
vigántpetend község Önkormán y zata képviselő-testüIete
8293. Vigántpetend. Kossuth u.32.

Szám: 172-8/2014.

Jegyzőkönyv

KészÜlt: VigántPetend kÖzség ÖnkormányzataKépviselő-testül ete 2074.július 21_én (hétftín)
17 .00 Órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi tilésérál

Az ülés helye: Többfunkciós Közöss égi HazVigántpetend, Kossut h u. 32.

Jelen vannak:
Marton Istvánné polgármester
Ács Lászlóné ilpólgármester
Kandikó Ferencné képviselő

Távolmaradását előre jelezte:
Farkas Károly képviselő
Nagy Péterné képviselő
Nemoda István külsős alpolgármester

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlőné jegyző

Meghívottként jelen van:
Sztrik Gábor körzeti megbízott
Domonkos Zsolt közrendvéd.aloszt.mb.vezető Rendőrkapitányság

Jegyzőkönyvvezetőz
szaller zoltánné főelőadó

Marton Istvánné polgármester: köszöntette a Tapolcai Rendőrkapitányság munkatiársait, a jegyzőt,
kéPviselőket.. Megállapította, hogy a megválasztott 5 képviseiőbői 3 ftí jelen ,rurr. reii" u
kéPviselŐket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok targyalásával értsenek egyet, azt
fogadják el.
A kéPviselŐ-testület hatérozathozatal nélkil, egyhangúlag,3 igen szavazattal elfogadta az alábbi:

NAPIRENDET
1 . l B e számo l ó a közre nd, kö zbiztons ág hely zetér ő!

Előadó: Sztrik Gábor körzeti megbízott

2. l Yegy es, aktuális ügyek

Marton Istviánné polgármester

1./l.{apirend

Marton Istvánné polgármester: minden képviselő megkapta a rendőrség 20t3. évi munkájaról
szőlő beszámolót. Felkérte Domonkos Zsoltot a közrendvédelmi alosztáty megbízott vezetőjét a
szóbeli kiegészítésre.
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Domonkos Zso|t elmondta, hogy a beszámolót a körzeti megbízott készítette. A település tagsa aMŰvészetek VÖlgye Fesztiválnak. Helyi szinten sok a btinóselekmónyek száma, 20l2-ben 2,2013-ban 10 bűneset.tö{ént, A telepiilés nem taftozik a btinügyileg fefiőzoii1;"pulá.Í"ioá,.
Tavasz végétől nYér végéig érinti az idegenforgalom, ami magáv uíhoríua jogsértések elkövetését.
KÖzrend, vagyonvédelem a lakosság széles rétegét érinti, *Óty b.rotyásolja"a lakosság közérzetét.
BŰnelkÖvetőek azokat a személyeket nézik ki, akiket be leúet csapni, id" t^tornak az idősek.Félévente tartarnk rendőrségi fórumot, az érdeklődés változó. Céljuk a lakosság szubjektív
érzésének javítása, bűnesetek csökkentése. Megköszönte az önkormányzat segítségét, jó a
kapcsolat az önkormányzat és rendőrkapitányság kOiOtt.

sztrik Gábor körzeti megbízott elmondta, hogy közrendvédelmi
vagyon elleni bűncselekmény 7 esetben fordult elő. Megnöveli a
garázda viselkedése.

bűncselekmény 3 esetben történt,
munkájukat községben élő lakos

Marton Istvánné Polgármester megköszönte atájékoztatást és a munkát, kérte a község további
segítését.
Kérte a kéPviselőket aki egyetért a beszámoló elfogadás ávalkézfeltartással jelezze.

VigántPetend kÖzség Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú döntéssel, 3 igen szavazattal,
ellenszav azat é s tartó zko dás nélkül me gho zta a kö vetkező

19 l20l4. (VII.21.) Ökt. szám ű határozatot.

VigrántPetend község Önkormány zata Képviselő-testülete a Tapolcai
Rendőrkapitányság 20 l 3 . évre vonatk oző beszámolój át a
j egyzőkön yvhöz csatolt formában elfogadj a.
(beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva)

2./ Napirend

a) PálYÓzati felhívás a nem kazművel összegyűjtött folyékony hulladék összegyűjtésére,
el s zállítás ár a é s kez el é s ére

Marton Istvánné polgármester: elmondta, hogy az önkormányzatoknaktörvény írja eIő apályázat
kiírását, majd a Pályazat elbírálása után rendeletet kell alkotni. Felkérte Takács Lászlóné iegyiot az
írásos előterj esztés szóbeli kiegészítésére.

