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

Szám: 119-18/2013.
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 19-én 
               (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről
                
Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház Vigántpetend, Kossuth u. 32.

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

Távolmaradását előre jelezte:
Farkas Károly képviselő

                        Nemoda István                      külsős alpolgármester

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlóné jegyző

                        dr.Tóth József                        háziorvos 18 órától
Ács Szilvia                             könyvtáros 

Jegyzőkönyvvezető:
Szaller Zoltánné főelőadó

Marton Istvánné polgármester: köszöntette a jegyzőt, képviselőket,  Ács Szilviát. 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./ Szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet elfogadása
     Előadó: Marton Istvánné polgármester

2./ Beszámoló az egészségügy helyzetéről
     Előadó: dr. Tóth József háziorvos

3./ Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
     Előadó: Marton Istvánné polgármester

4./Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi munkájáról   
    beszámoló
    Előadó: Takács Lászlóné jegyző

5./ Önkormányzati Képviselő-testület 2014.évi munkaterve
     Előadó: Marton Istvánné polgármester

6./  Vegyes, aktuális ügyek
      Előadó: Marton Istvánné polgármester
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Napirend előtt

Tájékoztató  a  lejárt  határidejű  határozatok  végrehajtásáról,  átruházott  hatáskörben  hozott
döntésekről, fontosabb intézkedésekről

Marton  Istvánné  polgármester:  az  írásos  előterjesztést  minden  képviselő  megkapta,  a
tájékoztatóban szereplő feladatok ellátása és a szükséges intézkedések megtörténtek.  Képviselő-
testület határozathozatal nélkül egyhangúlag elfogadta a tájékoztatót. 

1. Napirend

Marton Istvánné polgármester: az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta, a jogszabály
változásához kell igazítani az önkormányzat rendeletét, ami 2014. január 1-től változik. Reméljük a
segélyekre lesz pénzügyi fedezet is.

Ács Lászlóné alpolgármester: tragédia, hogy a családok létminimum alatt élnek, a munkája során
sokszor tapasztalja, hogy az embereknek nincs pénzük a gyógyszer kiváltására.

Takács  Lászlóné  jegyző: elmondta,  hogy  a  rendelet  tervezet  ügyfélbarát,  mert  a  törvényben
meghatározott egy főre jutó jövedelemnél magasabb összegben lett meghatározva, a törvényben az
öregségi nyugdíjminimum 130 %-a, az önkormányzat rendelet tervezetében 150 %-a. Megkérdezte,
hogy a temetési támogatás megállapítása jövedelemtől függő legyen-e?

Ács  Lászlóné  alpolgármester:  szerint  ne  kelljen  jövedelmet  vizsgálni,   jövedelem  határtól
függetlenül adjanak támogatást.  

Takács Lászlóné jegyző: a temetési támogatás megállapításánál a monostorapáti testületi ülésen
vetődött  fel,  hogy ne  csak  annak  az  elhunytnak  a  hozzátartozója  kaphasson  támogatást,  ha  az
elhunyt monostorapáti lakos volt, hanem akkor is ha a haláleset idején már nem volt monostorapáti
lakos. Ez felvetődött a vigántpetendi rendelet tervezet készítésénél is. Vannak olyan idősek, akik
szociális  otthonba  kerülnek,  akkor  a  lakcímük  az  otthon  címe  lesz,  megszűnik  az  állandó
lakóhelyük, ahol évtizedekig éltek, itt élték le az életüket, és azért nem kaphatnak a hozzátartozók
temetési támogatást, mert a lakóhelyük nem a településen volt. Ez sok esetben érzelmi kérdés is.
Kaphassanak-e ők is támogatást?
Az önkormányzati  segély ügyekben 15 napon belül kell  dönteni,  ezért  átruházott  hatáskörben a
polgármester  dönt  a  tervezet  szerint,  a  közgyógyellátásra  beadott  kérelmek  elbírálása  is
polgármesteri hatáskör. 

