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jegyző

Marton Istvánné polgármester: köszöntette a jegyzőt, képviselőket. Megállapítotla, hogy a
testületi ülés hatrározatképes, a megváIasztott 5 képviselőből 3 fiö jelen van. Kérte a
képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont térgyalásával értsenek egyet, azt
fogadjak el.
Aképviselő-testiilet határozathozatal nélkül, egyhangúIag,3 igenszavazattal elfogadtaaz
alábbi:

Napirendet: l./ Vigrántpetend község Önkormányzata2}I3. évi költségvetésének
elfogadásáról szóló l l20l3 .(11.15.) önkorm ányzati rendelet módosítása
Előadó: Marton Istvanné polgármester
2.

l Yigaripetend község Önkormrány zata 20I 4. évi költségvetésének
elfogadása.

Előadó: Marton Istvánné polgarmester

3.1

Az állanÁaztartáson kívüli forrás

átvételére és átadására vonatkozó

szabályokról szóló rendelet elfogadása.

Előadó: Marton Istvánné polgtírmester
4./ Vegyes, aktuális ügyek.

Előadó: Marton Istvránné polgármester

|,./Napirend:
Marton Istvánné polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a2013. évi
kÖltségvetés módosításáról szóló előterjesaést. A költségvetés fióössieg 1383 e ft-tal
módosult: szociális tilzifáta 353 e ft-ot, Erzsébet utalványra I97 e ft-ot. közfoglalkoztatottak

támogatására 1037 e ft-ot, Bakonykarszttól 381 e ft-ot, szociális juttatásra658 e ft-ot kaptunk,
bevételiinket növelte 73 e ft. kamatbevétel. A bevételi kiadási öösszeg 24.328 e ft-ra
módosult.

Kérte Molnár Lászlőné pénzügyi főelőadót amennyiben fentiekben elmondottakon kívül van
kiegészítésetegye meg.

Molnár Lászlőné főelőadó elmondta, hogy a polgármester asszony részletesen ismertette
módosítandó tételeket, ezeket át kell vezetni a költségvetésen.

a

Marton Istvánnó polgármester kérte a képviselőket, akinek észrevétele,hozzászőlása van

tegye meg.

Hozzászőlás nem volt, ezértkérte a rendelet elfogadását.
KépviselŐ-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, minősített döntéssel megalkotta az aléhbí:

l

1201 4.(U.1 5.)

önkorm ány zati rendeletet

az

önkormányzat 2013.

évi költségvetéséről szóló

önkormiányzati rendelet módosításaról.
(rendelet a jegyzőkönyv

1/2013.(II.15.)

mellékletét képezi)

2./Nanirend
Marton Istvánné polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a2014. évi
költségvetésre vonatkozó előterjesztést. Bevételi és kiadási fiöösszeg 28.226 e ft. felhalmozási
kiadásra 8195 ft-ot terveztek. Ebben az összegben szerepel avizi közmű tarsulati pénz is. A
felhalmozási pénzt utak és vízelvezetők karbantartására, felújításéralehetne forditaru. Az

is készült. Kisebb
pontosításravan sziikség, mivel Kossuth utcának irta atervező ahelyszínt.
Kérte Molnar Lászlóné pénzngyi főelőadót amennyiben fentiekben elmondottakon kívül van
kiegészítésetegye meg.
Arany János utcai csapadékvízelvezetőre vonatkozőlag a terv el

3

Molnár Lászlőné pénzüryi főelőadó elmondt4 hogy minden feladatra kaptak pénzt. Egy
lakótelek értékesítésének
bevételével tervezett, igy működési hitel nélkül lehetett a
költségvetést összeállítani. Kettő millió forint likvid hitel felvételérekerült sor, amelynek

fedezete a lektittltt pénz, így nem kellett ingatlant bevonni a hitelbe, nem volt értékbecslési,és
kőzjegyzőí díj. Kiadások feladatonként vannak megbontva,megváltozik a pénzngyi
számvitel, melyhez új programot kell megvásárolni, ennek költsége 48 e ft.

Marton Istvánné polgármester megköszönte
véleményét,észrevételét.

a

kiegészítéstés kérte a képviselők

Nemoda István külsős alpo|gármester kérdezte,hogy az önkormányzatohahatással
a rezsicsökkentés? Kistérségnekmilyen kifizetések történnek?

van-e

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó elmondta, hogy a rezsicsökkentésnek minimális hatása
u.an az önkormányzatra, évi 20 e ft.. körül lehet a megtakarítás. A Tapolca Kömyéki
Önkormanyzati Társulás részére630 e ft-ot fizetnek, mely tartalmazzá az irodaepült
iizemeltetési költségeit, az orvosi ügyelet kiadásait, létszámcsökkentéssel kapcsolatos

kiadásokat, a szociális és gyermekjóléti szolgálat feladatellátásasorián felmerült költségeket.
Az önkormányzat szociális feladatok ellátására 4313 e ft-ot tervezett.

Marton Istvánné polgármester megköszönte a hozzászólásokat, és kérte a
elfogadását.

rendelet

KépviselŐ-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal minősített döntéssel megalkotta az alábbi:
2 1201 4.(I.1 5.)

önkor mány zati rendeletet

az önkormányzat

20I 4. évi költségvetéséről.

