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I! Yigántpetend község ÖnkormányzataKépviselő-testülete

8293. Vigántpetend" Kossuth u.32.

Szám: 172-1312014.

Jegyzőkönyv
Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testiilete 2014. október 2-án (csütörtÖk)

1 8.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról

Az ülés helye: Kulturhaz Vigántpetend, Petőfi u. 18.

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

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lász|őné jegyző
Nemoda István kiilsős alpolgármester

Lakosság részérő|jelen van: 25 fő

Jegyzőkönywezetőz
Szaller Zoltánné ftíelőadó

Marton Istvánné polgármester: köszöntette a jegyzőt, képviselőket., a lakosság részérŐI

megjelenteket. Megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből mind az 5 ftí jelen ya7t, a

testület határozatképes. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplŐ napirendi pontok
tár gy aIásával értsenek egyet, azt fo gadjék el.
A képviselő-testiilet határozathozatal nélktil, egyhangúlag,S igen szavazattal elfogadta az alábbi:

NAPIRENDE T: I.1 Beszémtolőazönkormányzat2}I4.évil.félévi gazdáIkodásárő|
Előadó : Marton Istvánné polgármester

2. l B eszámolő az önkormányz at 20 | 4 -201 4. évb en v é gzett munkáj áró 1

Előadó. Marton Istvánné polgármester

3./ Polgármester és képviselő jelöltek bemutatkozása

4. l Szo ciáIis űzifa p ály ínat benffi tása
Előadó : Marton Istvánné polgármester

1./ Napirend

Marton Istvánné polgármester: azönkormányzat2}|4.éviköltségvetési ftíösszege28.226 e.Ft.
Az önkormányzatí ingatlanok tehermentesek, hitele nincs a településnek, avizlközmű társulat
megszűnését követően az önkormányzat elktilönitettszámlláján8,Z millió Ft van.
(beszámoló csatolva a j egyzőkönyvhöz)



2./ Napirend

Marton Istvánné polgármester: az elmúlt 4 év nagyon nehéz időszak volt az önkormányzat
számára, nehéz döntéseket kellett hozni. Kapolcson a közösen fenntartott óvoda az alacsony eliami
tiámogatás és a kevés gyereklétszátm miatt 2013. augusztus 30-al megszűnt. A gyeiekek a
monostoraPáti és a nagyvéasonyi óvodába járnak. Az egyik óvónő munkaviszoryu Á"grzíint, ő
végkielégítést kapott, a létszámleépítéssel kapcsolatos költségek kifizetéséhez páIyázatot adtak be
az ÖnkormánYzatok, A faluban 2000-től működik a falugondnoki szolgálát,-már a második
falugondnok és a második autó van, mindegyik mikrobuszt pályázati pénzbőt vásárolta az
önkormányzat.
(beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz)

3./ Napirend

Marton Istvánné polgármester felkérte a jelölteket ismertessék elképzeléseiket.

Ács Szilvia

A kÖzÖsség építésre fektetne nagyobb hangsúlyt, a ktiltinbtiz ő korosztályok közelebb kerülése
érdekében.

Győriványi Dániel
Az adott lehetőségeket próbálná meg a legjobban kihasználni.

kardos Tibor

Az alapítvány munkáját jobban bevonná az önkorm ányzatimunkába.

kovács Miklós

Hidegkútról költöztek a településre, vállalkozást működtet, mindenki tudja a petendi pálinkahaz-at
Üzemelteti, ami egy Új vállalkozás. Atudását a falu javara szeretné felhasználni, szívesen segítene a
p ály ázatok fi gyel é s éb e n, p ály ázatok e lké szíté séb en, ebben van gyako rl ata.

Nemoda István

Marton Istvánné Polgármester nagyon sokszor beszélt vele és kérte induljon polgármester jelöltként,
szePtember 5-én már ismert volt a képviselő jelöltek listája, akkor dbnt6tte-el, hogy 

"váJlalja 
a

felkérést. OlYan emberek indulnak képviselő jelöltként, akik felelősséget vállalnak aálrert, téoni
akarnak érte.
Marton Istvánné (Margitka) 20 évig volt a falu polgármestere, ő a ptecízség, pontosság.
kiszámíthatóság polgármestere volt. Megválasztása eietén ő a változás polgárm.rtei" lesz. Á
jelenlegi Polgármesternek nagyon fontos, szinte első volt a falu, a lakosság érdeke. Neki első a
család, második a családdal kapcsolatos programok, tennivalók és 

"ruk 
u harmadik lesz a

Polgármesterség. A testületbe bárki kerül be, jó képviselők lesznek. A polgarmesteri feladatot
távmunkában fogja ellátni, hiszen nem mindi g tartőzkodik Vigantpetenden, ,otrro. vannak itt, de
Budapesten élnek. Az 5 éves ciklus nagyon hosszú.
A falugondnokot jobban be kell vonni az önkormányzatí munkába, a feladatok elvégzésébe.
Novemberben mindenképpen szeretne egy lakossági egyeztetést, fórumot tartani, aiol egy
középtávű programot szeretne ismertetni, az elképLeléúet megvitatrri a lakosság gal és Ő



