
Vigántpetend község Önkormán yzata Kópviselő-testülete
8293. Vieántpetend, Kossuth u. 32.

Szám: l72-3l20l4.
Jegyzőkönyv

Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 24,én

(csütörtökön) 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi ülésérŐl

Az ülés helye : Többfunkció s Közöss égi Haz Vigántpetend, Kossuth u. 32.

Jelen vannak:
Marton Istvanné polgármester
Ács Lászlóné alpolgármester
Farkas Károly képviselő
Kandikó Ferencné képviselő

Távolmaradását előre jelezte:
Nagy Pétemé képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlőné iegyző
Nemoda István külsős alpolgármester
Molnár Lászlőné pénzúgyi főelőadó

Lakosság részérő|jelen van: 1 fő

Jegyzőkönywezetőz
szaller zoltfutné főelőadó

Marton Istvánné polgármester: köszöntette a jegyzőt, képviselőket, a lakosság tészétŐL

megjelentet. Megáliapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből 4 fő jelen van. Kérte a

képiiselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok tátrgyalásával értsenek egyet, azt

fogadják el.
A f,epviselő-testület hatérozathozatal néIkil, egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta az

alábbi:

NAPIRENDET
I . l Vi gántpetend kö zsé g önkormany zata Képv lselő_te stül ete

önkormányzati rendelete az önkorm ány zat 20 13, évi
kö lts é gveté s ének zélr számadás én ő1

Előadó: Marton Istvánné polgármester

2. / Önkorm ány zat gyermekj óléti és gyermekvédelmi feladatainak

átfogó értékelése

Előadó : Marton Istvánné polgármester
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3./ Vegyes, aktuális ügyek
a) belső ellenőr megbízása
b) ingatlanok értékesítése
c) háziorvos számítógép vásárlási kérelme

Előadó: Marton Istvánné polgármester

Napirend előtt:

Marton Istvánné polgármester: tájékoztatta a képviselőket a lejárt határidejű határozatok
vé grehaj tás ár őI, átruházo tt hatáskö rb en ho zott dönté s ekrő l.

Az I. világháborús emlékművek felújítására kiírt pályázatra az önkormányzat a pályéuatát
benyújtotta, elbírálás alatt van, annyit tud, hogy nagyon sok páIyázat érkezett be, ezért az
elbírálás határideje meghosszabbodik. Kérte a tájékoztató elfogadását. Képviselő-testülete
határozathozata|néIkilelfogadtaatá4ékoztatőt,

1./ Napirend

Marton Istvánné polgármester: elmondta, hogy a 2013-as év nagyon nehéz volt, az évet
hitelfelvétellel kellett kezdeni. Megkérte Molnár Lászlőnét a zárszámadás szóbeli
kiegészítésére.

Molnár Lászlóné pénzügyi főelőadó: az önkormányzat az év végét hitel nélküI zárta, a

költségvetést év közben többször is módosítani kellett, a költségvetés az előirényzatoknak
megfelelően teljesült, A víziközmű társulat megszűnése után az önkormányzatnak az
e lkül önített szémláj án 8, 5 4 8 e. Ft p énzmar adv ány a v an.

Marton Istvánné polgármester: megköszönte a szóbeli kiegészítést és a beszámolót 23. 963
e.Ft bevételi és kiadási összeggel, 8548 e ft. pénzmaradvánnyal elfogadásra javasolta.

Hozzászőlás, észrevétel nem volt, Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal.minősített döntéssel ellenszavazat és tartózkodás

nélkül megalkotta a

4 12014. (IV.30.) Önkormányzati rendeletet

Vigántpetend község Önkormány zata Képviselő-testülete
20 í3,évi költségvetésének zérszámadásár ól

(rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz)

2./ Napirend

Marton Istvánné polgármester: a beszámolót a közös hivatal szociális ügyintózője

készítette el, nagyon részletes, átfogő, mindenre kiterjed. Az elmúlt évben támogatás nem

került elutasításra, aki a jogszabályban meghatározolt feltételeknek megfelelt, akért ellátást

megkapta. A Tapolca rornyeki Önkormányzati Társulás Balaton-felvidéki Gyermekjóléti és

Csaladiegitő §zolgálat családgondozőja rendszeresen segíti a rászorulő családokat,

lelkiismeretesen végzi a munkáj át.

