Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete
8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32.
Szám: 119-14/2013.

Jegyzőkönyv
Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 31-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
Farkas Károly
Kandikó Ferencné

polgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előre jelezte:
Ács Lászlóné
Nagy Péterné

alpolgármester
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlóné
Nemoda István
Molnár Lászlóné

jegyző
külsős alpolgármester
főelőadó

Jegyzőkönyvvezető:
Szaller Zoltánné

főelőadó

Marton Istvánné polgármester köszöntette a megjelenteket, a jegyzőt, képviselőket.
Megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből 3 fő jelen van. Kérte a képviselőket, hogy a
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával értsenek egyet, azt fogadják el.
A képviselő-testület határozathozatal nélkül, egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadta az alábbi:
N A P I R E N D E T: 1./ Vigántpetend község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Marton Istvánné polgármester
2./ Beszámoló az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Marton Istvánné polgármester
3./ Vigántpetend község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
koncepciója
Előadó: Marton Istvánné polgármester
4./ Vegyes, aktuális ügyek
Előadó: Marton Istvánné polgármester
1. / Napirend:
Marton Istvánné polgármester: minden képviselő megkapta az írásos előterjesztést. Felkérte
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Molnár Lászlónét, hogy a kiküldött anyagot egészítse ki.
Molnár Lászlóné: elmondta, hogy a költségvetési főösszeget 2.932 e.Ft-al kellett módosítani, így a
bevételi és kiadási főösszeg 22.945 e.Ft lesz. A rendelet módosítás az alábbi tételeket miatt
szükséges: Leader pályázaton nyert támogatás felhalmozási tételként szerepel, ebből történt az
eszköz beszerzés, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek járó Erzsébet
utalvány, a közös hivatal fenntartására kapott normatíva, szerkezet átalakítás. A dologi kiadásokat a
Leader pályázaton vásárolt kis értékű tárgyi eszközök összegével kellett módosítani, a kistérség
igazgatási feladataira, az óvoda működtetéséhez átadott pénzeszköz, ami a szociális ellátásokra
tervezett összegből került módosításra, mert véleménye szerint a tervezetthez képest kisebb összeg
is elég lesz a szociális ellátások kifizetéséhez. Az orvosi rendelő megépítése nagy beruházás volt
ennek a kis településnek az életében, jelentős anyagi megterhelést jelentett, több év kell ahhoz,
hogy a költségvetési egyensúly helyreálljon.
Marton Istvánné polgármester: javasolta az elhangzottak alapján a rendelet módosítás
elfogadását.
Hozzászólás, észrevétel nem volt. Ezt követően Vigántpetend község Önkormányzata képviselőtestülete egyhangú döntéssel, 3 igen szavazattal,minősített döntéssel, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül megalkotta a
5/2013. (XI.15.) önkormányzati rendeletet
Vigántpetend község Önkormányzata költségvetéséről
szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz)
2./ Napirend
Marton Istvánné polgármester: elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták az előterjesztést.
A beszámolóból látható, hogy a bevételek és kiadások teljesítése az időszaknak megfelelően alakul.
Molnár Lászlóné: az adó bevételeknél a tervezetthez képest kb. 500 e.Ft-al kevesebb a befizetés,
ez a kommunális adó, talajterhelési díj és a pótlékok befizetéséből adódik.
Kandikó Ferencné képviselő: a talajterhelési díjat fizetik?
Takács Lászlóné jegyző: a felszólításokat megkapják az érintettek, de olyan családokról van szó,
akiknek nem volt pénze arra, hogy rácsatlakozzanak a szennyvízhálózatra, fizetni sem tudnak.
Farkas Károly képviselő: a tartozás összege halmozódik-e, ha nem fizetnek?
Takács Lászlóné jegyző: a talajterhelési díj hátralék halmozódik, adók módjára behajtható.
Molnár Lászlóné: az állami normatíva, amit az önkormányzatok kapnak, nagyon lecsökkent.
Nemoda István külsős alpolgármester: a kiadás: 26.664 e.Ft?
Molnár Lászlóné: a 8 millió Ft pénzmaradvány benne van.
Marton Istvánné polgármester: javasolta a beszámoló elfogadását.
Hozzászólás, észrevétel nem volt. Ezt követően Vigántpetend község Önkormányzata képviselő-
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testülete egyhangú döntéssel, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
68/2013. (XI. 31.) Ökt.számú határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata az önkormányzat
2013.III.negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót
a jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja.
(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3./ Napirend
Marton Istvánné polgármester: a koncepció az idei évnek megfelelően készült, nem sok változás
van a 2013-as évhez képest, az adókat lehetne emelni, de nem érdemes változtatni, a jelenlegi évi
8000,-Ft kommunális adót sem fizetik sokan, ha emelnénk, akkor még kevesebb lenne a befizetés. A
tervezésnél az óvoda kiadásaival csökkentve lett a költségvetés az óvoda megszűnése miatt, a közös
hivatal fenntartására kapott összeg sem szerepel a koncepcióban, mert a támogatást a gesztor
település fogja megkapni jövőre. Az ilyen kicsi falvaknak 16-17 milliós költségvetésből kellene
működni.
Molnár Lászlóné: vannak olyan ígéretek, hogy a települések jövőre több támogatást kapnak.
Marton Istvánné polgármester: javasolta a koncepció elfogadását.
Hozzászólás, észrevétel nem volt. Ezt követően Vigántpetend község Önkormányzata képviselőtestülete egyhangú döntéssel, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
69/2013. (XI. 31.) Ökt.számú határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete
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 szerveinek működési kiadásainak biztosítása
mellett rendkívül szigorú, takarékos gazdálkodás folytatására
kell valamennyiüket ösztönözni.
3.