3

István erről készített egy rövid bemutatót. A választáson szerencsés lenne, ha a falu tÖbb Pontján
élő ernberek közül kerüinének be a képviselők, pl. lerrne valaki a Kossuth, Petőfi utcákbÓl, jobban

tudná képviselni a közvetlen környezetben élőket. A helyi értékeket védeni kell., a temPlomot

nagyon szépen sikerült felújítani. Az önkormínyzati épületek közül a kulturház éPiletét is fel

kellene újítani, atetőt javítani, mert beétzlk.

Marton Istvánné polgármester: Nemoda István kiilsős alpolgármester volt négy Óvig, látta milyen

feladatok, tennivalók vannak a testíiletben. Megköszönte mindenkinek a20 év blzalma.- nagYon sok
jó dolog történt azíőő alatt, de sok volt a probléma, nehézség is. Megöregedett, elfáradt.

Megköszönte minden képviselőnek a munkáját, a segítségét-

4./ Napirend

Marton Istvánné polgármester: elmondta, a Belügyminisztérium az elmult évhez hasonlóan

páIyéaatot irtkl az önkormányzatok részére szociális űzifa, vagy szén beszerzésére. APátYé.Z'atot a
qelzot+, (IX.25.) BM. rendelet szabályozza) abenyújtás határideje 2014. október 6. Elektronikusan

és papír alapon a Magyar Államkincstárhozkell beadni. Apélyázaton igényelhető fa mennyiséget a

zoi+-. január-március hónapokbarr lakásfenntartási támogatásban részesülők számÍnak átlaga

alapjan állapították meg, az önkormányzat 18 m3 fat igényelhet. A páIyázati kiírásban szerePel,

rrogv az országos átlagot jelentős mértékben meghaladó munkanélki.iliséggel sújtott

önkórmányzatokról szóló 24012006. (XI.30.) kormányrendelet mellékletében szerePlŐ

településeinek önerőt nem kell biztosítani. Javasolta a maximális mennyiségre adja be a testtilet a

pá|yízatot.

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testtilete egyhangú dÖntéssel, 5 igen szavazattaI,

e|lenszav azat és tartőzko dás nélkül me ghozta a következő :

37t20I4. (X.2.) Ökt. számú határozatot

vi gántpetend közsé g Önkormányzata képvi selő -testtilete a tel epül ési

önkormányzatok szociális célú hjzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló 461201,4, (Ix.25.) BM. rendelet alapján

támo gatási igényt nyújt be szociális célí nuifa v ásár|áséra.

Önkormányz at által igényelt mennyiség: 18 m3 kemény lombos tűzifa.

Az ö nkorm ányzat v áIIal1 a, ho gy a sz o ci áli s célű űzifáhan ré sz e sül Őktől

ellenszolgáltatást nem kér.

Képviselő-testiilet felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a

jegyzőt a szociális rászorultság szabáIyaít, az igénylés részletes feltételeit

szab á|y o ző rendel et s zerinti elbir á|ásír a.

Felelős: Marton Istvánnó polgármester
Takács Lászlőné jeewő

Határidő: 2014. október 6.

Napirend után:

Ács Lászlóné alpolgármester: megköszönte Marton Istvanné polgármesternek az elmÍlt 20 évben

végzett munkáját.



/ Napirend után:

Ács Lászlóné alpolgármester: megköszönte Marton Istvtínné polgármesternek az elműIt 20 évben
végzett munkáját.

Nagy Péterné képviselő: megköszönte a polgármester asszony lelkiismeretes munkáját.

Jőzsa István helyi takos: 15 éve költözött ide, nagyon nyitott települést taláIt, akkor sok fiatal
család költözött ide, akik íttképzeIték el a jövőjüket, közülük már sokan nincsenek itt.

Megköszönte a polgármester asszony munkáját, szerinte nagyon sok olyan dolgot is megcsinált, ami
nem az ő feladata lett volna, a falu lakossága nagyon elkényelmesedett. A környéken nagyon szép
természeti értékek és gazdasági erőfonások vannak, amiket ki kell használni.
Még egyszer nagyon megköszönte a polgármester asszony munkáját, Nemoda Istvannak pedig sok
sikert kívánt aválasztások után.

Takács Lász|őné jegyző: a közös önkormányzati hívatal dolgozóival együtt mindent megtesznek
azért, hogy a választások után az új testülettel is zökkenőmentesen működjön. A polgármester

asszonl.t rég őía ismeri, a Községi Közös Tanácsnál egyutt dolgoztak.

Marton Istvánné polgármester: megköszönte mindenkinek a köszönő szavakat. Más napirend nem
volt,l9 óra 10 perckor a közmeghallgatást bezárta.

K. m. f.
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