A beszámolót elfo gadásra j avasolta.



Hozzászőlás, észrevétel nem volt. Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyhangú döntéssel, 4 igen szavazatta|, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül meghozta az
alábbi

14 12014. (IY. 24.) Ökt. szám ű határozatot

Vi gántpetend község Önkormán y zata Képviselő-testülete megtár gy alta a
gyermekek védelméről és a gyámügyíigazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 96. § (6) bekezdése alapján az Önkorményzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 20 13 . évi ellátásáról készített értékelést.
Az Önkormányzat a feladatellátásról szóló érlékelést tudomásul vette, azt

elfogadja és úgy hatátozott, hogy lehetőségeitől fliggően mindent elkövet a

feladatellátás szinten tartása érdekében.

Az érlékelést megküldi a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivata|ához (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)

Felelős: MartonIstvánné polgármester

Határidő: 2014. május 3 1 .

3./ Napirend

a, belső ellenőr megbízása

Marton Istvánné polgármester felkérte a jegyzőt ismertesse az előterjesztést.

Takács Lászlőné jegyző: a belső ellenőri feladatokat 2013. december 31-ig a Tapolca
Környéki Önkormányzati Tátsulás látta el. Belső ellenőrzés kötelező feladat. A közös
hivatalhoz tartoző hat településre vonatkozőankét árajánlatot, a munkadíj, 1.200 e.Ft plusz
ÁFA. összegről szólt. Csak Monostorapátiban és Taliándörögdön vulintézmény, - óvoda - ,

a többi községben nincs, a falugondnoki szolgáIatot tavaly ellenőrizték, Ezt az összeget
soknak taláIták, ezért javasolja önkormányzatonként eseti megbízással ellátni a feladatot,
melynek dija20 e ft. plusz áfaellenőrzési nap. Szabályzatok ellenőrzésére2 ellenőrzési napot
tervezetek. A két ellenőrzési nap elegendő az önkormányzat szabályzatainak átnézésére, így
eseti megbízással20.000,-Ft+ÁFA/nap:44.000,-Ft a belső ellenőr munkadíja. Az ajánlatot a
Biztonságot Adó Gazdasági Tanácsadó Kft. Tapolca-i cég adta, alkalmazottjuk Kövesiné
Müller Katalin korábban a kistérségnél is ő volt a belső ellenőr, Kővágóőrsi Közös
Önkormányzati Hivatal is megkereste, és felajánlották, hogy feladat ellátási szerződés útján
biztosítanák a belső ellenőrzési feladatok e|látásat, előreláthatőság egy lakosra jutó költség
295.-ft.lenne.

Marton Istvánné polgármester: javasolta a jegyző asszony által ismefietett megbízással
történő feladat ellátást, az ajánlatot adó belső ellenőr megbízását.

Hozzászőlás, észrevétel nem volt. Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyhangú döntéssel, 4 ígen szavazattal, ellenszavazat és taftőzkodás nélkül meghozta az
aláhbi:
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15 t2014. (IV. 24.) Ökt. szám ű határozatot

Vi gántpetend közsé g Önkormán y zata Képvi selő -testülete bel ső ellenőrzé si
feladat ellátásával megbízza a Biztonságot Adó Gazdasági Tanácsadó
Kft . Tapolc a, F azekas utca 5 4.sz. belső ellenőrét Kövesiné Müller Katalin
belső ellenőrt.

Képviselő-testület a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladat
ellátásár a vonatkozó vál lalási árat : bruttó 44, 0 0 0. -ft . ö s sze get elfo gadj a.

F e lhatalmaz za a p ol gárme ster a me gbízási szer ző dé s aláír ásár a.

Felelős: Marton Istvánné polgármester

Határidő: 2014. május 20.

b) ingatl anok ér téke s íté s e

Marton Istvánné polgármester: az önkormányzat elhatározta, hogy érlékesíti a 406lI1.
hrsz.-ú 7500 m2 nagyságú ingatlanát. Az értékbecslést Böröcz Zsolt elkészítette az ingatlan
forgalmi értékét 5500 e ft-ban határozta meg. Felértékelésre került azingatlanhoz kapcsolodó
0IIIll2. hrsz-u ingatlan is, melynek értéke 340 e ft. Az értékesítésnél avételár +, - 15 %o-kal
e ltérhet az értékb ecslé stő 1.

