
Vigántpetend község Önkormán yzata Képviselő-testülete
8293. Vigá;ltpetend. Kossuth u. 32.

Szám: 172-912014.

Jegyzőkönyv
KészÜlt: Vigántpetend község ÖnkormányzataKépviselő-testülete 2014. augusztus 7-én

(csÜtÖrtökön) 8.00 Órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Az ülés helye: Többfunkciós Közöss égi Ház Vigántpetend, Kossuth u. 32.

Jelen vannak:
Marton Istvánné
kandikó Ferencné
Nagy Péterné
Nemoda István

Távolmaradását előzetesen jelezte:

Ács Lászlóné
Farkas károlv

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lászlőné

Jegvzőköny,wezető:

polgármester
képviselő
képviselő
ktilsős alpolgármester

alpolgármester
képviselő

JegyZo

Takács Lászlőné JegyZo

Marton Istvánné polgármester: köszöntette a jegyzőt, képviselőket. Megállapította, hogy a
megválasztott 5 képviselőből 3 fö jelen van. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban
szereplő napirendi pontok tárgyalásával értsenek egyet, azt fogadják el.
A képviselő-testület hatátozathozatal nélkül, egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadta az
alábbi:

Napirendet: l./Aközterületek elnevezéséről és aházszámozás szabályairól szóló
rendelet terv ezet elfo gadása.

Előadó: Marton Istvánné polgármester

2 . / Nem kö zműve l ö s sze g yűj tö tt haztartási szennyv íz be gyűj té s ére,
elszállítására, és ártalommentes elhelyezésére benyújtott pályazat elbírálása.

Előadó: Marton Istvánné polgármester

3.1 A nem közművel összegyűjtötthéLztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatásról szóló rendelet-terv ezet előzetes elfo gadása.

Előadó: Marton Istvánné polgármester
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4.1Hulladékgazdálkodással kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-
tew ezet előzetes elfo gadása.

Előadó: Marton Istvánné polgármester

5./Vegyes, aktuális ügyek.

Előadó: Mafion Istvánné polgármester

1./Napirend:

Marton Istvánné polgármester elmondta, hogy a képviselők írásban megkapták a

közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet tervezetet. Felkérte
Takács Lászlőné jegyzőt tájékoztassa a képviselőket mi tette szükségessé a rendelet
megalkotását.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal felmérést

végzett, hogy az önkormányzat alkotott-e fenti tárggyal kapcsolatban rendeletet.

Megállapították, hogy az önkormányzatoktöbbsége nem alkotott ilyen targyurendeletet, ezért

2014, szeptember 15-ig a rendeletalkotásnak eleget kell tenni.

Marton Istvánné polgármester megköszönte a kiegészítést és kérte a rendelet tewezet
elfogadását.

Képviselő-testület egyhangú 3 igen szavazattal, el\enszavazat és ártőzkodás nélkül

megalkotta az alíhbi:

5 l 201 4.(Y III. 1 2.)önk ormány zati rend eletet

a kö zterül etek e lnevezé s éről é s a héaszám-me g á1 l ap ít ás szab ály air ől

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2.iNapirend:

Marton Istvánné polgármester elmondta, hogy a nem közművel összegyújtött háűtartáSi

szenrtyviz begyűjtésére, elszállitására és ártalommentes elhelyezésére kiírták a pályázatot.

Egy ajánlat érkezett a jelenleg is szállítást végzőParrag György Veszprém, Erdősáv u.16.sz.

uúti lat os, válla|koző részérőL Legkisebb száIlitandő mennyiség 5 m3, az egységér: 2200-

ftlm3+Áfa. Javasolta a testületnek fogadják eI pályézatát, és bízzák meg a közszolgáltatási

feladatok el]rátásáv a|.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy 12 ingatlan nincs rácsatlakozva a

szennyvízhátlózatra, atalajterhelési díj alapján e|szállitható mennyiség 338 m3.

Képviselők a javaslattal egyetértettek és egyhangú 3 igen szavazatta|, ellenszavazat és

tartőzkodás nélkül meghozték az alábbi:



24t20l4.(Vlll.7.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Vigántpetend község Önkormán yzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a nem közművel összegffitött szennyvíz begyűjtésére vonatkoző pályézati
kiírásra határidői g beérkezett egy pály éuatot,

KépviselŐ-testület egyhangúlag elfogadta Parrag György vállalkoző 8200
Veszprém, Erdősáv u.16. sz. által benyújtottpáIyáuatot.

Képviselő-testületf elhatalmazzaapolgármestertaközszolgáltatási
szerződés aláirására.

Felelős: Marton Istvánné polgárnrester

Hataridő: 2014. augusztus 15.

