
Vigántpetend község Onkormán yzata Képviselő-testülete

8293. Vigántpetend. Kossuth u.32.

Sziám: 172-1612014.

Jegyzőkönyv

KészÜlt: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testtilete 2014. december 11-én
(csÜtÖrtÖkÖn) 17.00 Órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvrános ülésről.

Az ülés helye: Többfunkciós KözösséglHazVigántpetend, Kossuth u.32.

Jelen vannak:
Nemoda Istvián
Marton Istvárrné
Ács Szilvia
Kovács Miklós Lászlő

Távolmaradását előzetesen beielentette:

kardos Tibor

Tanácskozási joggal jelen van:

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

képviselő

Takács Lászlőné jegyző

Jegyzőkönywezetőz

Takács Lászlőné jeewő

Nemoda Isfuán polgármester: köszöntette a jegyzőt, és a képviselőket. Megállapította,
hogY a megvélasztott 5 képviselőből 4 fő jelen van) az ülés határo zatkepős. Kérte a
kéPviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok térgyalásával értsenek egyet, azt
fogadják el.
A kePviselŐ-testiilet határozathozatal nélktil, egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfoga dta az
alábbi:

N a P i re n d e t : 1./Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltrövidtávú célok
telj es ítés érő l táj éko ztatás.

Előadó: Nemoda István polgármester

2./ Y egyes, aktuális ügyek.

Előadó : Nernoda István polgármester

1./Napirend:

Nemoda István polgármester elmondta, hogy egy éve készült el a település helyi
esélYegYenlŐségi Programja. Lényeges, érdemi előrelépés nincs, o1yan sok adatot tartalmaz a



z

proglam, ez lehetne ,,Vigántpetend Enciklopédiája". Negatív jelenségek: népesség

/ összetétele, munkahely hirány meghatározó. Két héttel ezelőtti forumon a 20l3-as adatokat
' |ehetett volna értékelni, az előterjesztés jő sorvezető. Az intézményvezetőkkel évente egy

alkalommal célszení a kérdést áttekinteni. Javasolta, hogy 2015-2016-ban nézz& meg a
romák és mélyszegénységben élők helyzetét, mélyszegénység jellemzői milyenek
Vigántpetenden. Javasolta megkeresni - a HEP elkészítésót mentoráló - Székesfehérvári
kepzőiríézet munkatársát, kérni segítségét. A költségvetés tárgyalásakor figyelembe kell
venni a programból adódó feladatokat. Az Agenda vezetőjével tárgyalni kíván akik,
Vigántpetenden 6 fcí munkavállaló alkalm azását vállaltak 201 5 . évtől.

Kérte a képviselők véleményét, észrevételét.

Ács Szilvia képviselő elmondta, hogy a programot Ő készítette, egy mentor segítségével. Az
adatokat a KSH, valamint a TeIR rendszeren keresztiil gyűjtötték, valamint házrőI-héara jáwa
írták össze, pontosították.

Kovács Miklós képviselő kérdezte, hogymit jelent a "mélyszegénységí"?

Nemoda lstván polgármester elmondta, hogy a HEP. rögzíti a mélyszegénység fogalmát,
véleménye szerint Vigántpetenden nincs mélyszegénységben élő család. Soknak taláIja a
HEP-ben írt vállalko zások számát a 20-at.

Ács Szilvia képviselő elmondta, hogy ebbe a számbabeletartozn ak akőzszolgáltatő cégek is.

Nemoda István polgármester kérte az előterjesztés elfogadását.

Képvi s el ő -testtil ete e gyh angúl ag, 4 i gen szav azattal m egho zta az alábbi:

61t2014.(KI.11.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testtilete a 79l20l4.
(XII.19.)Ökt.sz. szárrtű határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi
Programot felülvizsgálta, és megállapította, hogy az abban kiűzött
rövidtávú célok megvalósultak, tovabbi intézkedésre nincs szükség. A
program 2018-ig szól.

(előterjeszt és a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2./Napirend:

Nemoda István polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy az önkormányzat 18 m3
szociális űzifában részesült. 2 fcí 2 m3, 14 ftí pedig 1 m3 szociális űzifát kapott a helyi
rendelet alapján. ErdőgazdaságnáI megrendelték a fát, a szá|litásra fuvarost kell keresni.

