Vigántpetend község Önkormán yzata Képviselő-testülete
8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32.
Szám: 172-I4l20I4-

Jegyzőkönyv

Készült: Vigántpetend község ÖnkormányzataKépviselő-testülete2014.
(pénteken) 1 7.00 őraí kezdettel megtartott alakuló üléséről.

Az ülés helye: Többfunkciós Közöss égi Haz Vigántpetend, Kossuth u.
Jelen vannak:

István
Szilvia
Kardos Tibor
Kovács Miklós LászIő
Marton Istvánné

Nemoda

Ács

október I7-én
32.

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlőné
Tál Tamás

jegyző
választási bizottság elnöke

Jegyzőkönywezető:
Takács

Lászlőné

Lakosság részérő| megjelent:

jegyző
4 fő

Napirend elfogadása előtt Marton Istvánné leköszönő polgármester a következő testületnek
sok erőt kívánt, és javasolta mielőtt elkezdik az ülést közösen énekeljék el a Szőzatot.
Jelenlévők elénekelték a Szózatot.

Nemoda István polgármester: köszöntette a jegyzőt, képviselőket, a váIasztási bizottság
elnökét, lakosság részéről megjelent érdeklődőket. Megállapította, hogy a megválasztott 5
képviselőbőI mind az 5 fő jelen van. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő
napirendi pontok tár gy alásával értsenek e gyet, azt fo gadják eL
A képviselő-testület határozathozatal nélkil, egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta az
alábbi:

Napir

e

n d e t : 1./ Ünnepélyes megnyitó, aválasztásibizottságtájékoztatőjaa
v álasztás eredményé r őI, me gb ízó l ev e ek éftadás a
1

Előadó: Tál Tamás Választási Bizottság elnöke
2./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele

Előadó: Tál Tamás Yálasztásí Bizottság elnöke
3.1 A polgármesteri program ismertetése

Előadó: Nemoda István polgarmester

1./

Ügyrendi Bizottság

tagj

ainak megv álasztása

Előadó: Nemoda István polgármester
5./ Alpolgármester választása

zárt ülésen; eskütétele

titkos szavazással, szükség szerint

Előadó: Nemoda István polgármester
6./ Polgármester tiszteletdíj ának, koltségtérítésének
megállapítása

Előadó: Takács Lászlőné jegyző
7

l

.

Alpolgarmester tiszteletdíj ának, költsé gtérítésének
megállapítása
Előadó: Nemoda István polgármester

8

.

/

Vi gántpetend köz

sé g

Önkormány zata Képv iselő

-te

stülete

SzervezetiésMűködésiSzabályzatánakfelülvizsgálatára

megbízás adása

Előadó: Nemoda István polgarmester
9

-

l

sadalmi me gbízatásúpo l gárme ster munkarendj ének
meghatározása

T ár

Előadó: Nemoda István polgármester
10./ Vegyes, aktuális ügyek

Előadó

:

Nemoda István polgármester

1./Napirend:
Tál Tamás a helyi választási bizottság elnöke köszöntötte a polgármesteft, képviselőket. Jó
egészségetés sok sikert kívánt. Tájékoztatást adott a választás eredményéről.

Választópolgárok száma: 759, választáson megjelent 78 fő, Polgármesterre leadott érvényes
szavazatok száma 72, egy jelölt volt Nemoda István a J2 szavazattal megválasztották
polgármesternek.
KéPviselŐjelöltek száma 7 fő volt, Ács Szilvia 48, Marton Istvánné 46, Győríványi Dániel 30,
Kardos Tibor 47, Nagy Péter 26, GíríczZoltán 29, és Kovács Miklós Lászlő 38 szavazatot
kaPott, Képviselők lettek: Ács Szilvia, Marton Istvánné, Kardos Tibor és Kovács Miklós
Lászlő.
yálasztási Bizottság elnöke átadta a képviselőknek
a megbízólevelet,

2./Napirend:
Tál Tamás a helYi választási bizottság elnöke kérte a képviselőket
álljanak
utána az eskü szövegét. Képvis elők az esküt letették.

í,el, és mondják

/Esküokmány a jegyzőkönyv mellékletétképezi. l
Ezt kÖvetően felkérte Nemoda István polgármestert, hogy
a képviselő-testület előtttegye le az
esküt.
Polgármester letette az esküt. Képviselők és a polgármester
aláírták az esküokmánvt.
(Esküokmá ny a j e gy zőkönyv mell ékl etét kép ezi)

