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Vigá ntpeten d község Ön ko r mányzata Képviselő-testü lete
8293. Vigántpetend. Kossuth u.32.
Szám:

I]2-1512014'

Jeg yzőkönyv

Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testiilete 2OI4. novernber 20-án
(csÜtÖrtÖkÖn) 17.00 Órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testiileti üléséről

Az ülés helye: Többfunkciós KözösséglHazVigantpetend, Kossuth u.32.
Jelen vannak:
Nemoda István
Marton Istvránné

Ács Szilvia
kardos Tibor
Kovács Miklós Lászlő

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlőné

jegyző

Meghívottkéntjelen van:
Dr. Tóth József
Lolrn Kata

háziorvos
védőnő

Lakosság részéről jelen van: 2 íd
Jegyzőkönyvvezető:
szaller zattánné

ftíelőadó

a jegyzőt, a képviselőket., a meghívottakat, és a
lakosság részéről megjelenteket. Megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből mind az 5 fő
jelen van, a testíilet hatítrozatképes.Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi
pontok tár gy alásával értsenek egyet, azt fo gadj ák el.
Nemoda István polgármester: köszöntette

A képviselŐ-teshilet határazathozatalnélkil, egyhangúIag, 5 ígen szavazattal elfogadta az aléhbi
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I.1 YtgantpetendközségÖnkormanyzataKépviselő-testi,iletének
Szervezeti és Működé sí Szabályzata
Előadó: Nemoda István polgármester
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B esz*rnolő az egészségüg y helyzetérőI
Előadó: dr. Tóth Jőzsefháziorvos, Lohn Kata védőnő

nem kö zművel ö s sz egyűj tö tt háűtaftási szettrtyv iz b e gffi
vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet
Előadó: Nemoda István polgármester
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/ Mo no st or ap átt Kö zö s Önkormán y zatí Hiv atal 20 I 4 . év i

munkáj áró1 szóló beszámoló

Előadó: Takács Lászlőné jegyző
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./ Vi

gántpetend község Önkorman yzata Képviselő-testiil ete

2 0 1

5. évi

munkaterve
Előadó: Nemoda István polgármester

ügyek
a) iskolai körzethatár véleményezés
b) Vigántpetend Jövőj éértAlapítvány elnökének lemondása, új
elnök váIasztása
c) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás Módosításának elfo gadása
d) Veszprém és TérségeSzennyviz elvezetési és -kezelési
Onkormányzati Társulás Társul ási Megáll apodás ának, Szew ezeli
és Műkö dé si S zab ály zatának, T ámo g at ás i szer ző dés
módosításának elfo gadása, társulási tanácsba delegálás, ellenőrző
bizottságba delegálás.
e) Belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Nemoda István polgármester
f) E gyüttműködési szándéknyilatkozat Vi gántpetend közsé g
Onkormányzata Képviselő-testiilete és a Hello Wood Kft. között
g) C satl ako zás,,A Völ gy Turi sztikai E gye sület"-hez

6./ Vegyes, aktuális

Nemoda István polgármester: javasolta, hogy az egészség§gy helyzetéről szóló beszámolót
targyaljek meg először a képviselők.

3./

Napirend

Nemoda István polgármester: a beszámolók nagyon részletesek, igényes és jó szakmai munkát
takarnak.

Marton Istvánné alpolgármester: tartalmas, korrekt beszámolót készített a háziorvos és a védőnő
is.

Nemoda István polgármester: megkérte Dr. Tóth József háziorvost, ha kíván szóbeli kiegészítést
tenni a beszámolóhoz, azt mondja el"

Dr. Tóth József háziorvos: megköszönte az önkormányzat együttműködését, elmondta, hogy a
működési területén Vigántpetenden új orvosi rendelőben dolgozhatnak, Kapolcson is szinte űj az
épület és Taliándörögdön
is történt felújításaz idei évben. Összességébenelmondhatő, hogy a
rendelők technikailag jól felszereltek, sőt az átlagos háziorvosi rendelők felszereltségét meghaladja.
A Leader páIyáuaton nyert támogatásból megvásárolta azűj eszközöket, amiket márhasznál.
Nemoda István polgármester: megköszönte
e szóbeli kiegészítésttenni?