Az intézményi, ill. önkormányzati bevételeket maximalizálni
szükséges.
Felelős: Marton Istvánné polgármester
Takács Lászlóné jegyző
Határidő: Azonnal, a 2014. évi költségvetés előterjesztése
.

4./ Napirend
a) Óvoda társulási megállapodása
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Takács Lászlóné jegyző: elmondta, hogy Kapolcs és Vigántpetend 2014. január 1-től csatlakozik a
Monostorapáti óvodai intézményfenntartó társuláshoz, ezért szükséges a társulási megállapodás
módosítása. Az óvoda nevében nem lesz változás, csak a fenntartó önkormányzatok változnak.
Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása már elfogadta a
módosított társulási megállapodást.
Marton Istvánné polgármester: javasolta a megállapodást elfogadását.
Hozzászólás, észrevétel nem volt. Ezt követően Vigántpetend község Önkormányzata képviselőtestülete egyhangú döntéssel, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
70/2013. (XI. 31.) Ökt.számú határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete a Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai
Intézményfenntartó Társulás módosított Társulási
megállapodását elfogadja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Felelős: Marton Istvánné polgármester
Határidő: 2013. november 30.
b) óvoda létszámcsökkentése
Takács Lászlóné jegyző: elmondta, hogy 2013. augusztus 31-el megszűnt a kapolcsi óvoda. A
gyermekek feladat-ellátási szerződéskeretében a Monostorapáti Közös Fenntartású Óvodába lettek
elhelyezve. Monostorapáti óvodába Kis Ibolya óvónő továbbfoglalkoztatásra került. Amennyiben a
gyermek létszámban 2 éven belül csökkenés lesz, és nem lesz szükség a jelenleg foglalkoztatott
minden óvónőre, akkor Kis Ibolya munkaviszonya szűnik meg és a létszámleépítéssel kapcsolatos
költségek Kapolcs és Vigántpetend önkormányzatát terheli.
Évek óta nem változik az óvodai létszám, nem csökken és a születések száma alapján nem is
várható a csökkenés. Kérte az erre vonatkozó megállapodás elfogadását.
Marton Istvánné polgármester: a jegyző asszony által elmondottak alapján kérte a képviselőket,
hogy a megállapodást fogadják el.
Hozzászólás, észrevétel nem volt. Ezt követően Vigántpetend község Önkormányzata képviselőtestülete egyhangú döntéssel, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
71/2013. (XI. 31.) Ökt.számú határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete
a Monostorapáti Közös Fenntartású Óvoda
fenntartására vonatkozó megállapodást a
jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Felelős: Marton Istvánné polgármester
Határidő: 2013. november 20.
(megállapodás a jegyzőkönyv mellékletét képezi )
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c) Vigántpetend 406/11, hrsz.-ú ingatlan értékesítése
Marton Istvánné polgármester: elmondta, hogy az Agenda Kft. miatt a település rendezési tervét
módosítani kellett. A terület nagysága 7495 m2, ahhoz, hogy az önkormányzat értékesíteni tudja
értékbecslővel fel kell értékeltetni. Böröcz Zsolt megnézte a területet, majd küldi az ajánlatot.
Mohos János az ingatlant 5,5 millió Ft-ra értékelte. Az ingatlant az önkormányzat a Tapolcai Hírek