3./Napirend:
Nemoda István Polgármester elmondta, hogy október 2.-ai közmeghallgatáson
ismertette,
hogY mit tud felelősséggel vállalni. Készített Ógy egyoldalas
rövid piográot, melyet közzé
tett a honlaPon, hirdetőtáblán, valamint r<iÉÚate'a képviseloúetl
az örlkormányzati
kéPviselőkkel felmérik aZ önkormányzati ingatlanokat, meghatár
ozzák a fontosabb
intézkedéseket. FolYtatni kíván minden Ólyun pro-gramot,
amit a }alu megismert, gondol itt
arra, hogY november l-én Mindenszentekkor-a liépvir.iők
koror.n
meg a
ruvata7oző melletti a hősi emlékműnéla halottakról. Idősek
napja "roiékezzenek
november 8-án lesz,
folytatni kell a Vigántpetendi Adventi rendezvényt is.
RÖvid Programját vitaanYagnak gondolja, Programja 4 pontot
érint: Fontos az önko rmányzati
a falu Üzemeltetése, ,,Amig a- karunk elér, tegyük szebbé portáinkat,
telePÜlésÜnket!" jelszóval, tegyünk meg mindent azérí,
hogy a hozzáttk látogatők azt
mondhassák: ,,VigántPetend az ÉlményékFuluu". A Testülei
a falu lakosságával együtt
tevékenYkedjen, Jele_zte, hogy aközéptávú cselekvési tervre
vonatkozó javaslatát_ társadalmi
vitát követően - kívánja a Testület elé terjeszteni.

tÖrvénY alaPján

JŐzsa István kulturális ügyintéző elmondta, hogy örül annak,
hogy a polgármester
falugYŰlésen ismertette programját. Megalakult a testűet, csak
olyan dolgokat lehet végezni,
támogat. Kulturális program keretében az idősekkel foiókat, rrágu"yug
okat teryez
iT'j,: t''

KeSZltenl.

\9mo{a István Polgármester megköszönte
elfogadását.

képvi s e lő

-te stül ete

37 l20l4.(X.17.)

e

a

hozzászőlást és kérte rövid programjának

gyhangúl ag, 5 i gen szav azattal me ghozta

az alábbi

:

Ökt.sz. lt at á r o z a t o t
vi gántp etend közsé g Önkormány zata ]Képv isel ő -testülete Nemo
da
István polgármester pro gramj át elfo gadta.

(program a jegyzőkönyv

4./Nanirend:

mellékletét képezi)

István Polgármester javasolta az Ügyrendi
|91oda
2l2012,(L3L)

Bizottságot megvála sztani. A
önkormánYzati rendelettel elfogadoii Szervezeti és Működési
Szabályzat
alaPlán javasolta a bizottság elnökének KardÁ Tibort,
tuglui"uk-Á.r^i)ir.^" és Kovács

4

Mikl ó s L ászlót

me gv

álasztani,

képviselő-testülete egyhangú 5 igen szavazattal,
ellenszavazat

meghozta az alábbi:

és tartőzkodás

nélkül

38l2014.(X.17.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o
t

vigántpetend község Önkotmányzata
képviselő-testülete
a
2lZ012,1L3l.)önkormányzati rendelettel
elfogadott szerv.reti és
Műkö dé s i S zab ály zat alapj án az Ü gy r endi
B iz o"tt s ág
elnökének: kardos Tibor
tagjainak: Ács Szilvia
Kovács Miklós Lászlő

képviselőket megválasztj

a.

képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőL,
hogy
S ZMS Z - en tö rlénő átv e zeté
s érő l gó náá sko dj on.
Felelős : Takács Lászlőné jegyző

a

változás

Hataridő : 20I 4. november 30.

5./Napirend:
Nemoda István Polgármester elmondta, hogy

az alpolgármester személyének
megválasztására Polgármester javaslatára
kenil sor,"átkos szavazással. Legtöbb szavazatot
Acs Szilvia kaPta, de mivel siltvia a Vigántpet.na'louo.;eért
Alapítv ány titkára, ezért az ő
munkájára számít, o az.alalÍtvánY elnök
a, össr,"iérhetetlenséget meg kell szüntetnie.
Nem lesz elnök, meg kell kereúi az új
", "rZrt
elnököt. szilvi-a viszi a kulturális feladatokat
is,
Feladatkör ellátását úgy tudja megoldani,
ha azutpotgár*;ster a faluban él. Javasolta Marton
Istvánnét alpol gármesternek.
Marton Istvánnó kéPviselő kÖszönte abizalmat,szeretné
saját érveit elmondani. 20 évig volt
Polgármester, azéfi,hagYta abba, mivel elfáradt, 74 éves. Sríuesen
segít,
betanulni. Ács Szilviát, vagy Kard", riu"rt;.r"r"ir""üol"ga.rrr"rt".rr.k. de a fiataloknak kell
Ács Szilvia kéPviselŐ_elmondta, hogy nem tudja
vállalni a feladatot, fél nyolckor elmegy
dolgozni Veszprémbe,
és ott van 16 aráig.

T:"t"| Tibor

képviselő elmondta, hogy

elfoglaltság a miatt.