Lohn Kata védőnő beszámolóját, megkérdeztekíván-

Lohn Kata védőnő: nem kívánta kiegészítenia leírtakat, a felmerülő kérdésekreszívesen válaszol.
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Nemoda István polgármester : A beszámolókat elfogadásra

{

j

avasolta.

A képviselő-testíilet egyhangúlag, 5 igen szavazattal. ellenszavazat és tartőzkodás nélktil meghozta
a következő:

45 t2014. (XI. 20.)

Ökt. szám ű határozatot
Vi gántpetend község Önkormán yzata Képviselő-testiilete
,,B eszámol ő az e gészségugy helyzetéről" című előterj esztést

a jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja,
(beszámolók csatolva a jegyzőkönyvhöz)

Nemoda István polgármester: a meghívóban szereplő napirendi pontok sorrendjeben javasolta a
további témák tár gy alását.

1.1Napirend
Nemoda István polgármester: az önkormányzatok működósét 201l-igaz Ötv. szabályozta,most a
Mötv, a magyar önkormányzatokról szóló törvény. A jegyző asszony elkészítette a hatályos törvényi
előírásoknak megfelelően az önkorményzat új Szervezeti és Működési Szabályzatát, ami a választás
úáni változásokat is tartalmazza. Javasolta a testtiletnek az előterjesztés szerinti elfogadást.

Takács Lászlóné jegyző: a Veszprém Megyei Kormányhivatal előzetesen véleményezte,a

tervezetet, és azt megfelelőnek találta.

A képviselő-testtilet egyhangúlag,
tartózkodás nélkiil megalk<rtta

5 igen

szavazattal. minősített döntéssel, el|enszavazat és

rcZaU. (XI.30.) önkormányzati rendeletet
Vigántpetend község Önkormán yzata Kepviselő-testtilete
a S z ervez eti é s Műkö d ési S zab áIyzatot a j e gy zőkönyvhöz
csatolt formában elfogadj a.
(SZMSZ csatolva a jeglzőkönyvhöz)
2"/

Napirend

Nemoda István polgármester: a teshilet az idei évben az alguszhlsi testtileti ülésen foglalkozott
ezzel a témával, a szakhatóságok -Közép-dunántuli Környezetvédelmi és Vínigyi Igazgatőság, a
Katasztrofavédelem.- hc:zzájárultak. A faluban 12 ingatlan nincs rákötve a szennyvizháIőzatra. Az
ÖnkormányzatParragGyörgy veszprémi vállalkozóval kötött szerződést a szennlvíz elszállítására,
a vínlgy igazgatőság a Nagyvázsonyi Szennyviz tisztitótelepet jelölte ki befogadó helynek. A
szennyvíz díj két tényezős, alapdíjból (I574,-Ft}m3) és üdtési díjból 626,-Ftlm3) áll.

Kardos Tibor képviselő: milyen szabály vonatkozik azotra, akik nincsenek rákötve

a rendszerre?

Takács Lász|őné jegyző: évente egyszeí számlával kell igazolniuk, hogy a szennyvíz elszáIlitása
megtörtént, ezen kívül talajterhelési díjat kell fizetniük. A Tapolcai Járási Hivatal kötelezheti őket a
szenrryv ízhálő zatr

a

val ó rákötésre,
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Kovács Miklós Lász|ő képviselő: vállalkozóként neki a következő problémája van: a nagyvázsonyi
telep nem fogad ipari szennyvizet. Veszprémben van egy hely, ahol fogadnak iparit. A
nagyvázsonyi cégnek nincs saját autója, amivel Veszprémbe a biogáz előallitő üzembe a
kommunális szennyvizet be tudnák száIlítani. Kérte a polgármestert, hogy a szennyvíz tarsulásnál
kérdezze meg, hogy elTe a problémára milyen megoldást lehetne találni, mert a tórségben sehol nem
fogadnak ipari szennyvizet.
Nemoda István polgármester: a legközelebbi társulási ülésen felveti ezt aproblémát

Kovács Miklós Lász|ő képviselő: ami nála a pálinka fcízésnélkeletkezik, az rrem veszélyes
hulladék.

Nemoda István polgármester: javasolta a rendelet tervezet elfogadását.

A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazatta|, e|lenszavazat és lartőzkodás nélkül megalkotta
az alábbi:

í na74,

(XI.24.) önkorm ányzati rendeletet
a nem kö zművel ö s sz e gyűj tö tt híLztartási szernyv iz
begffi tésérevonatkozó közszolgáltatásról
(rendelet a jegyzőkőnyvhöz csatolva)

4./_Napirend

Takács Lászlóné jegyző: a hivatal munkájáról részletesen előterjesztést készítettek,az adóknál a
kintlévőségeket igyekeznek behajtani,tartozást munkabérből, nyugdíjból lehet letiltani,
gépjánnűadő tartozásnál pedig a gwjárínű forgaiomból történő kivonását kezdeményezhetik.
Kardos Tibor képviselő: az éintett ingatlanra nem lehet ráterhelni?
Takács tászlóné jegyző: adőzás rendjéről szóló törvény alapján 500 eFt alatti lartozást nem lehet
az íngatlama ráterhelni, végrehajtást lehet kezdeményezni, de a szemólyes tárgyak nem vonhatók
végrehajtás alá.

A képviselő-testiileti ülések előkészítéseteljesen a jegyző feladata, ehhez mindenképpen kellene
neki segítség,aljegyző kinevezése szükséges. A hivatali létszámhoz segítségetkér a képviselőktől,
az áIlami normatíva eddig 11 dolgozó bérétfinanszirozta. Mindenképpen létszámbővítés szükséges,
2 fő, de legalább 1 fő kell. A dolgozók hasonló koruak, 2-3 éven belül nyugdíjba mennek. Fiatalítani
kell az apparátust, új dolgozó betanítására legalább fél évet kell számítani. A jövő évi költségvetési
számok még nan ismertek, kéréséta a költségvetés tárgyalásakor felveti az együttes ülésen.

Nemoda István polgármester: meg kell nézni, hogy minden települósen szükséges-e olyan sok
testületi ülés, mint arni eddig volt, Vigántpetend esetében 14 ülés volt. Ha kevesebb testtileti lenne,
akkor kevesebb munkát igényelne az előkészítés.Meg kellene próbálni csökkenteni az ülések
színnát, csak akkor kellene összehívni, amikor kötelező témákat kell tárgyalni. Kevés olyan jegyző
van, aki 6 település képviselő-testtiletét szolgálja ki. Javasolta a következő szempontok szem előtt
tartását a testi,ileti munkában: arányos terhelés, logisztika, tervezhetőség. A közös hivatal
munkájával elégedett. Megköszönte és elismerésre méltónak ítéltea jegyző asszony munkáját.
Javasolta az előterjesztés szeánt a beszámoló elfogadását.
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A képviselő-testtilet egyhangúlag 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül megltozta a
következő
46 t201 4. (XI.20.)

Ökt. szám ű határozatot
Vi gántp etend község Önkormán y zata Képvis elő -testíilete

,,Beszámoló a Monostorapátí Közös Önkormányzati Hivatal
munkáj ráról" című előterj esztést elfogadj a.
(beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva)
5"/

Napirend

l\emoda István polgármesterz a munkatervben a kötelező ülések szerepelnek, jó lenne, ha nem
kellene többet tartari, de vannak olyan témák, amikor szinte azorlrtal dönteni kell, így biztosan több
ülés lesz atervezett hatnál. Javasolta atervezet elfogadását.

A képviselő-tesület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta
a

következő:

47

2a14. (XI"20") Ökt. szám ű határozatat
Vigántpetend község Önkormán yzata Képviselő -testtilete
a 2015. évi munkatervet a jegyzőkönyvhöz csatolt formában
elfogadja.
(munkaterv a j e gyzőkönyvhöz cs atolva)

6.1Napirend
a) iskolai körzethatár

véleményezés

Nemoda István polgármester: a Kormányhivatal határozza meg) hogy a településen élő tanulók
melyik iskolai körzethez tartoznak. Vigántpetend a Művészetek Völgye iskolához tartozlk, ígaz a
településről 12 gyerek jár Nagyvázsonyba. Monostorapáti iskolába ugyanakkor csak 4 petendi
gyerek jár. A szabad iskcrlaválasztás elvét tisztelve a körzethatár megá||apításával egyetértett.

