
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete
8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32.

Szám: 119-16/2013.
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 28-án 
               (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról

Az ülés helye: Kultúrház Vigántpetend, Petőfi u. 18.

Jelen vannak:
Marton Istvánné polgármester
Ács Lászlóné alpolgármester
Kandikó Ferencné képviselő
Nagy Péterné képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lászlóné jegyző
Nemoda István külsős alpolgármester

Meghívottként jelen van:

Horváth József Rendőrkapitányság Tapolca
Molnár Lászlóné főmunkatárs

Lakosság részéről jelen van: 15 fő

Jegyzőkönyvvezető:

Szaller Zoltánné főelőadó

Marton  Istvánné  polgármester: köszöntette  a  jegyzőt,  képviselőket.,  a  Tapolcai
Rendőrkapitányság  képviselőjét,  a  lakosság  részéről  megjelenteket.  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./ Tájékoztató a rendőrkapitányság munkájáról

      Előadó: Horváth József Rendőrkapitányság Tapolca

2./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi tevékenységéről, 2014. évi 

      elképzelésekről.

      Előadó: Marton Istvánné polgármester

3./ Beszámoló a falugondnok  a 2013. évi tevékenységéről

     Előadó: Nagy Péter falugondnok

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

Marton  Istvánné  polgármester: felkérte  Horváth  Józsefet  a  tapolcai  Rendőrkapitányság
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képviselőjét a beszámoló megtartására.

Horváth  József  a  Tapolcai  Rendőrkapitányság  Közrendvédelmi  Osztályának  munkatársa:
tájékoztatta  a  megjelenteket,  hogy  a  Belügyminisztérium  rendelkezése  alapján  évente  két
alkalommal  lakossági  tájékoztatót  kell  tartani  a  település  közrendjével,  közbiztonságával
kapcsolatosan. Felhívta a jelenlévők figyelmét a besurranásos bűnelkövetőkre, a trükkös lopásokra,
megjelentek  az  „utazó”  bűnözők.  Kérte,  hogy  mindenki  fokozott  figyelmet  fordítson  a
szomszédjára, ha bármilyen idegen, vagy gyanús személyt lát, értesítse a rendőrséget, az azonnali
jelzést követően könnyebben tudnak intézkedni a kapitányság munkatársai, mintha hosszabb idő
elteltével kapnának értesítést. A település közbiztonsága összességében jónak mondható.

Vadas  Zsuzsanna  helyi  lakos: a  családon  belüli  erőszakkal,  garázdasággal  kapcsolatosan  kért
tájékoztatást, elmondta, hogy tudomása szerint vannak olyan esetek, amikor a rendőrség bejelentés
nélkül, hivatalból jár el, ez jogszabály módosítás miatt változott, ha jól tudja.

Horváth  József:  a jelzett  bűnesetek  nagyon  összetettek,  eddig  is  úgy  volt,  hogy  lakossági
bejelentés alapján a rendőrség a helyszínen határozta meg az elkövetett cselekményt, a családon
belüli erőszak, a 8 napon túl gyógyuló súlyos testi sértés rendőri intézkedést igényelnek. Vannak a
távol tartás különböző esetei.

Marton  Istvánné  polgármester: megköszönte  Horváth  József  tartalmas  beszámolóját  és  aktív
részvételét.

17 óra 30 perckor Horváth József elhagyta az üléstermet.

Marton Istvánné polgármester: tájékoztatta megjelenteket, hogy a közmeghallgatást a következő
napirenddel folytatják.

2./ Napirend

Marton Istvánné polgármester: tájékoztatta a lakosságot az önkormányzat 2013. évi munkájáról,
elmondta,  hogy  nagyon  szűkös  költségvetésből  gazdálkodott  ebben  az  évben,  igyekeztek
takarékosan működni, szinte csak a kötelezően ellátandó feladatokat tudták biztosítani.

(A beszámoló írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Marton Istvánné polgármester: elmondta, hogy a következő évi tervezésnél az idei év számai
alapján készült a koncepció, nagyon takarékosan kell gazdálkodni, mert nem tudjuk, hogy mi lesz
jövőre, milyen állami normatívákat kap majd az önkormányzat.

(a beszámoló írásos anyaga a jegyzőkönyvhöz csatolva)

17 óra 50 perckor Farkas Károly képviselő megérkezett.

3./ Napirend

Marton Istvánné polgármester: felkérte Nagy Péter falugondnokot a beszámolója megtartására.