Javasolta Kovács Miklós Lászlőthallgassák

Ő

sem

tudja vállalni munkahelyi és egyéb

meg.

Kovács Mikiós Lászlő kéPviselő véleménye
szerint mindenki elfoglalt. Margit néni érveit
is
lehet fogadni,
mgsis
olyan
személy kell, aki szabadidővel rendelkezik.
9:
Nincs
információj a arról milyen feladatokkal jár
apolgármester helyettesítése.

el

Nemoda István polgármester elmondju:
a polgármestert távollétébenképviselni
TaPolcán, VeszPrémben, Várhatóan heti logy
z-z Őas
jelent az ügytélfogadási
időben a hivatalban tartőzkod,ás. Javasol
"iÁg]ul,ragot
ta a szava)oruprá-ruu.ton
Istvánné és Kovács Miklós
Lász!ő képviselők nevét felvenni.
Jelöltek hozzájárultak a nyilvános üléshez.

5

P

o lg

árme ste r fe lkérte az ügy r endi b tzotts ágot a szav azás l eb

o

ny

o 1 í tás ár

a.

Polgármester szüntet rendelt el. (17,30 óra)

Kardos Tibor ügyrendi bizottság elnöke kiosztotta a szavazőIapot, és ismertette a szavazás

menetét.

Az ülés 17,40 perckor folytatódott,
Kardos Tibor az ügyrendi bizottság elnöke ismerlette a titkos szavazás eredményét.Marton
Istvánné 4 szavazatot, Kovács Miklós LászIő l szavazatot kapott, ezért alpolsármesternek
j avasolta Marton Istvánnét megválasztani.

Marton Istvánné alpolgármester bejelentette személyes érintettségét,a döntéshozatalban

nem kívánt részt venni.

Nemoda István polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy Marton Istvánné
e gyen az alp olgárme ste r, kéz fe ltartás s al j elezze .
1

Képviselő-testület minősített többséggel 4 igen I tartőzkodő szavazattal meghozta az alábbi:
39l20t4.(X.17.) Öktsz. h a t á r o z at o t
Vigantpetend község Onkormányzata Képviselő-testülete
Magyarors zág helyí önkormány zatairől szőlő 2017, évi
CLXXXX. törvény 74.§. (1) bekezdése alapjántitkos szavazással

Marton Istvánné képviselőt
alpolgármesternek

m egválasz

totta.

Tál

Tamás választási bizottság elnöke felkérte Marton Istvánné alpolgármestert
szíveskedjen felállni és az eskü szövegét mondja utána. Marlon Istvánné alpolgármester a
képviselő-testület előtt letette az esküt.
(eskü szöve ge a jegy zőkönyv mellékletét kópezi)

6./Napirend:
Takács Lászl'őné jegyző elmondta, hogy Magyarország helyi önkotnányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXX. törvény Mötv. 71.§ (5) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású
polgármester a polgármesteri illetmény 50 Yo-ával megegyező mértékűtiszteletdíjra jogosult.

A

polgármester illetményét a

helyettes államtitkár alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből,vezetői illetménypótlékából kell kiszámítani, figyelembe véve a
lakosságszámot a tiszteletdíj mértéke]4.190.-ft. Költségtérítésa tiszteletdíj 15 oÁ-a 1 1.218.ft.

Nemoda István polgármester elmondta, hogy egy éves tiszteletdíját átadja a Vigántpetend
Jövőjéér1 Közalapítványnak, megielölve a közérdekű célt a felhasználásra vonatkozőlag, a
költségtérítésreigényt tart, Azétlt nem mond le a tiszteletdíjról, mivel figyelemmel kívánja
kísérni, hogy az összeget mire használják.
Képviselő-testület 4 igen, 1 taftózkodő szavazattal meghozta az alábbi:

40l20l4.(X.17.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete Nemoda

István társadalmi megbízatású polgármester

tiszteletdíját

Magyarország helyi önkormányzatairőI szóIó 2011. évi CLXXXX.
törvény Mötv. 71.§ (5) bekezdése alapján 74.190.-ft.-ban áIlapitla
meg. A társadalmi megbizatású polgármester a Mötv.71.§(5)
bekezdése alapján havonta 11.2018.-ft, - illetménye 15 Yo-ának
megfelelő - összegű költségtérítésrejogosult.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a polgármester
j árandóságainak havi rendszeressé g gel történő kilrzetéséről.
Felelős: Takács LászIőné jegyző
Határidő: folyamatos

7./Napirend:
Nemoda István polgármester elmondta, hogy az alpolgármester tiszteletdíja a Mötv.80.§ (2
) bek. alapján a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjétt70-90 %-a (52.353-ft6].3I1.-ft,) költségtérítésa tiszteletdíj 15 %-a (7852.-ft-I}.096.-ft.)közötti összegben lehet
megállapítani. Javasolta részétea 90 Yo-ot megállapítani.
Marton Istvánné alpolgarmester közölte,

hogy lemond a tiszteletdíjról és költségtérítésről.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy

a

Mötv.71.§

(5) bekezdése alapján

az

alpolgármester tiszteletdúarőI vagy annak egy részéről írásbeli nyilatkozattal lemondhat.