Kovács Miklós Lászlő képviselő: a testiilet megteheti-e, hogy je|zi az illetékeseknek, hogy ez a
kőrzethatár megállapítás így nem jó?
Ács Szilvia képviselő: biáosan nem jó a Monostorapáti iskoláb a járő tanulói |étszám, nem csak egy
gyerek jár oda, ezt pontosítani kellene az iskolával.
Takács Lász|őné jegyző: lehet véleménytnyilvánítani, de nem veszik figyelembe. A köznevelésről
szóló törvény szerint az önkormányzatoknak el kell fogadni akötelező felvételt biztosító általános
iskolai körzethatárt, ami jelen esetben a Művészetek Völgye iskola Monostorapáti és Taliándörögdi
Tagintézménye.Az iskolával pontosítja a létszámot. Kérte az előterjesztés szeÁnti elfogadását.

Nemoda István polgármester: kérte a képviselőket, hogy a gyerek létszám pontosítása utáni
javítással fogadják el az előteqesztés szerinti határozatot.
A képviselő-testtilet 4 igen,

1 ellenszav azatlal megltozta a következő

:

48l2014"(XL20. ) Ökt. számú határazatot
vi gántpetend község Önkorm ányzata képvi s elő-testtil
ete kij el enti, ho gy a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évicxc. törvény
50. §. (8) bekezdése
alaPján elkészítettéskÖzzétett iskolai körzethatártáegismerte.
Településen
lakóhellyel, ennek hiány áb antartózkodási hellyel ."ía"*"ro
általános
iskolába járó tanköteles tanulók számaösszesen: 16
fő. Monostorapáti
MŰvészetek VÖlgye Általános Iskolába járó tanuló
ilétszáma4 ftí, hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzettí tanuió nincs. Nagyuarsonyi
általános
iskolába 12 tanulőjár, akik közül hátrányos és hilmoátan
hátránvos
helyzetű tanuló nincs.
KéPviselŐ-testÜlet utasítja a jegyzőt, hogy a testíileti
határozatotkrildje meg a
veszprém Megyei kormányhivatal oktatási Főosztál ya
részére.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2014. november 28.
b) VigántPetend JÖvőjéért Alapítvány elnökének
lemondása, új elnök választása

Nemoda István Polgármester: elmclndta eddig ő volt
az alapítvény elnöke, de a civil szervezetekre
v_onatkozó tÖrvény
a polgármesteri tisitség és az etnot<i feiadatkör
összeferhetetlen. Bácsi
?|uaa"
KarolYt javasolta elnÖknek, aki eddig is részt ,Őtt u,
alapítvány munkájában , aki vállalla is az
elnöki tisztséget. Az alapitványt az önkclrm ányzatalapította
1 992. évben.

TTá9' Lászlóné jegYzŐ: két határazatot kell a testtiletnek hozni, az egylb,berr tudomásul veszi a
régi elnök lemondását, a másikban pedig az új elnököt
megvála sztják.
Nenroda István Polgármester: kérte a képviselőket a határo
zatokmegJtozatalára.
A kéPviselŐ-testiilet 4 igen szavazattal,

l

tartőzkodás mellett mepltoztaa következő:

49/2074"(XI.20. ) Ökt. számú határazatot
vi gántpetend község Önkormányzata képviselő -teshil
ete mint a
a vi gántp et en d Jövőj éér1 Alap itv ány al apitai
a me g!ár gy alt a é s tud om ásul
Nemoda Istvánnak az elnöki tisztségről zőtq.Áorember
6-al történő
,veszi
lemonoasat.

képvi selő-testiil et megkö szöni az elnök eddi g v é gzetttevékenységét.
Megbízza a jegyzőt,hogy a változás átvezetése ügyében
keresse meg a
Veszprémi Törv ényszéket.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Hatáidő: 20 1 4,december 1 5.
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A képviselő-testtilet egyhangúlag, 5 igen szavazatta|, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül meghozta
a következő:

50 t2014.

(XI. 20.) Ökt.számú batározatot
Vi gántpetend közs ég Önkormányz ata Képvi s elő -testiilete a
Vigántpetend Jövőj éértAlapítvány alapítój a az alapítv tny elnökének

megválasztja Bácsi Károly Vigántpetend, JózsefA. u. 3. szám alatti
lakost 2014. december 1-i hatállyal.

Képviselő-testiilet megbízza a jegyzőt a v áltozás Veszprémi
Törvényszéken történő átvezetéséről gondoskodjon.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2014. december 15.