Marton  Istvánné  polgármester:  megköszönte  a  szóbeli  kiegészítést  és  kérte  az  elhangzott
javaslatokkal a rendelet tervezet elfogadását.

Hozzászólás, észrevétel nem volt. Ezt követően Vigántpetend Önkormányzata Képviselő-testülete
egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a

7/2013. (XII.31.) önkormányzati rendeletet
a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

(rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva)

2. Napirend
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Marton Istvánné polgármester:  elmondta,  hogy egyéb elfoglaltsága  miatt  nem tud  itt  lenni  a
testületi ülésen dr. Tóth József háziorvos, máshova kellett mennie, ha időben végez, akkor jön az
ülésre.  Elkészítette  a  beszámolót,  nagyon  alapos,  részletes  mindenre  kiterjed.  Tévesen  szerepel
benne,  hogy  a  rezsiköltségek  egy  részének  átvállalását  kéri  az  önkormányzattól,  Vigántpetend
esetében a teljes rezsiköltséget az önkormányzat fizeti.

Ács Lászlóné alpolgármester: a kapolcsi orvosi rendelőben nem jó a fűtés, hétfői napokon hideg
van.

Marton  Istvánné  polgármester:  számítógép  vásárlásához  kért  támogatást  a  doktor  úr,  de  az
önkormányzat anyagi helyzetében ebben az évben ezt nem tudja támogatni az önkormányzat, de
nem zárkózik el a kéréstől, amit tud azt megteszi az egészségügyi helyzet érdekében, hiszen minden
beruházás a beteg érdekeit szolgálja.

Ács Lászlóné alpolgármester: a kapolcsi és főleg a taliándörögdi rendelőben lévő gépek nagyon
lassúak, régiek, a vigántpetendi még csak 3 éves, az még elfogadható.

Marton Istvánné polgármester: megköszönte dr. Tóth József háziorvos magas szintű munkáját és
a két segítője Ács Lászlóné Angéla és Kőművesné Ica munkáját, akinek jobbulást kívánt. Kérte a
beszámoló elfogadását.

Hozzászólás, észrevétel nem volt. Ezt követően Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-
testülete egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő

78/2013. (XII. 19.) Ökt. számú határozatot

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-
testülete a háziorvosi szolgálat működéséről szóló 
beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatolt formában 
elfogadja.
(beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz)

3. Napirend

Marton  Istvánné  polgármester:   megköszönte  Ács  Szilvia  munkáját,  aki  a  település  Helyi
Esélyegyenlőségi Programját elkészítette, nagyon sokat dolgozott.

Takács  Lászlóné  jegyző:  elmondta,  hogy  néhány  helyen  kisebb  formai  hibák-  körjegyzőség
szerepel, Közös Önkormányzati Hivatalra kellett javítani, a település megközelíthetőségénél 711-es
út van, helyette 77-es út lett- voltak az elkészült programban, amit a monostorapáti kolléganő Bati
Istvánné javított.

Ács Szilvia: elmondta, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot kötelező volt elkészíteni minden
településnek,  mert  addig  semmilyen  pályázatnál  nem történik  kifizetés,  ez  vonatkozik  a  Bursa
pályázatokra is. A most elkészült anyagot két év múlva felül kell vizsgálni. Sok adatot megadott a
Türr  István  Képző  és  Kutató  Intézet,  voltak  olyan  táblázatok  amiket  nem kellett  a  programba
beépíteni,  mert  az  önkormányzatnak  nincsenek  intézményei,  óvodája,  iskolája.  A  településen
jellemző  a  Provident  hitel  miatt  adósságban  lévő  ember,  számukra  tanácsadást  tervezett  a
családsegítő  szolgálat  munkatársán  keresztül.  A programban  szerepel  az  időseknek  különböző
programok,  szakkörök  szervezése,  a  nők  foglalkoztatását  segítő  programokban  való  részvétel
megszervezése, a fogyatékkal élő emberekről  kevés információ áll rendelkezésre, ezzel kapcsolatos
igényfelmérésre van szükség.
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Marton  Istvánné  polgármester:  a  program  átfogó,  mindenre  kiterjedő,  javasolta  annak
elfogadását.