Járási Hivatal adategyeztetést végzett a nem közművel összegyűjtött folyékony szet,nyvizre
vonatkozólag.235 ingatlanból 33-nál mutatták ki, hogy nincs rákötve a szennyvizhélőzatra.
Ebből 10 lakótelek, 8 ingatlannál udvari csap van, 3 ingatlan üres. 12 ingatlan igényel
intézkedést.
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Kovács Miklós képviselőnek elmondta, hogy
Veszprémbe lehet szállítaní, egy kérelmet kell
Radács Attila úmak.

a Pálinkaháznll keletkező ipari szennyvizet
írni a Bakonykarszt gazdaságs ígazgatőjának

Polgármester elmondta, hogy áttekintette az érvényben lévő szerződéseket. A bolt
bérbeadásáró| 2007. július l-én döntöttek, a szerződésnél 3 pontot javasol módosítani. A
szerződő fel képviselőjének nevét, a bérleti díj kifizetésének módját javasolja utalással
me$tatározni, amértékén is változtatni kellene. Eredeti szerződésben rögzítésre került, hogy
a bérleti díj mértéke minden évben az infláciő mértékével emelkedhet. Az emelés nem történt
meg, visszamenőleg ez kb. 100 e ft.-ot lehetne igényelni a bérlőtől. Bérleti díj inflációs
mértékének befizetését nem támogada, javasolta, hogy emeljék meg a bérleti díjat 40 e ftlhó
összegre, és vegyék ki az inflációra vonatkozó rendelkezést.

Kovács Miklós képviselő egyetértett azzal,hogy az inflációra vonatkozó rendelkezést vegyék
ki a bérleti szeruődésből. Határozatlan idejű a szerződés, javasolta aztrögziteni, hogy a bérleti
díj mórtékét 3 évenként újra tárgya|ják. Hata|mazzák fel a polgármestert, hogy folytasson
tárgyalást a bérlővel és a bérleti díjat 35-40 e ft. között állapítsák meg, 2015. jarruár 1-től.

Nemoda István polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a javaslattal kézfeltartással
jelezze:

Képviselő-testtilet egyhangúlag 4 igen szavazattal megltozta az alábbi:

62t2014. 6rI.11.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testiilete az
önkormányzat tulaj don át képező Vi gántpetend belterüle tben l 69 l 2.
hrsz. alatt Vigántpetend, Kossuth u.32.sz. bolt bérleti díját 2015.
január 1-el megemeli. Képviselő-testtilet felhata|mazza a
polgármestert, hogy a bérleti díj mértékére vonatkozőlag folytasson
tárgyalást a bolt bérlőjével Mohos József Taliándörögd, Kossuth u.
4I. sz. vállalkozóval. Bérleti díjként javasolták 35-40 e ft. közötti
ö s sz eg me ghatár o zás át.
Képviselő-testiilet a bérleti díjat 3 évente felülvizsgálj a.
B érl eti szer ző dés 2 .p ont1 áb an ú gzitett b érl eti díj infl áci ó s rátán ak
megfelelő emelését törlik.

Képvis elő -testiil et fe|hatalmazza a p olgármestert az egyeztetésre, és
a bérleti szerződés aláir ásár a.

Felelős : Nemoda István polgármester
Hatáidő: 201 4, december 3 1,

Nemoda István polgármester tájékoztatta aképviselőket, hogy a Hello Wod Kft-vel aláírta
azEgyűttműködési szándéknyilatkozatot" A Művészetek Völgye nagy tábor mellett terveznek
100 fő részére gyermek tábort is szervezni, helyszínt keresnek. A Balatoncsicsói Erdészhán
tábort ajánlotta.
Megbeszélést folytatott a szállásadókkal, áttekintették a kiadó szobákat. 12 portáből csak 1/3-
ad foglalkozik kiadással. Új adatfelvételt kezdeményez 2Ot5. tavaszán.
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Tájékoztatta a képviselőket, hogy a könyvtráros és az orvosi rendelŐ takadtónője megbízásos
jogviszony keretében látla eI a feladatát, további egy éwel meghosszabbitja a szerződést,
v áItozatIan feltétel ekkel.
Polgármester a rendes nyilvános ülést 17,40 órakor bezárta.

k.m.f.t.

Jegyzo