Nemoda István polgármester: javasolta az alapítványba a megüresedő helyre Jőzsa Istvánt.
Jelenleg kulturális közmunkásként dolgozík, nagyon aktív, a környező településen is foglalkozik
gyerekekkel is. Szóbeli egyeztetés alapján vállalja a felkérést.Javasolta ahatározatmeghozatalát.
A képviselő-testi,ilet egyhangúlag, 5 igen szavazattal. ellenszavazat és tartózkodás nélktil megfiozta
a következő:

51t201 4. (XI.20)

Ökt. szám ű határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete mint a
Vigántpetend Jövőjéért Alapítvány alapitőja kuratóriumi tagj ának
J őzsa István Vigántpetend, József A.u. 1 .szám alatti lakost
megválasztj a 20l 4. december 1 -i hatállyal.

Képviselő-testiilet az alapitvány kuratóriumának összetételének
váItazásáről szóló módosított alapitő okiratot elfogadta.
Képviselő-testtilet megbizza a jegyzőt a v áItozás Veszprémi
Törvényszéken történő átvezetéseről gondoskodjon.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2014. december 15.
(módosított alapító okirat a jegyzőkőnyv mellékletét képezi)
c) Tapolca

dása

Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás Módosításának elfoga-

Nernoda István polgármester: a terségi Önkormányzati Tarsulás is megtartottaaz alakuló ülését,
ebből az e1y alkalomból nem tudta megállapítani, milyen hatékonysággal működik a tarsulás. Tapolca és Raposka települések bejelentették kiválási szándékukat a társulásból2015.január 1,. naplával, ezért szükséges a megállapodás módosítása. Kérte az előterjesztés szeinti módosítás elfogadását.
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A képviselő-testiilet egyhangulag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül megl. zta
a következő:

52 l2a14 "(XI.20.)

Ökt. szám ű határozatot
Vi gántpetend község Önkormán yzata Képviselő-testülete

a

Tapolca

Környéki Onkormiányzati Társulás Társulási Megállapodás
mellékleteinek módos itására vonatkozó javaslatot az előterjesztés
mellékletét képező j avaslattal mege gyező tartalommal elfogadj a.
Képviselő-testtilet utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg
20|4. december 5. napjáig a Társulás elnökének

Felelős: Takács Lászlőné jeewő
Határidő: 2aI4. december 5.
d) Veszprém és TérségeSzennyvízelvezetésiés -kezelési Önkormányzati Társulás Társulási
és Működési Szabályzatának, Támogatási szerződés
módosításának elfogadása, társulási tanácsba delegálás, el|enőrző bizottságba delegálás.

Megállapodásának, Szervezeti

Nemoda István polgármester: Vigántpetend önkormányzat amegalakulás óta tagja a Veszprém és
TérségeSzennyvízelvezetési és - kezelési Önkormányzati Társulásnak. A társulási megállapodás
módosítása választások miatt vált szükségessé, mivel több településen új polgármester lépett
hivatalba. Javasolta a tárulási megállapodás módosításának elfogadását.

A képviselő-testtilet egyhangulag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és lartőzkodás nélkül meghozta
a következő:

5312014. (XI" 20.) Ökt"

számúhatározatot
Vigántpetend község Onkormányzata Képviselő-testülete
megtárgy.alta a,,Veszprém és TérségeSzennyvizelvezetési- és
kezel ési Onkormányzati Társulás Társulási Megállapo d ásának
módosításáról" szóló előterjesztést és az egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodás módosítását elfogadta.
Kepviselő-testi,ilet utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot küldje
Teg a Veszprém és TérségeSzernyvízelvezetési-és kezelósi
Onkormányzati Társulásnak.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2014. november 30,

Nemoda István polgármester elmondta, hogy a Veszprém és TérségeSzennyvízelvezetési- és
kezelési Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát is módosítani kell a Mötv.
a|apjan. Kötelező 6 társulási ülés tartása. Kérte a módosítás elfogadását.

A képviselő-testtilet egyhangulag, 5 igen szavazatta|, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül meghozta
a következő:

5412014.

