Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete
8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32.
Szám: 119-17/2013.

Jegyzőkönyv
Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 28-án
(csütörtökön) 18.30 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről
Az ülés helye: Kultúrház Vigántpetend, Petőfi u. 18.
Jelen vannak:
Marton Istvánné
Ács Lászlóné
Farkas Károly
Kandikó Ferencné
Nagy Péterné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlóné
Nemoda István

jegyző
külsős alpolgármester

Jegyzőkönyvvezető:
Szaller Zoltánné

főelőadó

Marton Istvánné polgármester: köszöntette a jegyzőt, képviselőket. Megállapította, hogy a
közmeghallgatás befejezése óta egyetlen képviselő sem hagyta el az üléstermet, 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:
NAPIRENDET
1./ Rendelet tervezet a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa
juttatásról
Előadó: Marton Istvánné polgármester
2./ Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről
Előadó: Marton Istvánné polgármester
3./ Vegyes, aktuális ügyek
Előadó: Marton Istvánné polgármester

1./ Napirend
Marton Istvánné polgármester: minden képviselő megkapta a rendelet tervezetet. Az
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önkormányzat ebben az évben 21 m3 fát vásárlásához nyert támogatást a Belügyminisztérium
pályázatán, a fát a Bakonyerdő Zrt-től lehet megvásárolni. A tervezetben szereplő mennyiség
minimum 2 m3, maximum 5 m3
Nemoda István külsős alpolgármester: mi szabja meg a minimálisan adható fa mennyiségét?
Takács Lászlóné jegyző: a rendelet tervezetben van meghatározva a minimálisan adható
mennyiség, a kormányrendelet a maximálisan adható mennyiséget határozza meg.
Marton Istvánné polgármester: a fa szállításának költsége az önkormányzatot terheli.
Nemoda István külsős alpolgármester: szerint ésszerűségi szempontokat is vegyen figyelembe a
testület a lakás nagyságához viszonyítva is meghatározhatná az adható mennyiséget, mert egy
kisebb lakás fűtéséhez kevesebb tüzelőre van szükség.
Ács Lászlóné alpolgármester: ha a rendelet tervezetben meghatározásra került az adható
mennyiség legkisebb és legnagyobb mértéke és az egy főre jutó jövedelem is, akkor most miben
kell dönteni?
Takács Lászlóné jegyző: a képviselő-testülete rendelet tervezetben határozza meg a szociális
rászorultság szabályait, aki több szempontnak megfelel ott lehet a nagyobb mennyiséget adni.
Rendelet hatályba lépését követően a kérelmeket be lehet nyújtani. A rendelet felkerül a honlapra, a
hirdetőkbe, és a kérelmeket 2013. december 1-től-december 15-ig lehet benyújtani, a kérelmek
elbírálása polgármesteri hatáskörben történik majd.
Ács Lászlóné alpolgármester: hogyan fogják megkapni a fát az érintettek? Az erdészetnek van-e
olyan kicsi gépe, amivel a lakosoknak kiszállítja a fát. A mennyiség kiosztását hozzáértő emberre
kell bízni.
Marton Istvánné polgármester: az önkormányzat az összes fát meghozatja annyi fordulóval,
amennyivel a vállalkozó ide tudja hozni a településre és itt történik személyek szerint a kiosztás.
Kandikó Ferencné képviselő: javasolta, hogy Futó Józsefet bízza meg majd az önkormányzat a fa
megfelelő mennyiségének kiosztásával, hiszen ő ebben szakember. Egyetértett a rendelet tervezet
elfogadásával.
Nemoda István külsős alpolgármester: javasolta, hogy az adható mennyiség alsó értékét a
tervezetben foglalt 2 m3 helyett a testület 1 m3-ben határozza meg, így több rászorulónak
biztosíthatnak tűzifát.
Marton Istvánné polgármester: javasolta a rendelet tervezet elfogadását az elhangzottaknak
megfelelően, az adható mennyiség meghatározása 1-5 m3 között legyen.
Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Ezt követően Vigántpetend község önkormányzata
Képviselő-testülete egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta a

6/2013. (XI.30) önkormányzati rendeletet
A természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú
tűzifa juttatásról
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(rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz)
2./ Napirend
Marton Istvánné polgármester: elmondta, hogy az önkormányzatnak törvényi kötelezettsége,
hogy évente egyszer beszámol arról a munkáról, amit a különböző társulásokban végez. Az
önkormányzat az alábbi társulásokban vesz részt: Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás, Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és
Kezelési Társulás, Monostorapáti és Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása,
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal, Tapolca Környéki Önkormányzatok Társulása.
Javasolta az előterjesztés szerinti beszámoló elfogadását.
Hozzászólás, észrevétel nem volt. Ezt követően Vigántpetend község önkormányzata Képviselőtestülete egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő:
76/2013. (XI. 28.) Ökt. számú határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestülete „Beszámoló az ön kormányzati társulásokban
végzett tevékenységről” című előterjesztést elfogadta.
(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3./ Napirend
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal megküldte az iskolai körzethatárok listáját. Vigántpetend település tanulóinak oktatását a Művészetek Völgye Általános Iskolában biztosítják. Azoknak a tanulóknak akik a kötelezően kijelölt körzethatárhoz tatozó
intézménybe járnak a KLIK kifizeti a bérlet árát, viszont ha a szülők úgy döntenek, hogy másik intézménybe íratják be a gyereket, akkor az ő útiköltségének fizetése a szülőt terheli. Javasolta a kijelölt körzethatár elfogadását.
Marton Istvánné polgármester kérte a körzethatár elfogadását.
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő:
77/2013. /XI.28./ Ökt. számú

határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 50. §. (8) bekezdése alapján elkészített és közzétett iskolai körzethatárt megismerte, egyetért a körzethatárral. Településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező általános iskolába járó tanköteles tanulók száma összesen: 18 fő. Monostorapáti Művészetek Völgye Általános Iskola tanulói létszáma 5 fő, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló nincs. Nagyvázsonyi általános iskolába 13 tanuló
jár, akik közül nincs halmozottan hátrányos helyzetű.
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Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a testületi határozatot küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya részére.
Felelős:

Takács Lászlóné
jegyző

Határidő: azonnal

Marton Istvánné polgármester megköszönte a részvétel és az ülést 18 óra 45 perckor bezárta.
K. m. f.

Marton Istvánné
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző

