
Vigá ntpetend község Ön ko r mányzata Képviselő-testülete
8293. Vieántpetend. Kossuth u.32.
Szám: 1406-112015.

Jegyzőkönyv
Készült; Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-teshilete 20t5. január 30-aíl
(péntek) 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános ülésről

Az ülés helye: Többfunkciós KözösségiHáz Vigántpetend, Kossuth u.32.

Jelen vannak:
Nemoda István polgármester
Marton Istvánné alpolgármester
Ács Szilvia képviselő
Kardos Tibor képviselő
Kovács Miklós Lászlő képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lászlőné jegyző
Molnár Lászlőné ftíelőadó

Lakosság részérőljelen van: 3 ft'

Jegyzőkönyvvezető:
Szaller Zoltfulné főelőadó

Nemoda István polgármester: köszöntette a jegyzőt, a képviselőket, és a lakosság részerő|
megjelenteket. Megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből mind az 5 fő jelen van, a
testiilet hatánozatképes. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok
tár gy alás ával ért s enek e gyet, azt fo gadj ák el.
Aképviselő-testtilet határozathozatal nélktil, egyhangúlag, 5,igen szavazatta| elfogadta az
alábbi:

NAPI R E N D E T: I"l Vigrántpetendközségönkormányzata}}L5.évi
költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
Előadó : Nemoda István polgármester

2. l Yigantpetend köz ség Önkorman yzata G azdaság1
Programja
Előadó : Nemoda István polgármester

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

Napirend előtt:

Nemoda István polgármester elmondta, hogy alejárthatáiőejíihatározatok végrehajtásáról,
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről szőlő tájékoztatőt a
kepviselők megkapták. Készített egy belső tájékoztatő anyagot, melyet továbbított.



Erdemi részét beépítették atájékoztatóba. Kérte a képviselőket akinek kérdése, hozzászőlása
van tegye meg. Kérdés, ItozzászÓlás nem volt a tájékoztatőt a képvise|ők határozathozatal
nélkül elfogadták.

1./ Napirend

Nemoda István polgármester: Költségvetési előte{esztést Molnár Lász!őné pénzigyi
főelőadó készítette, áttekinthető, igényes munka. A költségvetés bevételi, és kiadási ftíösszege
27.833 e Ft. Felkérte Molntár Lászlónét adjon tájékoztatást a költségvetésről.

Molnár Lászlóné főelőadó elmondta, hogy előzetesen
önkormányzat költségvetése bevételekből és kiadásokból
helyi adók szerepelnek (kommunális adó, iparuzési adő,
pénzeszköznél a közmunka programban tervezett 3
pénzmarudvány az előző évi maradványt jelenti, ami az
közmű számlétlánvan.
Kiadások a 3.sz mellékletben vannak részletezve, ezek a szociális kiadások (FHt rendszeres
szociális segély, lakásfenntartási támogatás, és egyéb az önkormányzat rendeletében
szabályazott ellátások). Átadott pénzeszköz: hétvégi orvosi ügyelet, fogorvos, közös
Önkonrrányzati hivatal, kistérség által ellátott gyermekjóléti és családsegítési feladatokra, ,,A
Völgy TDM" részére éves tagdíj. Felhalmozási kiadás: beruhazási és felhalmozási kiadások.
Felhalmozási tartalék -az itt ellnilönített összegből bármilyen feladatra lehet átcsoportosítani.
A kihildött előterjesztéshez képes váItozás történt. Március 1-tő1 átalakul a segélyezési
rendszer. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás átkenil a járási hivatalokhoz, 8 fővel
számolt, ezért 12 sor 9. pontja csökken, mivel márciustól nem mi igényeljük atámogatást.

Kovács Miklós képviselő kérdezte, hogy miért két helyen van kimutatva a csökkenés a
szociális normatívánál?

Molnár Lásnlőné főelőadó elmondta, hogy csökkenés összege a ftísornáI és az összesítőnél is
szerepel.

Nemoda István polgármester elmondta, hogy a Monosto rapáti Közös Önkormányzati
Hivatal működéséhez 373 e Ft-tal járulnak hozzá mely nem szerepel a költségvetésbe.
Tapolcai Önkormányzati Társulás keretében ellátandó feladatokho z 586 e Ft-tal kell
hozzájáruIni. melynek mértéke hasonló az előző évihez, a polgárvédelemhez is
hozzájárulnak,tervezni kell a vízkár elhádtási terv elkészítésének költségével is.

Nemoda István polgármester: javasolta a tervezet szerinti rendelet elfogadását.

További hozzászőIás, észrevétel nem volt" Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-
testtilete egyhangu döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkod,ás nélktil
megalkotta a következő

1120|5. (II. 15") önkormányzati rendeletet

egyeztetett a polgármesterrel. Az
tevődik össze. A saját bevételeknél a
pótlék, gépjármű adó 40 oÁ-a) áNett
fcí bére és annak közterhei, a
önkormányzat költségvetési és vízi-

(rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz)

az önkormányzat 20I 5.évi költségvetéséről



2./ Napirend

Nemoda István polgármester: a képviselők elektronikusan megkaptik a 2014-20|9. évekre
vonatkozó Gazdaság1 Programot" A lakosságszám adatoknál többfele létszám szerepel ebben
az esetben 22] fő, volt olyan kimutatás ahol217 fő.
Takács Lász|őné jegyző: a2I7 fő a2\I3.január l-i létszám.

Nemoda István polgármesterz az önkormányzat vagyonának adatait az ingatlartvagyon
kataszter tartalmazza, elég a programban erre történő visszahivatkozás .

A gazdasági programban szerepel aközbiztonság kérdésköre is. A településen nem működik a
polgarőrség, ezért a kapolcsi polgárőrség vezetőjével beszéltek arról, hogy az
önkormányzattal együttműködési megállapodást kellene kötni. A mai ülésre meghír,ta
Korponai Lász|ő elnököt. A rendőrség kérése alapjén az önkormányzatnak bűnmegelőzési
stratégiát kell készíteni. A közrend, közbiztonság érdekében napi együttműködést kell
bizto sítani a körzeti megbízottal, a polgár őrséggel kül- és b elterületen.
Javasolta a terv ezet szerinti G azdaságí Pro gram elfo gadását.

Hozzászőlás, észrevétel nem volt. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyhangú döntéssel, 5 igen szayazattal. ellenszavazat és lartőzkodás nélkiil megltozta a
következő

5t2015" (I.30.) Ökt. számú határozatot

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testtilete az
önkonnányz at 2aI 4-2019. évekre vonatkozó Gazdaság
Programját a jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja.

(Gazdasági Program a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3./ Napirend

Nemoda tstván polgármester: a vegyes ügyek keretében több téma térgyaláséú. is javasolta,
ezek akövetkezők:

a) Y ízkár elhádtási terv felülvi zs gálatár a áraj ánl at ok
b) Vigántpetend Jövőjéért Alapítvány kuratóriumi tagjaival kapcsolatos módosítás, a

Veszprémi Törvényszóktől hiánypótlási felhívása
c) Az őrtorony létesítésével kapcsolatos telek kialakítás
d) Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatőság.Ajkai Kirendeltségtámogatási kérelme
e) Kapolcs Polgárőr Egyesület-Vigántpetend község Onkormányzataközötti megállapodás
f1 Illés Sándor katolikus egyhazképviselője -Vigántpetend község Onkormányzataközöttí
megállapodás
g) ,,A Völgy TDM" Egyesületbe tag delegálása

a) v íz kár - e l h ár í t á s i t e rv fe l ülv i z s gál at ár a ár aj ánl at

Nemoda István polgármester: elmondta, hogy a múlt évben történt árviz után a négy
polgármester és az,,AQUA" vállalkozást képviselő Kaszab Gábor közösen felkeresték a
székesfehérváÁ Yizttgyi lgazgatőságot, hogy mit lehetne tenni a települések védelme
érdekében.



/
Az érvényben lévő vizkár-e|héntási tervet a Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 2011-

ben készítette.
Előre |áthatő|ag20I4-202a között árvizvéőelmi feladatokra biztosítanak EU-s fonást, ilyen
témájú páIyéaatokjelennek meg. Azok a települések lesznek előnyben, akik rendelkeznek

kész anyaggal. A vízkár-elháútási terv felülvizsgálatára két árajénlat érkezett, az egyk a

korábbi tervet készítő Varsás Bt. Gyenesdiás, a másik pedig az ,,AQUA" EpítőmérnÖki

tervezési, szakértési, tanácsadási vállalkozás Székesfehórvár. Az ajlnlatok 4 telePÜlésre

vonatkoznak. Az ,,AQUA" ajánlata a vizkár-elhétrltási terv felülvizsgálatára 790.e.Ftl4

település, a tanulmányterv elkészítésére 400 e,Ftl4 település. Varsás Bt. ajánlata

településenként nettó 95 e Ft.
Ha-az önkormanyzatok az,,AQUA"-t bízzák meg, akkor Pula esetében el kell készíteniÜk a

vizkér-elháÁtási tervet is, mert ők még ezzel nem rendelkeznek, természetesen vállaljak a

rájuk eső költségeket.

Kovács Miklós Lász|ő képviselő: mit tartalmaz a201l-es terv?

Takács Lászlóné jegyző: az aíyag a íagy terjedelme miatt nem kerük kiktildésre a
képviselőknek, a terv tarta|mazza a település vízrajzl,jellemzőit, vízkár-elhárltás érdekében

indoko lt b eav atkozás okat, a tel epül é s v eszéIy eztetetts é gét.

Nemoda István polgármesterz az,,AQUA" ajád,atot adó Kaszab Gabor a székesfehérvái
yíztlgyilgazgatőságnál dolgozott korábban" Nagyon jó referenciákkal rendelkező váIal|kozŐ.

Takács Lászlóné jegyző: amikor az árvíz volt, akkor a Veszprémi YÍnlgYÍ
Szakaszmémökség bekérte a meglévő tervet. 20II őta több jogszabáIyt, változás volt, ezért
javasolták átdolgozását. A terv a polgári védelemhez is kapcsolÓdik, meg$atározza
-vészhelyzet 

esetén a szükséges tennivalókat, a felelős személyeket. A terv nem csak azBger-
patakra vonatkozik, hanem a telepütrésen találhatő vizelvezetőkre, azok karbantartására,

belvízvédeiemre. AzBger-patak nem az őnkormányzat tulajdona, a tanulmányterv elkészítése

azűzemeltető kötelezettsége. A terv elkészítésével lehetőség nyílik apályázatbenyújtására az

üzemeltetőnek, ezt követően el kell készíteni az engedélyezési, és kiviteli tervet, ami tÖbb

millió forint.

Kovács Miklós Lászlő képviselő: az esetlegespáIyázatmilyen összegű Önerőt igényel?

Nemoda István polgármesterz az önkormányzat és a Yizúgyi Igazgatőság is kedvező

helyzetben lesz majd páIyázat beadásánál, ha naprakész terwel rendelkezik. Nem ismert az

önrész összege.

Kovács Miklós tászló képviselő: az önkormínyzat csináltassa meg a tervet, avízigy meg
majd beadj a a páIyázatot, ha lesz rá lehetőség?

Kardos Tibor képviselő: ha a vizigy adja be a páIyéuatot, lehet, hogy a vigántpetendi

területre nem is jut a támogatásból?!

Nemoda István polgármester: a híd két oldalán Vigántpetendnél vagy egy természetes

viztároző. Lehet, hogy az önkormányzat kevesebb összegből tudná biztosítani a ,,káposztás

kertek" és az ott Iévő 4hánmegővását.



/

r

Kardos Tibor-Kovács Miklós LászIő képviselők: a terv elkészítéséért fizetendő 300 ezer Ft-
bőI az önkonnányzat fontosabb dolgokat tudnak megvalósítani. Hiába vannak kész tervek, ha
történik valami, akkor itt helyben kell intézkedni és valószínű, hogy nem a terveket fogiák
akkor lapozgatni, hanem mindenki teszi a dolgát.

Kardos Tibor képviselő: ésszeníbb lerrrre végig gondolni, kik azok az emberek, akik
v észhelyzetben segíteni tudnak.

Takács Lászlóné jegyző: minden önkormányzatnak van katasztrófavédelmi terve, ami
vészhelyzetben meghatárazza a feladatokat, a felelős személyeket.

Nemoda István polgármester: Pula és Kapolcs jobban érintettek. Kapolcsnak biztosan felül
kell vizsgáltatni a tervet, ők biztosan meSizzák az egyík céget. Ha dönteni kell, akkor a
felülvizsgálatot támogatj a.

Kovács Miklós Lász|ő képviselő: ha Pula és Kapolcs elkészítteti a tervet, azzalYigántpetend
,jől jár", mert a két település között van és a tervből nem lehet kihagyni.

Takács Lászlóné jegyzőz a meglévő tervet mindenképpenhozzákell igazitaní a jogszabíly
változáshoz,mindenönkormányzatnakkelllennivízkér-elháitásitervének.

Nemoda István polgármester: a Varsás Bt. felülvizsgálatra, illetve a terv aktualizáIásra
vonatkozó árajénlatatelepülésenként 95.e.Ft+ÁFA.

Kovács Miklós Lász|ő képviselő : milyen időközönként kell felülvizsgálni?

Takács Lászlóné jegyzőz nincs meghatározva a felülvizsgálat időpontja, az események és
jogszabály változások teszik szükségessé a felilvizsgálatot. Vigántpetend nem furtozlk az ár-
és belvíz v eszéIy eztetettségi,,A" települési kate góriába,

Kardos Tibor képviselő: szerinte a testtilet várjon még a döntéssel.

Nemoda István polgármester: Javasolta döntsenek a teirrek elkészítésére tett aján|atokról,
kérte a képviselőket, aki egyetórt a terv megrendelésével, árqínl'at elfogadásával
kézfelt artás s al j elezze.

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testiilete 4 nem 1 igen szavazattal meghozta
a következő

6 t2lt5. (I"30.) Ökt.számú határozatot

Vigántpetend község Önkormán yzata képviselő-testi,ilete
a vizkátr elhádtási tervet és döntés előkészítő tanulmányt
nem rendeli meg, árajínlatokat nem fogadja el.

Képviselő-testíilet felhatalmazza a jegyzőt, hogy erről a

Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt-t Gyenesdiás,
Gödörházy A.u.60. és,,Aqua" Epítőmérnöki tervezési
szakértési tanács adási váll alkozást székesfeh éw ár, zár a
u.6. - Kaszab Gábor vezető tervezőt- tájékoztassa.



Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2015. február 15.

b) Vi gántp e t e nd Jöv őj é é r t Al ap ín ány

Nemoda István polgármester: az alapítvány elnökének személyében történt változás miatt új
alapító okiratot készítettünk, nrelyet a testület elfogadott. Az iratokat megküldtük a Veszprémi
Törvényszéknek, aki 45 napos határidővel hiánypótlást rendelt el, mivel a módosítás nem
felel meg az új Ptk-nak. A végzést 2015. január 14-én vette át. Té4ékoztatták, hogy az
alapítvány nem közhasznú, nem lehet felajánlani az adő I oÁ-át, nem érti miért nem
közhasznú az alapitvány, hiszen minden évben elktildték aközhasznűsági jelentést.

18.00 órakor Korponai LászIő Kapolcs Polgárőr Egyesület elnöke megérkezett.

Nemoda István polgármester: az alapitváwtyal kapcsolatosan most csak tájékoztatta a
képviselőket, a döntéseket majd a későbbi, február 20-i körüli következő testtileti ülésen
hozzákmeg.

c) őrtorony létesítésével kapcsolatos telek kialakítás

- a 0I22l7. hrsz.-ú ingatlanon őrtorony építését tervezték az alapitvánnyal egytitt. A HÉSZ
szerint atervezett hely nem építhető be, ezért a megvalósítás helyét kicsit módosítani kell. A
14-16 m2 nagysá,gu területen egy 5 m magas tornyot terveztek, arrihez nem kell építési
engedély.

Takács Lászlóné jegyző: a beruhéaás nem építési engedély köteles, telekalakításhoz a
jegyzőnek szakhatósá g hozzájaralást kell kiadni, hogy a telekhatár-rendezés a HÉSZ-e1
összhangban van. A telekalakítás nincs összhangban a helyi építési szabá|yzatta|, mivel az
említett területen útszélesítóst terveznek, javasolta a vánrajzot átdolgozni, és kérni keII az
elj árás felfiiggesztését"

Bácsi Károly helyi lakos; véleménye szerint Nagy Béla foldmérőnek ingyen át kell dolgozni
a tervet, előtte meg kellett volna nézni a helyi építési szabáIyzatot, milyen előírásokat
tartalmaz"

d) Veszprém Meglei Katasztrffivédelmi lgazgatóság Ajka támogatási kérelme

Nemoda István polgármester: támogatási kérelem érkezett az qkai igazgatőságfől, tavaly az
önkormanyzat 5.000,-Ft támogatást adott, amivel elszámoltak. Most is 5.000,-Ft-ot javasolt.

Hozzászőlás, észrevétel nem volt. Vigántpetend község Önkormányzata Kópviselő-testtilete
egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal" ellenszavazat és lartőzkodás nélktil megltozta a
következő

7 t2015. (I"30.) Ökt.számrí határozatot

Vigántpetend község Onkormányzata Képviselő-testiilete
a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatőság
Ajkai Kirendeltségét 5.000,-Ft, azaz Ötezer forint
tám<lgatásban részesíti.



A támogatás fedezete az önkormányzat költségvetésében
biztosított.
Megbizza a jegyzőt, hogy a kedvezményezettet a testiilet
döntéséről táj ékoztassa.
Megbizza a polgármestert a megállapodás aláirására.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Nemoda István polgármester

Határidő: 2015. február 15.

e) Kapolcs Polgórőr Eg,,esület-Wgóntpetend kazség Önkormányzata közötti megállapodás

Nemoda István polgármester: köszöntette KorponaiLászlőt a Kapolcsi Polgrárőr Egyesület
elnökét. Elmondta, hogy a Települési Onkormányzatok Országos Szövetsóge és az Országos
Polgarőr Szövetség együttműködési megállapodást kötött 20l4-ben. Vigántpetenden is
megalakult a polgárőrség, a vezetője Orsós József. A szervezet a megalakuláskor jól
működött, azőta viszont már nem, ezért szeretnék ha a település lakóinak biztonsága
érdekében együttműködési megállapodást kötnének a kapolcsi egyesülettel. A közrend-
közbiztonság fenntartásában ez fontos lépés. Ha a megállapodás létrejön, akkor a még aktív
vigántpetendi polgárőröket a kapolcsi egyesület átveszi és ők teljesítenek szolgálatot
Vigántpetenden.

Korponai Lász|ő elnök: elmondta a petendi polgárőrség megalakításában ő segített, a
lakosság igényelte az egyesület létrejöttét. Orsós József elnök egyéb elfoglaltsága miatt nem
fudja tovább vállalni afe|adatát. Azi! Ptk. szerint egyesület 10 ftí alatti létszémmal tartósan
nem működhet. Ez 6 hónapot jelent, A mostani he|yzet alapján a petendi polgárőrséget fel
kellene számolni, mert ebben a formában nem működhet. Ezért ajánlotta fel a kapolcsi
egyesület segítségét. Fő feladatuk a bűnmegelőzés, a helyi rendeletek betartatása, rendőrség
értesítése adott helyzetben.
Kétféle lehetőség van: 1. Kapolcsi polgárőr Egyesület- Vigántpetend község önkormányzata
közötti együttműködési megállapodás" 2.Űj polgírőrség létrehozásakapolcsi és vigántpetendi
tagokkal, új néven.
A rendőrség heti két alkalomma| járőrözhet a településen, a polgárőrségi ügyelet viszont napi
24 őrában működik. A polgárőrségnek minden együttműködő önkormínyzatot január l5-ig
tájékoztatni kell az előző évben végzett munkájáról.

Nemoda István polgármester: Javasolta, hogy az önkormányzat kössön együttműködési
megállapodást a Kapolcsi Pcllgárőr Egyesülettel.

Hazzászőlás, észrevétel nem volt. Vigántpetend község Önkormányzata Kepviselő-testtilete
egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal. ellenszavazat és tartőzkodás nélkül megllozta a

következő

8 t2a15 " (I.30") Ökt.számú határozatot

Vigántpetend község Onkormányzata Képviselő-testiilete
együttműködési megállapodást köt a Kapolcsi Polgárőr
Egyesülettel. A megállapodás a település közrendjének,
közbiztons ágának fenntartása érdekében jön létre.



/ Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
megállapo d ás aláír ásár a.

Felelős: Nemoda István polgármester

Hatáidő: 201 5 . február 1 5.

18 óra 25 perckor Korponai Lászlő elhagyta az üléstermet.

fl lllés Sándor katolikus eglház luápviselője - Wgántpetend kazség Onkormányzata közötti
rnegállapodás

Nemoda István polgármesterz az egyház és az önkormányzatközött ér,tizedek óta nagyon jó
kaPcsolat, eg$ittműködés alakult kt. Az idei évben a Művészetek Völgye rendezvénly ideje
alatt az egYház, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hásznosítása miatt van
szÜkség egY Írásbetri megállapodás elkészítésére. A plébános úrral erről már beszél tek, azért
nem hívta meg a testtileti ülésre. Javasolta a megállapodás elfogadását.

Hozzászőlás, észrevétel nem volt" Vigántpetend község Önkormányzata Ké,pviselő_teshilete
egYhangú dÖntéssel, 5 igen szavazatta|. ellenszavazat és tartózkodás nélktil megltozta a
következő

9 l20t5. (I.30.) Ökt.számú határozatot

vigántpetend község Önkormán yzata képviselő-testtilete
egyiittműködési megállapodás köt a Vigántpetendi rk.
E gyhánközséggel, melyet I1l és S rándor plébános képvis el.
A megállapodás az önkormányzat és az egyház
tulaj donában lévő ingatlanok hasznosításának feltételeit
szabályozza.

Képviselő-testtiletf e|hatalmazzapolgármesterta
megállapod ás aláir ásár a.

Felelős: Nemoda István polgármester

Határidő: 2015. február 15.

g) ,,A Völg,t TDM" Egyesületbe tag delegálása

Nemoda István polgármester: az egyesület legutóbbi megbeszélósén szó volt róla, hogy
minden telePÜlés delegá§on egy személyt az egyesületbe. Kovács Miklós vállalkozók éntréizt
veSZ az egYesÜlet munkájaban , ezért Kardos Tibor képviselőt javasolta delegálni.

HozzászŐÍás, észrevétel nem volt" Vigarrtpetend község Önkorm ányzata Képviselő-testiilete
egYhangú dÖntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkod,ás nélkiil megltozta a
következő



10 t2015. (I.30.) Ökt.számú határozatot

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testtilete
"'A Völgy TDM" Egyesületbe Kardos Tibor képviselőt
delegálja.

Megbízza a jegyzőt,hogy az egyesület elnökét a testíilet
döntéséről táj ékoztassa.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Hatriridő: 2015. február 15

Nemoda István polgármester megköszőnte arészvételt és az ülés 18 óra 30 perckor bezárta.

K" m. f. t.
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jegyző