Hozzászólás, észrevétel nem volt. Ezt követően Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-
testülete egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő

79/2013. (XII. 19.) Ökt. számú határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a   
Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az 
Intézkedési Terv) megvitatta és a jegyzőkönyvhöz csatolt 
formában elfogadja.

17 óra 30 perckor Ács Szilvia elhagyta az üléstermet.

4. Napirend

Marton Istvánné polgármester: felkérte Takács Lászlóné jegyzőt a beszámoló kiegészítésére.

Takács  Lászlóné  jegyző:  elmondta,  hogy  az  előterjesztésben   részletesen  beszámolt  a  hivatal
munkájáról,  hatáskörönként  írta  le  a  feladatokat,  ebből  is  látszik,  hogy  sok  a  munkájuk   a  6
település feladatainak ellátása során.  A testületi ülések száma is  magas,  településenként 20-25
ülést tartottak, ehhez jön még az együttes ülések száma. A testületi ülések előkészítése, a hozott
döntések  végrehajtása  sok időt  vesz  igénybe,  sokszor  kell  túlórázni,  hogy a  határidőket  tudják
tartani.

Marton  Istvánné  polgármester:  megköszönte  a  jegyző  asszony  lelkiismeretes  munkáját  és  a
hivatal minden dolgozójának az egész évben végzett munkáját. Kérte a beszámoló elfogadását.

Hozzászólás, észrevétel nem volt. Ezt követően Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-
testülete egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő:

80/2013. (XII. 19.) Ökt .számú határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-
testülete „Beszámoló a Monostorapáti Közös 
Önkormányzati Hivatal munkájáról.” című 
előterjesztést elfogadja.

(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

5. Napirend

Marton Istvánné polgármester: a képviselő-testületnek évente 6 testületi ülést kötelező tartani, a
munkatervben ezek szerepelnek.

Ács Lászlóné  alpolgármester: a  védőnőnek csak  a  gesztor  önkormányzat  testületi  ülésén  kell
beszámolni a munkájáról?

Takács Lászlóné jegyző: eddig ez volt a gyakorlat, de ha igény van rá, akkor beszámoltathatja a
testület. Monostorapátiban az egészségügy helyzetéről szóló beszámolókor a háziorvos, fogorvos és
védőnő is beszámol az éves tevékenységéről.
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Marton Istvánné polgármester: javasolta a munkaterv elfogadását.

Hozzászólás, észrevétel nem volt. Ezt követően Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-
testülete egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő:

81/2013. (XII. 19.) Ökt .számú határozatot

Vigántpetend  község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2014.évi munkatervet a jegyzőkönyvhöz csatolt  formában  
elfogadja.

6. Napirend

a) belső ellenőrzési terv elfogadása

Marton  Istvánné  polgármester: elmondta,  hogy  év  végéig  a  belső  ellenőrzéssel  kapcsolatos
feladatokat a kistérség látja el, az új évben más formában kerül sor a feladat ellátására. Felkérte a
jegyző asszonyt az ezzel kapcsolatos tájékoztatásra.

Takács Lászlóné jegyző: elmondta, hogy árajánlatot kért a közös hivatalhoz tartozó 6 településre
vonatkozóan. Egy ajánlat érkezett Müller Katalintól, aki a kistérségnél látta el ezt a feladatot, az
ajánlat szerint 1,2 millió Ft+ÁFA, ami pontosan annyi mint amibe a kistérségnél korábban került az
önkormányzatnak, akkor 430,-Ft/fő volt. Egy ellenőrzésre 10 napot számít az ajánlatot adó személy.
A  tervezetben  az  önköltség  számítási  szabályzat  ellenőrzésre  2  napot  tervezett.   Az  egyes
intézményeknél  az  ellenőrzéseket  3  évente  kell  elvégezni.  A  feladat  elvégzésére  tárgyalások
folynak, kevés olyan személy van, aki belső ellenőri feladatot lát el. A belső ellenőrzési tervet az
önkormányzatnak december 31-ig el kell fogadni, a munkát elvégző személyét még ráér a testület
kiválasztani.