(XI.20) Okt. számú határozatot
Vi gántpetend

község Önkorman yzata Képviselő-testtilete

megtárgy.alta a ,,Yeszprém és Térsége Szennyvizelvezetési- és

kezelési Onkormányzati Társulás Szervezeti és Működési
Szabá|yzatának módosítását és azt az e|őtegesztett
tartalommal elfo gadj a.

Képviselő-testiilet utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot ktildje
+eg a Veszprém és TérségeSzernyvízelvezetési- és kezelési
Onkormányzati Társulásnak.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2014. november 30.

Nemoda .István polgármester elmondta, hogy a Veszprém és TérségeSzennyvízelvezetési- és
kezelési ónkormányzati Társulás Támogatási Szerződés 6. sz. módosítását elfogadta a társulási
tanács. Támogatási szerződés módosítására az AFA törvény váItozása miatt került sor. A társulás
tagjainak is jóvá kell hagyni a módosítást.

A képviselő-testtilet egyhangúlag, 5 igen szayazattal, ellenszavazat és lartőzkodás nélktil meghozta
a következő:

55nal4. (XI.20.) Ökt" számű határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testtilete a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Veszprém és Térsége
Szennyvízeivezetési és -kezelési Önkormán yzati T áru|ás
között létrejött Támogatásí Szerződés 6. számú módosítását
elfogadja.
Képviselő-testtilet utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot a
Veszprém és TérségeSzennyvízelvezetési és -kezelési
Önkonnányzati Tárulás részéreküldje meg.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2a1,4. november 30.

Nemoda István polgármester elmondta, hogy Magyarországhelyi önkormányzatairől szőIő 20II.
évi CLXXXIX.törvény 94. §.(2) bekezdése alapjan a társulási tanácsot a tarsult önkormrányzatok
képviselő-testtilete által delegált tagok alkotják. A tanácsba az önkormányzatokat a -szokásjog
alapjan - apolgármesterek képviselik, ezffi" személyétjavasolja delegálni.

A képviselő-testtilet egyhangulag, 5 igen szavazattd, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül meghozta
a

következő:
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56 12014. (XI. 20.)

Ökt. szám ű határozatot
vigántpetend község Önkormányzata képviselő-testülete a
Veszprém és TérségeSzennyvizelvezetési és kezelési
önkormányzati Táisulás Társulási Tanácsába Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2Ol1. évi CLXXXIx. ti;rveny
94. § (2) bekezdése alapján Nemoda István polgármestert
delegálja.
Kepvi s elő - te sttil et felhatalmazza a p ol gárme st er, ho gy a
társulási tanács ülésein részt vegyen, az önkormányzatot
képviselje.
képviselő-tesftilet utasída a jegyzőt, hogy a határozatot
ktildje meg a társulásnak.
Felelős: Nemoda István polgármester
Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2014. november 30.
folyamatos

Nemoda István Polgármester elmondta, hogy a Veszprém és TérségeSzennyvizelvezetési és _
a f,egyesdi agglomeráció 5
ÖnkormánYzata I főt delegálhat. Polgármesterekkel egyeztetett a személyről, javasolja
Ferenczy
KárolY Monostorapáti, VÖrösmarty u. 6.sz. alatti lakost delegálni. Ferenczy károlykorábban
is
tagja volt apéwűgyt bizottságnak, rálátása van a társulás működésére.

kezelési Önkormányzati Társulás Ellenőűő Bizőttságába

AkéPviselŐ-testtilet egyhangúlag, 5 igen szavazattal. ellenszavazat éstartózkod,ás nélktil megltozta
a következő:
57I20l4. (XI" 20.) Ökt. számúhatározatat
vigántpetend község Önkormányzata képviselő-testülete a
Veszprém és TérségeSzennyvizelvezetési és kezelési
önkormányzati Társulás Ellenőrző Bizotíságába Ferenczy
Karoly Monostorapáti, Vörösmarty u. 6.sz. alattilakost
delegálj a. Képvi selő-testtilet felhataImazza F er enczy Károly
delegált tagot,hogy azEllenőrző Bizottság hatásköréb e tartoző
feladatokat lássa el.
KePvi s elő - testiil et f elhatalmazza a J e gy zőt, ho gy a l-ntár o zatot
hildje meg a társulásnak.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2014. november 30
e) belső ellenőrzési

terv elfogadása

Takács Lászlóné jegyzőz a belső ellenőrzési tervet december 31-ig kell elfogadni. Belső
ellenőrzós
kÖtelezŐ. A belső ellenőrzési feladatokat megbízás a|apjan ebben-az évben Í,övessiné
Müller
Katalin látta el. Javasolta a belső ellenőrzési tervet, valamint a belső ellenőr személyét
elfogadni.
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A feladat ,,kiszervezése" azért is indokolt, mert a hat önkormányzat sem tudna egy főállású belső
ellenőrt alkalmazni, igy szakszeni és gazdaságos.