Takács Lász|Őné jegyzőz a Bakonykarszt Ztí-től kérte meg, ki az a szolgáltatő, aki a nagyvéasonyi
szennYvíztisztítő telepre szállítja a folyékony hulladékot. Vigrántpetenden 12 háztartás van, akik
nincsenek rákÖtve a csatorna hálőzaíra. Törvény írjaelő,hogy csak olyan vállalkozásbízhatő meg a
feladattal, akivel az önkormányzat szerződést köt, ezért pályazatot kell kiírni. Két vállalkoiás
Parrag György veszprémi vállalkoző és a Nivegy Trans Szentaltalfai cég viszi a szewtyvizet
Nagyvázsonyba, nekik részére a pályázati anyag megküldésre kerül. Az ajánlatban kéttényezős
díjat kell meghatározni. A pályázat benffitásánakhatárideje:20t4.július 37., elbírálás:2014.
augusztus 10. Kérte a képviselőket, hogy a pályénati kiírást fogadják el és hatalmazzák fel a
p o 1 grárm e st ert a p ály azati felhívás kö zzétételér e.

Marton Istvánné polgármester: kérle a képviselőket ahatározatmeghozatalára.
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VigantPetend kÖzség Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú döntéssel, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat éstartőzkodás nélkül meghozta a következő

20 1201 4. (VII.2 1.) Ökt.számú határozatot

vi gántpetend közsé g Önkormány zata képviselő-te stülete a
vízgazdálkodásról szőlő I995.évi LMI. törvény 44lC.§. alaplán -a
nem kö zműve l ö s sze gyűj tött héLztartás i s zennyv íz b e gy(aiés ére
vonatkozó kőzszolgáltatási tevékenység részletes szaÉilyairol szóló
45512013. (XL 29.) Korm. rendelet szerint aközszolgáltató
kiválasztása célj ából pály ázatot hirdet.
A p ály ázaíí fe lhívás a hatén o zat me l l ékl etét kép ezi.
KéPvi s e l Ő -te stül et f elhatalmazza a p olgárme steft a p ály azati fe lhívás
közzétételére.

Felelős: Marton Istvánné polgármester
Határidő: 2014.július 3 1.

b)fl TaPolcai Deák Jenő KÓrházbanfoglalkoztaíott gépkocsivezetők jogviszonyának megszüntetése

Marton Istvánné polgármester: a Tapolca Környéki Önkormányzaíi Társulás elnöke Tóth Csaba
megkereste az Önkormányzatokat, téllékoztatást adott arról, hogy akőútáz az alkalmazáséhanálló 3
fő géPkocsivezető kőzalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését tervezi. Ezzel kapcsolatosan két
határozatijavaslatot kÜldtek, az egyík szerint az önkormányzat tudja foglalkoztatni az elbocsátott
dolgozót, a másik szerint nem.
Szigliget Polgármestere Balassa Baláus reagált a megkeresésre, véleményét az önkorm ányzatoknak
megkÜldte, nem dÖntenek a kérdésben, mert a gépkocsivezetőket nem az önkormányzatok
alkalmazzák.
Amikor a térség Új dolgozó vesz fel, akkor nem kérdezik meg a tag önko rmányzatok véleményét,
akkor most miért kellene dönteni?

Ács Lászlóné alpolgármester: oldja meg akőrbáz,ő a munkáltató.

Takács Lász|Őné jegyzŐ: javasolta, hogy a testület ne hozzon hatátozatot ebben a kérdésben
megírja a térségnek, hogy az önkormányzatnaknincs hatásköte azügyben.

Ács Lászlóné alpolgármester: döntsön a munkáltató, nehogy az önkorm ányzatok mondják ki a
döntést az elbocsátásról.

Vigántpetend község Önkormrányzata Képviselő-testülete a Tápolcai Deák Jenő kőrház
alkalmazászhan állő 3 fő gépkocsivezető jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatosan nem
kívrán határ o zatot hozn|

c) B ako nykar s zt Zr t gördül ő fej l e s zt é s i t erv é ne k v é l e mé ny e z é s e

Marton Istvánné polgármester: a Bakonykarszt Zrt. megküldte az önkormrányzatnak
véleményezésre a gördülő fejlesztési tervet. Kapolcs és Vigántpetend az ivőviz hálőzaí
fejlesztésében, Hegyesd és térsége a szenn},vízhálőzat fejlesztésében érintett. Atestület ehhez nem
ért, szakemberek készítették, ismertette a terveket és , javasolta az elfogadását.

Marton Istvánné polgármester: javasolta avízte vonatkozó gördülő fejlesztési terv elfogadását.



szavazattal,

LlHffJff:,,,uTi,,,3i,3.f:arl,.1:il,T:;,'ö]T:"-.j;."f":;#']:.ii,TI
petend, kapolcs ivővízellátő víziközműrendszerre vonatkozó elkészített Gördülő
Fej le szté s i Tervet a határ ozat mellékl ete szerinti formában elfo gadásra j avasolj a.

