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Nemoda István Polgármester: köszöntette a jegyzőt, a képviselőket, a lakosság részéről
megjelenteket. Megállapitotta, hogy a megválasztott 5 képviselőből 4 ftí jelen van, a testi.ilet
határozatkéPes. Kérte a kéPviselőket, hogy a meghívóban siereplő napirendi pontok tárgyalásával
értsenek egyet, azl fogadják el.
A kéPviselŐ-testtilet határozathazatal né!l<ul, egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfoga día azalábbi:

|YAPIRE N D E T: I.1 YigantpetendközségÖnkormányzataKépviselő-testiiletének
önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi
igazgatásről és ellátásokról

Előadó : Nemoda István polgármester

2. Nigántpetend község Önkorman yzata képviselő-testiilete
Szervezeti és Működési Szabályzatáről szőIő 10/2014. (XI.30.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Nemoda István polgármester

3 "/Vegyes, aktuális ügyek
a) vigántpetend-kapolcs ivóvízellátó vizikőnrtű rendszer Gördülő
F ej l esztési Terv elkészítés ére me gltatalmazás
b) H e gye s d szenrtyvizelv ezető és ti sztító v ízikö zmű rendsz er
Gö rdül ő F ej l esztési Terv elké szítés ére me ghatalmazás



c) Vigántpetend Jövőjéért Alapítvány Alapító Okiratának elfogadása
Előadó : Nemocla István polgármester

1./ Napirend

Nemoda István polgármester elmondta, hogy 20t5. március l-től átkerülnek egyes szociális
hatáskörök a játrási hivatalhoz. Az aktív koruak ellátásával kapcsolatos feladatokat a hivatal \átja
el. Megszűnik a lakásfenntartási támogatás, méltányossági ápolási díi, méltányossági
közgyógyellátás.
Az önkormányzatnak helyi rendeletét február 28-ig felül kell vizsgálni. Több ponton változik a
rendelet, ezért i$ rendelet tervezet készült. Szociális alapszolgáltatásokat - gyermekjóléti
szolgáltatás, étkeztetés, hízi segítségnyujtás családsegítés - továbbra is a Tapolca Környéki
Onkormányzatok Társulása látja el. Megnyuglatő, hogy a költségvetésben biztosított a szociális
ellátások fedezete" Kérte a képviselők véleményét, észrevételét.
Hozzászőlás nem volt, kérte a rendelet tewezet elfogadását.

KépviselŐ-testíilet egyhangú 4 igen szavazattal. minősített döntéssel ellenszavazat, és tartózkodás
nélkiil megalkotta az alábbi:

2 12015. (II.27 .) önkormányzati rendeletet

szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

(rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz)

2. Napirend

Nemoda István polgármester elmondta, hogy a szociális rendelet változása miatt módosítani kell a
szervezeti és műkÖdési szabáIyzatot, polgármesterre átruházatt hatáskörök váItoznak. Javasolta a
rendel et tew ezetet elfo gadni.

HozzászŐIás, észrevétel nem volt. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyhangú dÖntéssel, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és hrtőzkodás nélkül megalkotta a következő

3 l20 15. (II.27 .) önko rmányzati rendeletet

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testiilete Szervezeti és Működési
Szabályzatfuől szőlő I0l20I4. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

(rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz)

I7 őra20 perckor Ács Szilvia képviselő megérkezett.

3. Napirend

a) Wgántpetend-Kapolcs ivóvízellátó vizkozömű rendszer Gordt;lő Fejlesztési krv elkészítésére
meghatalmazás



Nemoda István polgármester: elmondta Nagyvázsonyban voltak egy egyeztetésen ezzel
kapcsolatosan, a vízhálőzat izemeltetésére 2016-2030 közötti időszakra Gördülő Fejlesztési Tervet
kell készíteni. AháIőzat tulajdonosa az önkormányzat, az üzemeltető a Bakonykarszt Ztt., ők a
szakemberek, a tervet ők tudják elkészíteni, az önkormányzatnak egy meghatalmazást kell adni a
terv elkészítésére.

Takács Lászlóné jegyzőz az ivőviz rendszerrel kapcsolatosan két határozatot kell hozni, egyik a
Gördülő Fejlesztési Terv elkészítéséről, a másik a vagyon értékelésről szól.
A szennyvíz rendszerrel kapcsolatosan a Gördülő Fejlesztési Terv készítéséről, kell határozni, mivel
a vagyonértékelés már korábban megtörtént.

Kovács Miklós képviselő: a víz és a szennyviz rendszer az önkorményzat tulajdona, amiért a
Bakonykarszt Zrt.bérleti díjat fizet? Ha valami a rendszerben elromlik, akkor a javítás költsége az
önkormányzatot terlreli? A bérleti díjat egy kormanyhatározat alapján ftzetlk?

Takács Lászlóné jegyző: Javítási költségeket az izemeltető, a fejlesztési, beruházási költséget az
ellátásáért felelősnek kell fizetni. A bérleti díj mértékét jogszabáIy határozza meg

Nemoda István polgármester: a Bakonykarszt Zrt. ajfuúatkérőként jár el és képviseli az
önkormányz atokat a Magyar Energetikai é s Közmű- szab áIy o zási Hivatalnál.
Kérte a képviselőket az előterjesztés szerinti vízközmű-rendszerrel kapcsolatos határozatok
megho,zatalára.

HozzászőIás, észrevétel nem volt. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-teshilete
egyhangu döntóssel, 5 igen szmazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül megltozta a következő

1ll2015" (II.20.) Ökt. számú határozatot

Vigántpetend Község Onkormányzata Képviselő-testiilete, mint a 11-14553-1-002-
01-04 MEKH kóddal rendelkező 43. sorszámú Vigántpetend, Kapolcs
ivóvízellátő vlzikőzmű-rendszer Ellátásért Felelőse, meglárgyalta a 2016-2030,
évekre veinatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi
pontot.

A víziközmű-szalgáItatásról szóló 20lI. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése
szerinti Gördülő Fejlesztési Terwel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása
érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra) hogy
hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Yiz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesáési Terwel kapcsolatos önkormányzati
kötelezettségek telj esítésével.

A meghatalmazás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó
Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 5812013. (II. 27 .) Korm. rendelet által
megállapított véleményezés átvételét követően, a 2016-2030. évekre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalhoz nyújtsa be és a jőváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az
Onkormányzatot.

Felelős: Nemoda István polgármester



/ Határidő: 2015. március 1 ó.

Nemoda István polgármester: kérte az előterjesztés szerint a vagyonértékelésre vonatkozó határozat
meghozatalát.

HozzászőIás, észrevétel nem volt. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testiilete
egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és l.artőzkodás nélkül meghozta a következő

1212015. (II.20.) Ökt. számú határozatat

Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testi,ilete, mint a 11-14553-1-
002-01-04 MEKH kóddal rendelkező 43. sorszámú Vigántpetend, Kapolcs
ivóvízellátő vuikőzmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a vizlkőzmű-
rendszer vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot.

Avízlközmű-szolgáltatásról szóló 20II. évi CCX. törvény 78.§ (1) bekezdése
szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá, hogy a
24l20I3, (Y"29,) NFM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT
YÍz- és Csatornamí Zártkőrően Működő Részvénytársaság területén egységes
elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön, a Képviselő-testtilet
felhatalmuzza a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező, a
vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmaző
Együttműködési megállapodást az Önkorm ányzat nevében írj a aIá.

Felelős: Nemoda István polgármester
Hatáúőő: 20I 5. március 1 6.

b) Hegyesd szennyvízelvezető és tisztító víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére
meghatalmazás

Nemoda István polgármes ter: az ivővizrendszerrel azonosan a szelrtyvizrendszerre vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Tervet is el kell készíteni, kérte a képviselőket az előterjesztés szerint határozat
tewezet elfogadására.

Hozzászőlás, észrevétel nem volt. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testtilete
egyhangu döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat ésártőzkodás nélkiil meg!,nztaa következő

13t2O1S. (II.20") Ökt" számú határazatot

Vigántpetend Község Onkormányzata Képviselő-testiilete, mint a 21-02422-1-
005-00-00 NIEKH kóddal rendelkező 64. sorszámú Hegyesd
szennyvízelvezető és -tisztító vfuikőzmű-rendszer Ellátásért Felelőse,
megtárgyalta a 2aI6-2030. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére
vonatkozó napirendi pontot.

A vizíközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCX. törvény 11. § (2) bekezdése
szerinti Gördülő Fejlesztési Terwel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása
érdekében a Képviselő-testiilet felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy



/
hatalmazzameg a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű ZártkÖruen MŰkÖdő

Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Terwel kapcsolatos ÖnkormánYzati

kötelezettségek telj esítésóvel.

A meghatalmazásterjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó

Terve-ket készítse el és a Vksztv. valamint az 58l2O13. (II.27) Korm. rendelet

által megállapított véleményezés átvételét követően, a 2016-2030. évekre

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és KÖzmŰ-

szabáIyozási .Hivatalhoi nyújtsa be és a jóvahagyásra irányuló eljárásban

képviselj e az Onkorm ányzatot,

Felelős: Nemoda István polgármester
Határidő: 2015. március 16.

jc) Vigántpetend Jdvőjéért Alapínány Alapító okiratának elfugadása

Nemoda István polgármester: a testület a december 11-i ülésen már foglalkozott az alaPÍtvánY

további működésével, már akkor felkérték Bácsi KárolY az elnÖki tisztségre.

A Veszprém Megyei'Tö*érryrrék nyolc pontból álló hiánypótlási felhívást ktildÖtt. EgY budaPesti

ügyvéd, _aki civil'szervezetőhket rogtaU<Ózik- ő készítette e! az alapítviny alaPÍtó okiratát. Amikor

IŰehozték az a|apíwányt, ahhoz képest most új célok, tevékenység is lett meghatározva, A
hiánypótlási felhívásnak február zg-ig kell eleget tenni. Az Alapitő Okirat a TÖrvénYszék

nianypotlasi felhívásában foglaltaknak megfelelően kerÜlt átdolgozásra. A kuratóriumi tagok

tisztsógének elfogadására vonátko ző nyl\atkőzatok megkiildését nem kérte a TÖrvénYszék, de azok

is el leitek készítve a hatályos jogszabálynak megfelelően,

Kérte a módosíttrtt okirat elfogadását"

HozzászóIás, észrevétel nem volt. Vigántpetend község Önkormányzata ,KéPviselŐ-testtilete
egyhangú döntéssel, 5 igen szavazatta!, elÍensiavazat ésÁrtőzkodás nélkiil meghozta a kÖvetkező

1,4naÉ. GI.20") Ökt. számú határozatot

Vi garrtpetend Közsé g Önkormányzata Képviselő -testiil ete Vi gántP etend

ltliele3rt Alapítvány Alapító Okiratának módosítását a jegyzőkÖnyvhÖz csatolt

formában elfogadja.

NIegbízza a jegyzőt és a polgármestert, hogy a veszprém Megyei Törvényszék

hiánypótlási felhívásának határidőre te gyen ele get,

Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Nemoda István pol gármester

Határidő: 2015, február 28.

d) Művészetek Völg,le Nonprofit Kft- Wgánípetent] kdzség Ónkormányzata közÖtti megállaPodás

Nemoda István polgárrnester: a Művészetek Völgye Nonprofit Kft- egY tervezetet ktildÖtt

kapolcs, 1aliand8rögd és vigántpetend önkormanyzatainak, ami a Művészetek völgye

,.nd"ruénry*l kapeúlatos tervezet, 2015-tő1 -20l9-ig terjedő időszalra. A két telePÜlés

polgármestárivet ezzel kapcsolatban egyeztettek. Szerinte fontos, hogy VigántPetend a kezdetektől

i.g!"r, részese a fesztiváf előkészületeinek. Kérdése, hogy legyen-e megállaPodás a 3 telePÜlés és a



/ kft. között? Ha igen, akkor felhatalmazást kért a testiilettől, hogy a megállapodást aláírja.

Takács tászlóné jegyző: szerinte a megállapodás - jelen tervezet szerint - csak a Kft-nek előnyös,
az önkormán yzatnak nem.
A parkoltatás és a szemétszállítás költsége a rendezvénnyel kapcsolatos költségek szempontjaból
nagyon megltatározóak. A tervezetben lehetőséget ajánlanak arra, hogy az önkorm ányzat végezze a
parkoltatást, szerinte ezt semmiképpen nem szabad felvállalni, ki kell adni valamilyen
vállalkozásnak. A szemétszállítási költséget sern szabad az önkormányzatnak felvállalni, mert annak
kÖltsége nagyon sok. Az önkormányzat vagyonrendelete alapján az önkormányzat ingatlanát a leg
kedvezőbb bérleti díjat ajanló részére adhatja bérbe.

Nemoda lstván polgármester: a jelenlegi információk szerint a Tókert és a templom előtti terület
lenne használva a fesztivál idején" Szerinte se vállalja fel az önkormányzat a parkoltatást. Illés
Sándor plébános a templom és a plébánia épületét ingyenes hasznáIatra felajánlotta a fesztivál
szer:tezőinek. Kis Istvi{n jelentős fibldterületekkel rendelkezik, ami parkoltatásra alkalmas lenne, fel
kell venni a kapcsolatot vele.
A tervezet szerint a települések akkor kapnának a rendezvényből pénzt, ha a fesztivál nyereséges
lesz. Szerinte a falunak az is nagyonjó, ha a település nevét arendezvény kapcsán széles körben
megismerik az emberek, a szoba kiadók bevételhez juthatnanak. A helyi vállalkozások a
,,Langallótól a Pálinka-háa"-ig ismertté válnának. Sajnos a szobakiadással foglalkozók száma is
jelentősen lecsökkent 6 családra. A nekik szervezett megbeszélésen csak hármanvoltak.
Ha Kapolcs és Taliándörögd önkormányzatai is úgy nyilatkoznak, hogy a megállapodás aláirása az
egyetlen esély arra, hogy a településeken több program legyen az idei évben, akkor nincs ellene,
hogy Vigántpetend részéről alái1a a megállapodást. Vigántpetend mér 3-5 éve nem volt részese a
MŰvészetek Völgye rendezvénynek. A szervezőkkel történt előzetes megbeszélésen felajánlották
egy forumonatájékoztatást, - ezzelcéIszerőlesz élni -.

Kovács Miklós képviselő: javasolta a testi.iletnek, hogy a tervezetben javítsák ki azokat a pontokat
amikkel az önkormányzatnem ért egyet és próbáljanak meg ezt követően egyeztetni a kft-vel.

Nemoda István polgármester: kérte a képviselőket segítsenek a megállapodás tervezetszövegének
javitáséhan"

A képviselők egyetértettek abban, hogy a módosításokat elkészítik és a következő hét végére
kezdem ény ezzenek sz emélyes ko nzultáci ó t a szerv ezől<ke|.

Hozzászőlás, észrevétel nem volt. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testtilete
egyhangú döntéssel, 5 igen szava:zattal, el|enszavazat és tartőzkodás nélkül megltoztaa következő

15/2015" (II"20") Ökt. számú határozatot

Vigántpetend község Onkormányzata Képviselő-testtilete a Művészetek Völgye
Fesztivál 2015" évi programjának szervezőivel - Művészetek Völgye Nonprofit
Kft- 2015.februétr 28-ig személyes konzultáciőt kezdeményez a rendezvény ideje
alatt a települést érintő kérdések megbeszélésre és a megállapodás tervezetben
foglaltak pontosítására.
Nle gbizza a p o l gárm estert a szerv ezőhkel tört énő kap c s o 1 at felvét el ével.



Felelős: Nemoda István polgármester
Határidő: azawtal

Bej elentés, táj ékoztatás

Nemoda István polgármester: elmondta, hogy a NAKVI (Nemzeti Agrár Szaktanácsadási Képzési
és Vidékfejlesztési Intézet) páIy*zatot írt ki térségfejlesztési témában a Balaton-felvidéken, elTe a
Hello Wood Kft. figyelt fel" A páIyénat beadási határideje a mai nap éjfél volt, a pályázatot beadta a
kft. Vigántpetend Jövőjéért Alapítvány lesz a gazdaságfejlesztés kedvezményezettje. Az előzetes
információk szerint 25 nyertes páIyazatlesz, a támogatás összege 1-8 millió Ft közötti, apályazatt
döntés májusban várhatő, a páIyázati cél megvalósításának 2016-2020 között kell megtörténni. A
Hello Wood faipari eszközökre pályéaott, amit a falu lakossága hasztálhatna, ők a tábor idején
hasznosítanák a megnyert eszközöket" Kovács Miklósék helyi termék értókesítésére páIyéntak, ami
támogatná a helyi termékek előállítását, értékesítését.

Kovács Miklós képviselő: vannak a faluban művelhető területek, a helyi embereknek ez akár
munkalehetőséget is biztosíthatna. Az PltetO Balaton-felvidékért Egyesület a térségben saját
terméket előállító 50 élelmiszert forgalmaző termelőt tart nyilván, fog össze, és szeretnének egy
boltot nyitni, ahol a helyi termékeket előállítók termékeit forga|maznák. A bolt működtetésének
célja nem a haszonszerzés lenne. A boltot Tapolca, Veszprém, vagy Balatonfiired közül valamelyik
városban kellene megnyitni.

Marton Istvánné alpolgármester: Giricz Zo|tán tapolcai lakos a József Attila utcában egy telket
szeretne vásárolni, vagy cserélni.
Gulyás Inezék telkét szeretné megvásárolni, ők szeretnék elcserélni, de ott minden teleknek van
gazdi$a. Isó Imola tulajdonában lévő telekre négy éves beépitési kötelezettség volt előírva, a
telkekre visszavásárlási jog lett bejegyezve. Mindegyik telek beépítési kötelezettségének ideje
lejárt" A jelenlegi fulajdonosoknak kellene egy levelet írni, és tájékoztatni Őket, hogy kötelesek a
telket visszaadni, az ügyvéd elkészíti a visszavás árlásí szerződést a vételárat visszafizetik.

Nemoda István polgármester: kérte az alpolgármestert és, a jegyzőt j árj anak utána az épitési telkek
beépítési kötelezettségének.

Nemoda István polgármester: tájékoztatta a képviselőket, hogy a Tapolcai Rendőrkapitányság
megkereste az önkormányzatot és kérte a faluban élő idős emberekkel kapcsolatot tartó személyek
elérhetőségét. Nagy Péter falugondnclk és Szarkáné Farkas Hajnalka szociális gondozó
elérhetőségét adta meg. A rendőrség felajánlotta még a településen mobil fogadóóra brtásának
lehetőségét is, de azzal az önkormányzat nem kíván élni.
Elkészített a két ülés között történt eseményekről egy összefoglalót, amit minden képviselőnek
majd eljuttat.

Nemoda István polgármester: megköszönte a részvételt. Más napirend nem volt, az ülést 18 óra
30 perckor bezárta"

K. m. f. t.
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