Nagy Péter falugondnok: elmondta,  hogy a  lakosság  részére  a  következő feladatokat  látta  el:
orvoshoz történő szállítás, gyógyszer íratás, kiváltása, fűnyírás, közterületek karbantartása, temető
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rendben  tartása.  Feladatát  igyekezett  a  legjobb  tudása  szerint  végezni,  reméli  a  lakosság
megelégedésére.

Marton Istvánné polgármester: megköszönte a falugondnoki beszámolót. Kérte a jelenlévőket,
hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan, illetve a települést érintő témában tegyék fel kérdéseiket.

Pataki Tamás helyi lakos: megkérdezte ki az aki meghatározza a közmunkások által elvégzendő
feladatokat. Jelen esetben a fák metszésére gondol, szerinte olyan fákat, bokrokat is kivágtak, amik
egészségesek voltak,  nem zavartak senkit.  Kérte,  hogy vegyék figyelembe az ingatlantulajdonos
kérését is.

Marton  Istvánné  polgármester: elmondta,  hogy  az  önkormányzatnak  a  közterületek  rendben
tartását el kell végezni, azoknál az ingatlanoknál, ahol a tulajdonos nem tartja rendben a területét,
ott  a  közmunkások  azt  elvégzik.  Az  ingatlan  kerítésén  kívüli  része  közterületnek  számít.  A
buszmegállónál történt a fák levágása, jelzést kapott, hogy a belógó ágak zavarják a buszvezetőket a
kilátásban, balesetveszélyes volt. Az árkokban a víz nem folyt el, azt is ki kellett takarítani.

Vadas Zsuzsa helyi lakos: szerint sem kellett volna a tuja bokrokat kivágni, elég lett volna a ránőtt
futós  növényzetet  leszedni  róla,  biztosan  olyan  ember  végezte  el  a  munkát,  aki  nem  ért  a
növényekhez.

Nemoda István külsős alpolgármester: megkérdezte a falugondnokot, hogy lát-e arra esélyt, hogy
a faluban az egyedülálló emberek bizonyos falugondnoki szolgáltatást jelképes összegért igénybe
vehessenek? Olyan munkákra gondolt, mint fűnyírás, szántás.

Takács Lászlóné jegyző: az önkormányzat  bérmunkát nem végezhet, a falugondnok feladatkörébe
tartozók köteles ingyen ellátni. 

Marton  Istvánné  polgármester.:  elmondta,  hogy  két  havonta  változtak  a  közmunkások,  mert
maximum ennyi ideig lehetett őket alkalmazni ebben az évben, mindig más kezeli a fűnyírókat, a
szerszámokat és sajnos nem vigyáznak a gépekre, a javításuk sokba kerül az önkormányzatnak.

Horváth József helyi lakos: örömmel tapasztalta, hogy a buszmegálló környéke szépen rendbe lett
téve, köszönet a munkát végzőknek. Ki felügyeli a közmunkásokat? Hat órában vannak alkalmazva,
sokszor szerinte nem töltik ki a munkaidejüket, nincs ellenőrzés és nem kéri őket számon senki. Az
orvosi rendelőnél a kitört apró facsemeték pótolva lettek, jobban kellene a lakosságnak is vigyázni a
közös  tulajdonra.  Elhangzott  a  beszámolóban,  hogy takarékosan  gazdálkodik  az  önkormányzat,
felhívta a figyelmet rá, hogy az orvosi rendelőnél néhány napig égett az épület egyik helyiségében a
villany, kérte, hogy az illetékesek erre jobban figyeljenek.

Marton Istvánné  polgármester ismertette a falugondnok beszámolóját,  kérte a képviselőket 
fogadják el a falugondnok beszámolóját. 
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Képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:

75/2013.(XI.28.)Ökt.sz.  határozatot

Vigántpetend  község Önkormányzata Képviselő-testülete  a falugondnoki szolgá-
lat 2013. évi    tevékenységéről szóló beszámolóját  elfogadta.

(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Más  hozzászólás  nem  volt.  Marton  Istvánné  polgármester  megköszönte  a  részvételt  és  a
közmeghallgatást 18 óra 30 perckor bezárta. Megkérte a képviselőket ne hagyják el az üléstermet,
mert ezt követően testületi ülés lesz.

K. m. f.

                  Marton Istvánné                                                Takács Lászlóné

                     polgármester                                          jegyző
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