Marton  Istvánné  polgármester:  a  jegyző  asszony  majd  megkeresi  a  megfelelő  szakembert.
Javasolta az előterjesztés szerint terv elfogadását.

Hozzászólás, észrevétel nem volt. Ezt követően Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-
testülete egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő:

82/2013. (XII. 19.) Ökt. számú határozatot

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2014.évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet a határozat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

(belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

b) működési hitel

Marton Istvánné polgármester: elmondta, hogy az önkormányzat 2014.évi működési hitelének
felvételéhez  szükséges  papírokat  még  az  idén  be  kell  adni  a  bankba,  hogy  január  1-től  az
önkormányzat rendelkezésére álljon a megfelelő összeg. Ebben az évben 3 millió forint volt, amiből
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mindig  csak  annyit  használt  fel  az  önkormányzat  amire  szüksége  volt.  Úgy gondolja,  hogy  a
következő évben elég lesz 2 millió forint működési hitel felvétele. 

Javasolta  a működési hitelre  vonatkozó határozat meghozatalát.  Hitelszerződésnél  biztosítékként
Vigántpetend belterületben 169/2. hrsz. ingatlant ajánlják fel.  

Hozzászólás, észrevétel nem volt. Ezt követően Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-
testülete egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal,  ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a
következő:

83/2013. (XII. 19.) Ökt. számú határozatot

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-
testülete 2014. évre, éven belüli folyószámla hitelkeret 

                                               (likvidhitel) igénylését kéri számlavezető 
                                               pénzintézetétől, a Nagyvázsonyi Kinizsi Bank Zrt-től. A
                                               hitelkeret nagysága 2 millió forint, azaz Kettőmillió 
                                              forint.

Az  önkormányzati  hitelszerződés  biztosítékaként
felajánlja, Vigántpetend, Kossuth u.32. szám alatt lévő
169/2. hrsz. kivett 3 épület udvar 1/1 tulajdoni arányú
forgalomképes  ingatlanát.  Hozzájárul  ahhoz,  hogy az
ingatlanra  a  hitelkeret  összegének  erejéig  jelzálogjog
bejegyzésére  kerüljön  sor,  a  Nagyvázsonyi  Kinizsi
Bank Zrt. javára. 

Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt,
a  hitel  igénylésének  elindításáról,  2014.  januárjában
gondoskodjon.

Felelős: Marton Istvánné polgármester 
              Takács Lászlóné jegyző

Határidő: 2014. január 31. 

18.00 óra dr. Tóth József háziorvos megérkezett.

dr. Tóth József háziorvos: elmondta, hogy a Tapolcai Rendőrkapitányságra kellett mennie, mert
jövő év január 1-től változások lesznek a rendkívüli  halálesetek megállapításával kapcsolatosan,
ami az orvosokra vonatkozik, erről kaptak tájékoztatást, azért nem tudott részt venni az ülésen. A
beszámolóját igyekezett részletesen elkészíteni, ha valami kérdés van szívesen válaszol.

Marton  Istvánné  polgármester: elmondta,  hogy  a  beszámolót  a  testület  elfogadta.  A  két
számítógép beszerzését az önkormányzat ebben az évben anyagi helyzete miatt nem tudja vállalni,
de nem zárkózik el a kéréstől, amennyiben a következő évben lesz rá lehetősége akkor segíti a gép
vásárlást.

Megköszönte dr. Tóth József egész évben végzett lelkiismeretes munkáját, valamint a két segítő
Ácsné Angéla és Kőművesné Ica odaadó munkáját.

Más napirend nem volt. Marton Istvánné megköszönte a részvételt és az ülést 18 óra 20 perckor
bezárta.
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K. m. f.

Marton Istvánné Takács Lászlóné
                                               polgármester   jegyző
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