A képviselő-testtilet egyhangulag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül meghozta
a következő:

58 l l

2ü1 4. (XI.20.) Ökt" szám ű határozatat

Vigantpetend Község Önkormányzata Képüselő-testiilete a
2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet ahatározat
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
B el ső ellenőrzési fel adattal megbízza Kövessiné Müller
Katalin Tapolca, Fazekas u. 54. sz. alatti lakos -egyéni
vállalkozót - belső ellenőrt.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: Folyamatos

0

Együttműködési szándéknyilatkozat Vigántpetend község Önkormányzata Képvisetőkft. között

testülete és a Hello wood

Nemoda István polgármester: a Hello Wood Kft. fiatal építészekbőlálI, már néhány éve jelen
vannak Csórom pusztán a Művészetek Völgye rendezvény alatt kiilönböző alkotásokkal. Most
terület vásárlási szándékot jelentettek be az ún,"Felső puszta" nevű területet szeretnék
megvásárolni, ami Csórom-puszta és Imár között találhatő, kb. 2 hektár nagyságú terület, Egy az
erdei iskolához hasonló helyet keresnek. Szeretnék, ha az önkormányzathozzájárulna ahhoz, hogy
az önkorményzat címe legyen a Hello Wood Alapítvány székhelye. A kft. részérő|Pozsár Péter
vezetővel tárgya|t eddig. Javasolta, hogy Kovács Miklós Lászlő képviselő tárgyaljon az alapitvány
képviselőivel az önkormányzat nevében, ő pedig Budapesten tud az illetékessel egyeztetnt.

Takács Lászlóné jegyzőz Vigántpetend névhasznáIatához és a szókhely hasznáIathoz testtileti
döntés szükséges"

Nemoda István polgármester: nem aka{ak a Vigántpetend nevet használni. Az a kérésik,hogyaz
önkormányzat fogadjon el egy előzetes szándéknyilatkozatot, melyben hozzájárul a|thoz, hogy a
létrejövő alapítvány székhelye a Vigántpetend, Kossuth u. 32. legyen Továbbá kérte a testület
felbatalmazását a megállapo,dás a]áirására és arra, hogy az önkormányzatot Kovács Miklós LászIő
képviselje.

A képviselő-testiilet egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül meghozta
a következő:

5912014"

(XI.20") Ökt. számú határozatot
Vigántpetend község Önkormán yzata Képviselő-testtilete
megtárgyalta a Hello Wood Kft . kérését,szándéknyilatkozatban
foglaltakkal egyetért, hozzájárul alűoz, hogy a Hello Wood
Alapítvány székhelyeként bejegyezzék aVigántpetend,

I2
Kossuth u.32. címet.
F elhatalm az za a p o| gátrme stert, a
aláirására.

s
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ándékn

ylatko zat

MegbízzaKovács Miklós Lászlő képviselőt, hogy az

önkormányz

atot a Kft -vel kapcsol ato s tárgyal ásokon
.

képviselje.
Felelős: Nemoda István polgármester
Hatándő: 2014. december 1 5.
18 óra 40 perckor Pécsi Erika vigántpetendi lakos megérkezett.

Nemoda lstván polgármester: köszöntötte Pécsi Erikát, elmondta, hogy már tá4ékoztatta a
képviselőket a Kft. kéréséről,
A Művészetek Völgye 2015 évi rendezvény szervezésével kapcsolatosan Oszkó Péter és Jakab
Natália szervezőkkel beszélt. A Művészetek Völgye Napok a|att lesz a Hello Wood alkotótábor
nyilvános bemutatója.
Megkérte Pécsi Erikát mondja el a képviselőknek mit tud a Hello Wood Kft-ről, milyen terveik
vannak.