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3./Nanirend:
Marton Istvánné polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták

az
állanhéatartáson kívüli forrás átvételére és átadásaravonatkozőző szabélyokról szóló rendelet
tervezetet. Jogszabály írja elő, hogy támogatás átadása nem történhet határozattal, az eljérási

kell

szabáIyozni. Vigtíntpetenden nincs
támogattak, de előfordulhat ilyen jellegű kérelem.

rendet rendeletben

olyan szervezet

amelyet

Kérte a képviselőket fogadják el a rendelettewezetet.
képviselő-testület egyhangúlag 3 igen szavazattal megalkotta az alábbi:
3l

20l, 4.(U.1 5.) önkor mányzati rendeletet

az

állarrháztartáson
szabályokról

kívüli forrás

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

átvételére és átadására vonatkozó

4

4./Napirend:
Takács Lászlőné jegyző elmondta, hogy 2014. április 6-án kerül sor a parlamenti
választásra. Nem vállalja továbbiakban a bizottsági feladatok ellátását Pécsi Imre ezért

javasolja helyette Kardos Beáta Vigántpetend, Kossuth u.1 1 .sz. alatti lakost megválas

^anl.

Marton Istvánné polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a javaslattal kézfeltartással
jelezze.

képviselő-testiilet egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi
4t2014.(il.4.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Vigántpetend község

Önkormrányzata Képviselő-testülete a
választásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§-a alapján a
választási bizottság tagjának Kardos Beáta Vigántpetend, Kossuth
u.

11

.sz. alatti lakost megv álasztja.

képviselő-testület felhatalmazza a polgérmestert az eskü kivételére,
és megbízó levél átadására.
Felelős : Marton Istvánné polgármester
Határidő: 2014. február 10.

Marton Istvánné polgármester ismertette a Family Frost Kft. Budaőrs, Budapestíitt 62-64.
sz. kérelmét,akik mozgóbolti árusításra igénybe kívánják venni a köáefületet, heti egy
alkalommal, határozatlan időre. A 4/2008.(V[.15.) önkormányzati rcndelet alapjtán a
közterület-használati díj napi 1000.-ft. 20t3. évben 52 aIkalmat figyelembe véve, ez 52.000.ft. Javasolta résziikre a fenti feltételekkel a közterületet kiadni, és a szerződést megkötni.

Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazatta| meghozta az alábbí:

5l2014.(I.4.)Ökt.sz. h at á r

oz atot

Vigantpetend község Önkormanyzata a közterület-használatről és a
közterületek rendjéről szóló 4/2008.(VII.15.) önkormányzati
rendelet alapjan engedélyezi, hogy a Family Frost Kft. 2040.
Budaőrs, Budapesti út 62-64.sz. sz. alatti jogi személy az
önkormány zat közterileteit i génybe ve gye, határozatlan idei g, heti 1
alkalommal,2014. évben összesen: 52 alkalom -.
Képviselő-testület a bérleti díj mértékéta rendelet 5. § 1. melléklete
alapján, 1000.-fflnap összegbenhatánozza meg, mely összesen:
52. 000.-ft . azaz öW enkettőezer forint.
Képviselő-testületf elhatalmazzaapolgérmesterta
köáerület-használati szer ződés megkötésé r e, j egy zőt pedi g
használati díj beszedésére.

5

Felelős: Marton Istvánné
polgármester
Határidő 20I 4. mrárcius 3 1 .

Takács Lászl,őné jegyző elmondta, hogy Közép-és Kelet-európai Történelmi és Társadalom
Kutatásért Közalapitvarry pályánatot írt ki az első világháborus emlékművek állagmegőtző
karbantartására és felűjítására. Elnyerhető támogatás mértékemaximum 5 millió forint vissza
nem térítendő támogatás. Önrész biztosítása nem kötelező, de az értékeliszempontoknál
el s őbb sé ge t élvez az a p ály azó aki önré s zt v állal.
Az önkormányzati hivatal falián van elhelyezve az emlékmű, mely felújításraszorul.
Pályázatban elszámolható a kivitelezés költsége, szakértői díj. Hangodi Lászlő történész,
muzeológus vállalta a szakvélemény elkészítését.Arajánlatot nem kért kivitelezőtől, mivel
nem ismeri a testiilet véleményétapáIyázatÁl kapcsolatban.

Marton Istvánné polgármester megköszönte
véleményét.

a

tájékoztatást

és kérte a

képviselők

Ács Lászlóné alpolgármester javasolta a páIyánatot benffitani, maximum 1 millió forint
összegig pályazzanak a költségek l0 %-át biztosítsa az önkormányzat saját fonásként.
Marton Istvánné polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a javaslattal kézfeltartással

jelezze.

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozták az
alábbi:

6l2014.(I.4.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testület e pályáaatot nffit
be a közép- és kelet-európai Történelem és Társadalom kutatásáért
Közalapítványhoz az első világháborus emlékmű állagmegőrző

karbantartásiára.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert vegye fel a
kapcsolatot a kivitelezővel, valamint Hangodi Lászlő történésszel,
muzeológussal, és gondoskodj on a pályázat benyújtásáról. Pályazat
megvalósításának költségeit a képviselő-testíilet maximum 1 millió
forintbarr haténozza meg, a képviselő-testület a kivitelezés I0 oÁ-át
önerőként biztosítja.

Felelős: Marton Istvanné polgármester
Határidő: 2014. március 31.

Marton Istvánné polgármester rendes nyilvános ülést 18 órakor bezárta és zért ülést rendelt
el.
.-\c.>[cu
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Martdn Istvránné
polgármester
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