Nemoda István polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a fenti javaslattal,
kézfeltartás sal j elezze.

Képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal meghozta az alábbi
4ll2014.(X.17.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Vigántpetend község Önkormányzata

Képviselő-testülete
Magyarors zág he|yi önkormány zatair ő| sző|ő 20 I 1 . évi CLXXXX.
törvény Mötv. 80.§ (2) bekezdése alapján társadalmi megbízatásű

alpolgármester Marton Istvánné tiszteletdíját 67.3ll.-ft-ban,
költségtérítését1 0. 096. -ft. -ban állapította me g.

Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Marton Istvánné
alpolgármester a 67 .31 1.-ft. tiszteletdíjról, és a 10.096.-ft.
költségtérítésről, lemond.

(lemondás a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

8./Napirend:
Nemoda István Polgármester elmondta, hogy a Mötv.43.§ (3) bekezdés
alapjan a képviselőtestÜlet alakuló Ülésén,vagy aztkövető ülésen megalkotja,yagy
felulvizsgátiá"szwtsz-et.
Felkérte a jegyzőt, hogy a következő testületi ülésie készítse elő
az szMszmódosítását.
KéPviselŐ-testÜlet a javaslattal egyetérlett, és egyhangú
alábbi

5 igen szavazattal

meghozta az

42l2014.(X.17.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
VigántPetend kÖzség Önkormány zata Képviselő-testülete Magyarország
helyi
ÖnkormányzataftŐl szŐIŐ 2011. évi CLXXXX. törvény 43. (3)
bekezdése
§
alaPján felÜlvizsgálja szetvezeti és működési szabályzatáről szőlő
2120 12.(I.3 1,) önkorm ányzati rendeletét.

KéPviselŐ-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt,
hogy
kÖvetkező testÜleti ülésre készítseelő és terjessze a képviselő-testület
elé az
SZMSZ-t.
Felelős: Nemoda István polgármester
Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2014. november 30.

9./Nanirend:
Nemoda István Polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület hatásköréb
e taftozlk a
társadalmi megbízatású Polgármester munkaidejének meghatározása.
Javasolta a fogadóórát
csütörtökön
13 őratől 18 óráig, pénteken 8 órától 12 őráig meghatározni.
képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
43l2014.(X.17.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

vi

gántp etend közs

Önkormány zata ]Képvis elő -testülete Nemo da I stván
társ adalmi me gbízatású p ol gárme ster munkarendj ét, az alábbi
szerint
határozzameg.

Csütörtök:

Péntek:

ég

13 őrátől18 óráig
8 órától 12 őráig

képvi selő -testül et utasítj a a j e gy zőt,
kihirdetéséről gondoskodj on.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző

ho

gy az ügyfélfo gadás i dej ének

Határidő: 2014. október 31.

10./Nanirend:
Nemoda István polgármester ismert ette a Tapolca Környéki ÖnkormánYzati Társulás
időPontjárÓl.
levelét, melyben tájékoztatást adtak a Társulási Tanács alakuló Ülésének
kell a tanácsba
Társulási Tanácsot a képviselő-testületek álta| delegált tagok alkotják, dÖnteni
polgármestert delegálta.
delegált képviselő személyéről. A képviselő-testületet korábban a
kérte a képviselőket, aki egyetért azza|, hogy
kézfeltartáss aI j e\ezze

a polgármester képviselj e a az önkormányzatot

.

KépviselŐ_testület egyhangÚlag, 5 igen szavazatía| meghozta az alábbi:
44t2014.(X.17.) Ökt.sz. b a t á r o z a t o t
v i gántp etend közs

é

g Önkormány zata ]Képviselő

-te

stülete a Tapo lca környéki

öniormanyzati Táisulásba Magyarország he|yí önkormányzataírő| szőIó
20IL évi CLXXXIX, törvény 94. § (2) bekezdése alaplán a Társulási
Tanácsba Nemoda István pol gármestert dele gálj a,

Képviselő_testület felhataImazza a po|gármestert, hogy a Társulási Tanács
alakuló ülésénrészt vegyen, az önkormányzatoí képviselje.
Felelős: Nemoda István polgármester
Határidő: 2014. november 12.

Nemoda István polgármester megköszönte

a megjelentést, és az alakulÓ Üiést 18,20 Órakor

bezétrta.

k.m.f.t.
;üli
an
r

(, - C-L
iatacJLaszlóné
jegyző

)