Pécsi Erika helyi lakos: Csórom-pusztát képzelték el eredetileg helyszínnek, de kiderült, hogy
kicsi lenne úthoz, amire ők szeretnék hasznáIni. A tevékenységükhöz ideális hely lenne a
Csóromfiild. Folyamatban van a terület megvásárlása. Az érintett területen művészeti kópzéssel,

egészséges életmóddal, egészséges táplálkozással is foglalkoznénak, nagyon sokréttía tevékenység,

amit csinálnak.
Csórom-pusztán egy oktatási központot lehetne kialakítani velük egyutt. Szerinte ez nagy segítség
és lehetőség lenne a település számára is.
g) C s atlak

ozás, A

Vö lgy Tu
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Nemoda István polgármester: két éve ktilsős alpolgármesterként beterjesztette a testtilet elé a
csatlakozás lehetőségét. Magánszemélyként ő tagsa az egyesületnek és Kovács Miklós Lászlő is. Az
egyesület biztosan jól működik, hiszen 1,5 éve alakult meg és már közel 30 milliós beruházást
tudott megvalósítani páIyázati pénzbőI. Pl. mobil színpadot, hangtechnikát vásároltak, felÚjították
Kapolcson a volt középső iskola épületét.
Javasolta a testtiletnek, hogy fontolja meg,20I5-tő1 tagként csatlakozzon íLz egyesülethez, szerinte
az 50 eFt. éves tagdíj nem olyan nagy összeg.Az egyesületen keresztiil több lehetősége lenne a
falunak különböző rendezvényeket is tartani. Kovács Miklós LászIő a vezetőség tagtra, javasolta,
hogy az önkormányzatot

képviselj e.

Kovács Miklós Lász|ő képviselő: minden szervezet annyit ér, amennyit a tagok beletesznek,ha a
tagok úgy akarják, hogy működjön az egyesület, tesznek érte és nem csak elvámak, al<kor az
működik. Az egyesület megalakulásának célja az volt, hogy ne csak 10 napra jöjjenek az emberek a
településekre, hanem év közben is legyen miért idejönni. A kérdésaz, hogy van-e a falu
lakosságának elképzelése, hogy mit szeretne, az önkormányzat mit tud adni al,1hoz, hogy legyen
valami itt a településen. Meg kell fontolni, hogy van-e olyan ember, aki fel tudja vállalni ezt a
feladatot, aki megfelelően képviseIíaz itt élők érdekét és akar is tenni. A Pálinkahla-on keresztül ő
már tagtra az egyesületnek.
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Kardos Tibor képviselő: szerint meg kell próbálni olyan dolgokat létrehozni a faluban, ami

idehozza az embereket, érdemes lenne csatlakozni az egyesülethez és egy évig kipróbálni milyen
lehetőségek adódnak. Az a kérdés,hogy az évi 50 e.Ft tagdij az önkorményzat költségvetésében
milyen tételt jelent?

Nemoda István polgármester: már csak Vigántpetend nem tagja az egyesületnek a környező
telepüiések közül. Az egyesület belső tevékenységétnem ismeri. Az önkormányzatrészérőI is aktív
részvételkellene, hogy több proglam legyen az idelátogatők szérnára.
J

avasolta a képvi selőknek a csatl akozásról szóló határ o zat me ghozatalát.

A képviselő-testiilet egyhangúlag, 5

szav azaLtal, ellenszav azat és tartózkodás

meghozta

a következő:

6aDü4. (XI.20.) Ökt" számú határozatot
Vi gántpetend község Önkormán yzata Képviselő-testülete
20I 5, január 1 -től csatlakozik,,A Völgy Turisztikai

Egyesülethez"
csatlakozási szándék kinyilvánitásáva| kijelenti, hogy az
50.000,-Ft, azaz Ötvenezer forint éves tagdíjat az egyesület
számlájárabeftzeti.
A tagdíj összege az önkormányzat költségvetésében biztosított.

A

Megbizza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
intézkedésekmegtételére.
Felelős: Nemoda István polgármester
Takács Lászlőn jegyző
Határj.dő: 201 4.december 1 5.

Nemoda István polgármester: megköszönte
az ülést bezárta"

a részvételt.Más napirend nem

K. m.

js,*.*,*h"rJ{
polganle$..
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volt,19 óra 10 perckor