újságban is meghirdette. Ha jelentkezne érdeklődő, aki megvásárolná az ingatlant javasolja, hogy
az önkormányzat járuljon hozzá a vételár két részletben történő kifizetéséhez. Az önkormányzat a
következő évre nem vihet át hitelt.
Az önkormányzatnak a víziközmű társulat megszűnését követően 8 millió Ft tartaléka van, amit
működési célra nem használhat fel, csak fejlesztésre, pl. csapadékvíz elvezetők, utak javítására.
A Bakonyterv Bt. tervezőjével beszélt. Az orvosi rendelő mellett lévő területeket közművesíteni
kellene, lakótelekként az önkormányzat értékesíthetné, úgyis hosszú idő kell hozzá, amire abból
utca lesz. Az elkülönített pénzből a József Attila utca és a hozzá kapcsolódó terület vízelvezetését is
meg lehetne oldani. A József Attila utca szennyvíz elvezetésére és az új telkek vízellátására, és
szennyvízelvezetésére tervezői ajánlat van, ez mind két esetben 325 e.Ft. Ha lennének tervek,
akkor azt pályázatnál is tudná hasznosítani az önkormányzat. Megbízza-e az önkormányzat a
tervezőt a pontos dokumentáció elkészítésével?
Farkas Károly képviselő: ha készül egy terv, az mennyi ideig érvényes, van-e lejárati ideje? A
kivitelezés az már egy másik dolog.
Takács Lászlóné jegyző: a tervek 2 évig érvényesek, de lehet határidőt hosszabbítani.
Kandikó Ferencné képviselő: azt lehet-e tudni, hogy a kivitelezésre elegendő lenne-e az
önkormányzat tartaléka?
Marton Istvánné polgármester: csak a kész tervek alapján lehet a költségeket megbecsülni. Kérte
a képviselőket, aki egyetért a tervek készítésével kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi:
72/2013.X.31.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete a BAKONYTERV
BT. Veszprém, Füredi u.37.sz. tervezői árajánlatát elfogadja, és megrendeli
Vigántpetend új telekosztás víz és szennyvízelvezetési, és Vigántpetend
József A.u. és a kapcsolódó területek csapadékvíz elvezetésére vonatkozó
tervet 325.000-ft-325.000.-ft. tervezési díjért.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezés megrendelésére
és a szerződés aláírására.
Felelős: Marton Istvánné polgármester
Határidő: 2013. november 30.

Nemoda István külsős alpolgármester: a kastéllyal kapcsolatosan szeretné tájékoztatni a
képviselőket. A pincétől a padlásig az egész épületet bejárta, rossz állapotban van, nem használja az
önkormányzat és nagyon gyorsan romlik az állaga, a fenntartása is növeli az önkormányzat
költségeit. Lehetne gondolkodni az épület eladásán is. A lakosság számára lehetőséget kellene
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biztosítani, hogy egy meghatározott időpontban, aki szeretné az megnézhesse az épületet. Szerinte a
kastély további helyzetéről a falunak együtt kell gondolkodni. Vagy az értékesítésről, vagy az épület
állagának megóvásán kell gondolkodni, mivel kihasználatlan, ezért az állaga folyamatosan romlik
és az értéke is csökken.
Marton Istvánné polgármester: megköszönte Nemoda István alpolgármester
egyetértett azzal, hogy az épület állagának megóvása érdekében valamit tenni kell.

tájékoztatását,

Marton Istvánné polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 17 óra 55 perckor bezárta.
K. m. f. t.
Marton Istvánné
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

