőket Tapolca Város Polgármesterének 

leveléről. A tapolcai iskolákba és óvodákba a 2012/2013. tanévben közel 200 fő bejáró tanuló vette 

igénybe az iskolai étkeztetést. Normatív kedvezmény nélkül étkező iskolások -napi háromszori 

étkezés -étkezése 740,- Ft-ba kerül, melyhez a szülő 490,-Ft-ot, Tapolca Önkormányzata 250,-Ft-ot, 

100 %-os normatív kedvezményben részelülők -napi háromszori étkezés -étkezése 740,-Ft-ba kerül, 

melyhez a szülő nem járul hozzá, Tapolca Önkormányzat 190,-Ft-ot fizet, 50 %-os normatív 

kedvezményben részesülők -napi háromszori étkezés- étkezése 740,-Ft-ba kerül, melyhez a szülő 

245-,Ft-ot fizet, önkormányzatnak nem kell hozzájárulni a költségekhez. Megküldték a 

megállapodást és kérték annak aláírását. Kérte a képviselők véleményét, javaslatát. 

 

Ács Lászlóné alpolgármester: Vigántpetendről járnak gyerekek Tapolcára, Veszprémbe és 

Nagyvázsonyba iskolába. Ha a tapolcai tanulóknak fizet az önkormányzat, akkor a másik 

településre járó diákok is kérhetik a támogatást. 
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Marton Istvánné polgármester: nem javasolta a támogatást. 

 

Takács Lászlóné jegyző: szerint ilyen önkormányzati költségvetés mellett az önkormányzat nem 

tudja vállalni a támogatást. 

 

Hozzászólás, észrevétel nem volt Ezt követően Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-

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

következő: 

 

57/2013. (IX. 12.) Ökt .számú határozatot 

 

     Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 

     a Tapolcai oktatási, nevelési intézményekben étkezést igénybe 

     vevő vigántpetendi gyermekek önkormányzatra eső étkezési 

     díját nem vállalja át. 

     Képviselő-testlet utasítja a jegyzőt, hogy  erről Tapolca Város 

     Polgármesterét tájékoztassa. 

 

     Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

 

               Határidő: 2013. szeptember 30. 

 

NAPIREND UTÁN 

Bejelentés, tájékoztatás 

 

szennyvíz beruházás garanciális munkái 

 

Marton Istvánné polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy a szennyvíz beruházás 

garanciális  hibáinak javítása keretében még történnek javítások, az alvállalkozó képviselőjével 

végig járták a települést és a felmerülő hibákat javítják. Van több ilyen rész, pl. a templom és a 

Tókert közötti, a 3 kontrás csatorna hibát kijavítják, a József Attila utca felületzárását azonban nem 

fogják elvégezni. 

 

Nyugdíjas nap 

 

Marton Istvánné polgármester: a szokásos nyugdíjas napra a megbeszéltek szerint most ősszel 

kerül sor, javaslat volt az október 19. Megkérdezte a képviselőket, hogy megfelelő-e nekik az 

időpont, vagy más javaslatuk van? 

 

Ács Lászlóné alpolgármester: szerint jó az október 19., addigra már elfogynak a kinti kerti 

munkák, mindenki jobban ráér és biztosan többen el tudnak menni. 

 

Tájékoztatás a Falugondnok munkájával kapcsolatban 

 

Marton Istvánné polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy a falugondnok mulasztást 

követett el. Ezen a hétfőn reggel derült ki, hogy a falugondnoki autó kulcsai nincsenek meg, ezzel 

együtt másik kulcscsomó is eltűnt, azon voltak a garázs kulcsai is. Az autó a garázsban  állt, az 

önkormányzat a különböző gépeket, fűnyírókat is  tárol ott. Hétfőn reggel amikor kezdtek volna 

dolgozni, kiderült, hogy a kulcsok  nincsenek meg. Keresték, de nem jutottak eredményre.   

Szerencsére az autóhoz való pótkulcs a polgármesteri irodában volt, azzal tudták kinyitni az autót, 

azt adta oda a falugondnoknak. 
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Ács Lászlóné alpolgármester: az autóban minél előbb zárat kell cseréltetni, mert nem lehet tudni, 

hogy a kulcsot valaki ellopta-e, vagy elveszett. Ha valaki elvitte, akkor bármikor elviheti az autót és 

akkor mit csinál az önkormányzat? A biztosító sem fizet kártérítést ilyen esetben, mikor 

felelőtlenség miatt történik baj. 

 

Marton Istvánné polgármester: mikor a pótkulcsot odaadta a falugondnoknak, akkor lemásolta és 

az átvételt aláíratta vele, kérte, hogy minden nap munka végén adja le, de azóta nem is ment be a 

hivatalba. A rendőrséget nem értesítette a kulcs eltűnéséről, de ezt pótlólag meg fogja tenni.  

Többször előfordult, hogy a falugondnok munkaidőben hazament és nem végezte el a rábízott 

feladatot. 

 

Takács Lászlóné jegyző.: szerint a falugondnoknak írásbeli figyelmeztetést kell adni. Már kapott 

szóbeli figyelmeztetést, mert nem vezeti az előírt nyomtatványokat sem. A faluból is kapott az 

önkormányzat bejelentést, a viselkedésével kapcsolatban.  

 

Ács Lászlóné alpolgármester: az a baj, hogy ma tudták csak meg a képviselők, hogy mi történt,  

amikor ez hétfőn kiderült, azonnal intézkedni kellett volna. Az a baj, hogy a falugondnok nem veszi 

komolyan a munkáját. 

 

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

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

rendelte el. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

Marton Istvánné  Takács Lászlóné 

                                              polgármester   jegyző 