Török-Bognár Gábor írásban jelezte a 406ll1.hrsz-ú ingatlanra a vételi szándékát, vételi
ajánlatát 4.500.000,-Ft-ban hatátozata meg, de feltételeket szabott meg az ajánlatában, A
szomszédos telekből is vásárolna 3992 m2 nagyságú területet. A két ingatlan között 6 m
széles árok van, ami nem értékesíthető. Kajtár István földmérő elkészítette a változási
véarajzot, a 0111ll2.htsz-ű ingatlant megosztotta0III1I7, és 0111/18.hrsz-ú ingatlanokra, a
0111/1S.hrsz-ú ingatlan nagysága 3992 m2, ez a terület értékesíthető, amit Török-Bognár
Rózsa 500.000,- forintért megvásárolna.

Ács Lászlóné alpolgármester: az önkorményzatnak mennyibe kerülne a telek villannyal és

csatornával való ellátása?

Marton Istvánné polgármester: a villany az utcában ki van építve. Az ivővízellátást, és

szennyvízelvezetést kell megoldani. A Veszprémi Bakonyterv Bt. elkészítette a vilogi
létesítési tervet, a szakhatósági engedélyek megvarrnak. A Bakonykarszt Zrt-vel kell
megbeszélni, hogy megcsinálj ák-e a vízbekötést.

Takács Lász|őné jegyző: elmondta, hogy a kivitelezésre másik cégtől is kell érajánlat.

Ács Lászlóné atpolgármester: szerint nem lehet komolyan venni a telekre vételi ajánlatot

tevőket, teljesen idegenek, külftjldi állampolgárok, lehet, hogy nem is vásárolhatnak

földterületet Magyaror szágon.

Marton Istvánné polgármester: Nagy Béla mondta, hogy külterületi ingatlant 1 hektárig

vehet külföldi állampolgár is,ha gazdálkodik rajta.

Takács Lászlőné jegyző: a külterületi ingatlan vételére vételi ajánlúot kell tenni, azt ki kell
fliggeszteni 60 napra, ha van helyi családi gazdáIkodó, aki meg akarja vásarolni, akkor neki
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elővételi joga van.

Ács Lászlóné alpolgármester: ha valóban meg akarják vásárolni az lngatlanokat, akkor

fizessék ki a teljes véte|átat.

Takács Lászlóné jegyző: oda kell vinni a közmúveket és utána meg kell hirdetni eladásra a

területeket.

Marton Istvánné polgármes terl Kqtér István pontosan kijelöli a telekhatárokat, megcsinálja

a kitűzéseket.

Ács Lászlóné alpolgármester: szerinte az qán|at teljesen rosszhiszemŰ, nem szabad

elfogadni, esetleg a tJttertitetet, akkor, ha a teljes véte\átat egy összegben kifizeti, viszont a

kültirületi ingatlant semmiképpen nem szabad eladni,

Farkas károly képviselő: az qánlatban szereplő formában nem támogatja atelek eladását,

Nemoda István külsős alpolgármester: a korábbi döntésben mi volt?

Takács Lászlóné jegyzőz felolvasta a korábbi testületi hatétrozatot,

Ács Lásztóné alpolgármester: azoknál a telkeknél mar sok kellemetlen meglePetés érte a

testületet, semmikéfpen nem támogatla az ingatlan vevő által diktált feltételek szerinti

eladását.

Nemoda István külsős alpolgármester: ahatározat szövegét az alábbiak szerint javaso|ta'. az

ijin|attételi levélben foglaltakat a testület megtárgyalta, csak a 406l11. hrsz.-Ú ingatlan kéPezi

az eladás tárgyát, a ko"rábban megjelölt s,i miiiio Ft egyösszegű kifizetésével. A testÜlet

ügyvéd á|talkészített adás-vé teIi szerződés megkötésével nyitott az adás-vételre. A kÜlterÜleti

OTirlrS. hrsz.-ú ingatlant semmiképpen nem adja el,

valószínú, hogy a két ingatlan összevonása a cé|ja egy helyrajzi szám aIá, igy alacsony

véte\árért egy nagy területet kapna,

Ács Lászlóné alpolgármester: a hatérozatot még ki kellene egészíteni azza|, bogY az