KéPviselŐ-testÜlet utasítja a jegyzőt, hogy enől az izemeltetőt tájékoztassa.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 2014. augusztus 31.

(gördülő fejlesztési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Marton Istvánné Polgármester: javasolta a szennyvizre vonatkozó gördülő fejlesztési terv
elfogadását.

VigántPetend kÖzség Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú döntéssel, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartőzkodás nélkül meghozta a következő

22l20l4. (VII. 21.) Ökt.számú határozatot

VigántPetend község Önkormányzata Képviselő-testülete a viziközmű-
szolgáltatásról szÓlÓ 2011. évi CCIX.törvény 11.§ (2) bekezdése alapjánHegyesd
szennyvízelvezető és tisáító víziközmű rendszerre vonatkozó elkészített Gördülő
Fej le szté si Tervet a határ ozat melléklete szerinti formában elfo gadásra j avasolj a.

KéPviselŐ-testület utasítja a jegyzőt, hogy erről az izemeltetőt tájékoztassa.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 20I 4. augusztus 3 1 .

(gördülő fejlesztési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4 VeszPrém megtei Területfejlesztési Tanács megkeresése az önkormányzat 201ő_2020 kazc;tt
t erv ez e tt fej l e s zt é s éve l kapc s ol ato s an.

Marton Istvánné polgármester: elmondta, hogy Veszprém Megyei Területfejlesztési Tánács
megkereséSe aZ Önkormányzatot a 2016-2020 k<izött tewezett fejiesztésével kapcsol atosan. Az
ÖnkormánYzatnak vannak tervei: orvosi rendelő, Többfunkciói Közösségi Haz flitésének,
világításának korszerűsítése, ami minimum 30 millió Ft lerure. A beruházáira kiírt pályazatok
100 %o-bantámogatottak, de azokat csak utólag ftnanszírozzák.

VigántPetenJ kÖzség Önkormányzaía Képviselő-testülete egyhangú döntéssel, 3ellenszavazat és tartőzkodás nélkül meghozta a következő

21 12014. (VII. 21.) Ökt.számú határozatot

lgen
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Ács Lászlóné alPolgármester: honnan venne az önkormán yzat 31millió Ft-ot?

Marton Isivánné Polgármester: épített örökség megőrzése keretében lehetőség lenne a kastélyfelúiítására is, ezzel kapcsolatosan voltak tervek,-mégá rr,inli"r, ÜgyrJaii.ooarr1...sztül néhányéwel ezelőtt műkÖdÖtt egyÜtt az önkormányzat Tolvaly Ferenc keáemény ezésére. Azoka tervekmár biztosan lejártak.
Levélben meg kell 1Ti u Területfejlesztési Tanácsnak, hogy az önkormány zat anyagi fedezet
hirányában nem tud fejlesztéseket tervezni.

d) rcrvény e s s é gi j av as l at

Takács Lászlóné jegYzŐ: a Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényess égi Főosztályáről VEB/
004lII37l20I4, sz,ámon javaslat érkezett,hogy a rendelethez készüljön hatásvizsgálat, indoklás. A
kÖltségvetési rendeletnél az indoklás elmaradt. A testületnek határozatot kell hozni, hogy a
törvónye ssé gi j avaslatot tudomásul ve szi, azt elfo gadj a.

Marton I stvánn é p ol gármester : kérte a hatát o zat elfo gadását.

VigántPetend kÖzség ÖnkormányzataKépviselő-testülete egyhangú döntéssel, 3 igen, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghoztaa következő:

23 12014. (VII.2 1.) Ökt. szám ű határozatot

vi gántpetend közsé g Önkormány zata képviselő-testül ete a ve szprém Me gyei
Kormányhivatal Törvényes sé gi F őo sztély ának VEB/00 4 l I I 3 7 l 20 1 4 .

tÖrvénYességi j avaslatát tudomásul veszi, azt elfo gadja. önkorm ányzati
rendeletek előkészítőjeként a jövőben fokozott figyelmet fordít az eÍőzetes
hatásvizs gálat é s indoklás rendele thez v alő csatolására.

KéPviselŐ-testület megbízza a jegyzőt, hogy a testület dclntéséről a
Kormányhivatalt táj ékoztas sa.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Hataridő: 20l 4.július 3 1.

Más naPirend nem volt. Marton Istvánné polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 18.00
órakor bezárta,

K. m. f.

,ú*}{,l,i+M,
polgármester

C-q C- |,
TakácsZászlőné | )

1egyző

rr