3./Naoirend:

Marton Istvánné polgármester elmondta, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kőzszolgáltatásról szőlő rendelet-tervezet írásban
megkapták. Fontos az ivővíz védelme, nagy gond az, ha nem kötnek rá a hálőzatra és a
szennyvízet kiengedik, fertőzik a talajt. A tervezetet elfogadás előtt meg kell küldeni a
környezetvédelmi felügyelőségnek véleményezésre. Javasolta az előterjesztésben
megfogalmazotthatétrozattervezetelfogadását.

Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat éstartőzkodás nélkül
meghozta az alábbi:

25l20t4.(Ylll.7.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Vigántpetend község önkormányzatának képviselő-testülete a nem
közművel összegffi tött háztartási szennyv iz begyűj tésére vonatko ző helyi
közszolgáItatásról előterjesztett önkormányzati rendelet-tervezetet
elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a szomszédos települési önkormányzatoknak
tájékoztatás céljából küldje meg.
Felhívja a polgármestert, hogy a rendelet-tewezetet szakmai vélemény
bekérése céIjából a KDT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség 8002 Székesfehérvár Pf. 137. küldje meg.

Felelős: MartonIstvánné polgármester

Hatérídő: 20I 4. augusztus 1 5.

4./Napirend:

Marton Istvánné polgármester elmondta, hogy a szllárd hulladékra vonatkozó rendelet
tervezetet szintén megkapták a képviselők. Yáltoztak a fogalmak ingatlantulajdonos helyett,
ingatlanhasználó, szelektív hulladék helyett elkülönített hulladék fogalom került
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meghatározásra. Lehetőség van 60, 80, I20. literes edényzet igénylésére. Elkülönített
hulladé,<ra is rendelkezésre á11 a gyűjtősziget. Lomtalanítást a szolgáltatő évente egy
alkalommal ingyenesen elvégzi, szeptembeme megrendeli a lomtalanítást.

Rendelet tervezetet szintén meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak. Javasolta a
haté!í o zat terv ezetet e l fo g adni.

Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat éstartőzkodás nélkül
meghozta az alábbi

26l201,4.(YIII.7.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Vigántpetend község önkormányzatának képviselő-testülete a
hulladékgazdálkodási közszolgáItatásról előterjesztett önkormányzati
rendelet-te rv ezetet elfo gadj a.

Felkéri a polgármestert, hogy a szomszédos települési önkormányzatoknak
tájékoztatás céljából küldje meg.
Felhívja a polgármestert, hogy a rendelet-tervezetet szakmai vélemény
bekérése céljából a KDT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség 8002 Székesfehérvár Pf. 137. küldje meg.

Felelős: Marton Istvanné polgármester

Határidő: 2014. augusztus 15.

Marton Istvánné polgármester elmondta, hogy 2014. október 12-én kerül sor a helyi
önkormiányzati képviselők, polgármester választásétra. A választási bizottságot meg kell
választani. Felkérte Takács Lászlóné jegyzőt tegyen javaslatot a bizottság tagjaira.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a helyi választásibizottság öt tagéú, és két pőttagéú.

2OI4. augusztus 31-ig kell megválasztani a váIasztási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI.törvény 23. §- alapján. Javasolja megválasztani tagnak: Kardos Beátát, Varga Jenőt,

Vadas Tamásnét, Tál Tamást, valamint Bujtor Gergelyt. Póttagnak: Bujtor Istvánt, és Kocsis
péter pálnét.

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangú 3 igen szavazattal, ellenszavazat és

tartőzkodás nélkül meghozták az alábbi:

27 l2014.(YIII.7.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Vi gantp etend közsé g Önkormán y zata Képvi selő -testülete a választási
eljárásról szőIő2013. évi XXXVI. törvény 23. § alapjéna
Helyi Y áIasztási B izottság tagj ának :

Kardos Beáta Vigántpetend, Kossuth u.1 1.

Varga Jenő Vigantpetend, Kossuth u.60.

Vadas Tamásné Vigántpetend, Kossuth u.54.

Tál Tamás Vigántpetend, Petőfi u.5.
Bui tor Gergely Vigántpetend, Kossuth u.2.sz.



Választási Bizottság póttagj rának:

Bujtor István Vigántpetend, Kossuth u.20.
Kocsis Péter Pálné Vigantpetend, Kossuth u. 25.
szám alatti lako sokat megválasztotta.
Képviselő-testület felhatalmazza a po|gármestert, hogy a megválasztott
tagoktól az esküt vegye ki, a megbízóleveleket adja át.

Felelős: Martonlstvánné polgármester

Határidő: 2014. augusztus 31.

Marton Istvánné polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 8,30
órakor bezárta.

k.m.f.t.

§%i',rf,i#JJ
polgármester