önkormány zat akőzőúveket a lehetőségeihez mérten rövid határidőn belÜl kiéPÍti,

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Vigántpetend Község ÖnkormánYzata KéPviselŐ-

testülete egyhangú döntéssel, 4 igen szavazatlal, Óll..rrrurruzat és tartőzkodás nélkÜl meghozta

azaléhbi:

16 t2014. (IV. 24.) Ökt. szám ű határozatot

vigantpetend község önkormán yzaIa képviselő_testülete

."Jgtúvata Torok]Bognár Gáborés Török Bognár Rózsa _11g6,Wien,

c.u:rraiót.rgas S e 3 6 . szám al atti 1 ako s ok_ véte 1 i aj ánlatát

és az alábbi döntést ltozta:
a) Képviselő_testülete kizírőIag a Vi gántpet end 4,06 l ll_fu sz. alatt lévő

7499 m2nagyságú beépítetlen területet kívánja értékesíteni, A vételár

5,5 millió Ft, meiyet egy összegben kell kifizetni,
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Amennyiben ezeket a feltételeket vevők elfogadják, képviselő-testület
nyitott a szerződés kötésre. A telek közművekkel történő ellátásáről az
önkormányzat rövidebb határidőn belül gondoskodik.

b) a Vigántpetend 01IIl12. hrsz.-ú - megosztás után hrsz: 011 1/18. -
ingatlan nem képezi adás-vétel targyát.

Képviselő-testület megbizza a jegyzőt, hogy kérelmezőket a testület
döntéséről táj ékoztassa.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 2014. május 20.

c) háziorvos számítógép vásárlási kérelme

Marton Istvánné polgármester: elmondta, hogy dr. Tóth József háziorvos számitőgép
vásárláshoz adott be támogatási kérelmet, csatolta a Balaton Elektronika Kft. arajánlatat.

Ács Lászlóné alpolgármester: a most hasznáIt operációs rendszert a fejlesztő cég nem
támogatja, nem ad ki újabb frissítéseket, a rendszer vírusos lehet, így nagyon veszélyes a
gépek hasznéiata, nem lehet dolgozni rajtuk.

Marton Istvánné polgármester: az árajánlat szerint 164.900,-Ft a szétmítőgép ára.

Ács Lászlóné alpolgármester: a I64.900,-Ft a két gép ára?

Takács Lászlőné jegyző: az ajén\at egy számitógép árát tarta|mazza. a közös hivatalba most

vásároltak egy új számítőgép az 90 e ft. plusz ÁFA. összegbe került.

Ács Lászlóné alpolgármester: meg kell kérdezni a doktor urat, mert ha ez egy gép ára, akkor
aznagyon sok, mástól is kell átajénlatot kérni.

Marton Istvánné polgármester: dr. Tóth József háziorvos telefonon törlént tájékoztatása

szerint mar több éve á11 kapcsolatban a Balaton Elektronika Kft-vel, ők javítjak a gépeiket, ha

valami hiba van, és ha új programot kell telepíteni, ezért szeretné tőlük vásárolni a gépeket.

Nemoda István külsős alpolgármester: a programok kerülnek sokba. Biztosan van valakivel

szerződés, aki a rendszergazda feladatokat ellátja.

Marton Istvánné polgármester: minden támogatást megillet a doktor Úr, hiszen nagyon

1elkiismeretesen dolgo z\k, nagyon becsületesenvégzi a munkáját, a falu egészségéről van szŐ.

A pénzügyest kérdezte, hogyan lehetne megoldani?

Ács Lászlóné alpolgármester: a mostani gépeken nem lehet dolgozni.

Molnár Lászlőné pénzügyi főelőadó: hitelből meg lehet valósítani, de a választásíg nem

szab ad az önkorm ány zatnak hitelének maradni.

Ács Lászlóné alpolgármester: nincs senkivel szerződés a számítógépek karbantartására, ha



7

valamit javítani kell a Balaton Elektronika Kft-hez, Bándi Csabáékhozkell fordulni.

Kandikó Ferencné képviselő: akét számitógépet egyszeíre kell megvenni?

Ács Lászlóné atpolgármester: a gépek hálőzatba vannak kötve, nagyon lassúak, főleg
Taliándörögdön, azténKapolcson és Vigantpetenden, mert itt a legkevesebb a beteg.

Marton Istvánné polgármester:javasolta, hogy egy számítőgép árát az önkorményzat utalja
át dr. Tóth Jőzsef hé"ziorvos számlájára. és ő majd beszerzi a gépet.

Más ltozzászólás, észrevétel nem volt. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-
testülete egyhangú döntéssel 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül meghozta
az aláhbi:

17 t 201 4. (IY.z 4.) Ö kt. számú határ ozatot

Vigántpetend község ÖnkormányzataKépviselő-testülete az államháztartáson
kívüli forrás átvételére és éúadására vonatkoző szabáIyokról szóló 3l20I4.
(II. 1 5.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján a HA-TÓ-VPP
BT. Kapolcs, Kossuth u.2.sz. egyszeri 165.000 Ft- forint összeggel
támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik a Bt. bankszámlája
javára.
A támogatás célja: Kapolcs orvosi rendelő részére szétmítógép költségeihez
valő hozzájárulás.
A felhasználás határideje: 20 I 4. november 3 0.

Támogatott atámogatásrőI2014. december 31- ig köteles elszámolni.
Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület
döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást a Bt-vel, ami
terjedjen ki azÖr.4. § (2) bekezdésében meghatározottakra.
Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen
fenti összeg kifizetéséről.
Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáró|, illetve annak
elmaradásáról számolj on be a Képviselő-testületnek.

Felelős: Marton Istvánné polgármester
Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 20I 4. december 3 1 .

a.) telekalakításköltsége

Marton Istvánné polgármester elmondta, hogy aKajtétr István ftjldmérő elkészítette
előzőekben ismertetett 0I1l12. hrsz-u ingatlan telekalakítási váarajzának elképzeléseit.
Telekalakítás költsége; 140.000.-ft. Kérle a képviselőket támogassák a telekalakítás
megrendezését, és a költségek biztosítását.
Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat éshrtőzkodás nélkül
meghozta az alábbi.



18l2014.(IV.24.)Okt.sz. h a t á r o z a t o t

Vi gántp etend község Önkormán y zata Képviselő-te stülete me grendeli Kaj tár
István fölmérő mérnöktől Vigrántpetend 0 1 1 1 l 12. hrsz. alatt lév ő legelő,
szántő művelési ágí 7120 m2 nagyságú ingatlan telekhatár rendezési
v ázr ajzának elké szíté sét.

Képviselő-testület vállalj a a telekalakítással kapcsolatos költségek
kifizetését, 1 40. 000.-ft-ot.
Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a munkadíj kifizetéséről
gondoskodjon.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2014. május 20.

Marton Istvánné polgármester: a tapolcai Rendőrkapitányság megkereste az
önkormányzatokat, hogy a Belügyminisztérium páIyazatot írt ki térfigyelő kamerák
beszerzésére, minden településen akarnak kamerákat felszerelni. A kamerát ingyen adják, de
az önkormányzaínak mégis lesz ezzel kapcsolatosan költsége, mert a villanyoszlopra lesz
felszerelve és az EON-nak oszlophasználatért bérleti díjat kell fizetni.

Marton Istvánné polgármester; a közvilágítás költségébe be tudják építeni az oszlop
használatának a költsé gét.

Takács Lászlóné jegyző: 3 kamerát terveznek : a Nagyvázsonyból, Puláról és a Kapolcsról
érkező forgalmat figyelnék, a Többfunkciós Közösségi Hézhoz tennének egy adattároló
egységet, ami tarolná a felvételeket.

Ács Lászlóné alpolgármester: saját oszlopot állítani az önkormányzatnakmennyibe kerülne?

Farkas Károly képviselő: kb. 60.000,-Ft-ért lehet egy oszlopot állítani.

Ács Lászlóné alpolgármester: az oszlop állításnak a költsége 3 év alattmegtérülne.

Takács Lász|őné jegyzőz a pályázat benyújtása megtörtént, majd meglátjuk milyen döntés
születik és akkor is ráér még a testület ezen gondolkodni.

Marton Istvánné polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19 őra 40 perckor
bezárta.

K. m, f.
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