
Vigántpetend község Önkormán yzata Képvisető-testülete
8293. Vigántpetend, Kossuth u.32.

Szám: 1406-412015.
Jegyzőkönyv

Készült: Vigántpetend község Önkonrrányzata Képviselő-testiilete 2015. május 4.-én
(hétfőn) 17 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános testiileti üléséről

Az ülés helye: Monostorapáti Közös ÖnkormányzatiHivatal MonostorapátÍ, Petőfi u.I23.

Jelen vannak:
Nemoda István polgármester
Kardos Tibor képviselő
Kovács Miklós képviselő

Távolmaradását előre jelezte:

Marton Istvánné alpolgármester
Ács Szilvia képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lászlőné jegyző
Nagy Péter falugondnok

Jegyzőkönlwezetőz

Takács Lász|őné jegyző

Nemoda István polgármester: Köszöntette a jegyzőt, képviselőket. Megállapította, hogy a

testiileti ülés határozatképes, a megválasztott 5 képviselőből 3 ftí jelen van. Kérte a
képviselőkot, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával értsenek egyet, azt

fogadják el.
A kópviselő-testiilet határozathozatal nélktil, egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadta az

alábbi:

Napirendet:1"/ Vigántpetend község ÖnkormányzataKépviselő-testiiletének
önkormányzati rendelete a közterületek hasznáIatáről és a közterÜletek
rendj érő1 szőIő 4 l 2008. (VII. 1 5.) önkormán yzati r endelet módosításáról

Előadó: Nemoda István polgármester

2 . l J av aslat a,,Tel epül ési értók kataszter létt ehozásár a"

Előadó: Nemoda István polgármester

3"/ Vegyes, aktuális ügyek

Előadó: Nemoda István polgármester



1./Napirend:

Nemoda István polgármester elmondta, hogy április 20-án a szervezőkkel egyeztetóst

folytatott a Művészeti Völgye Fesztivál ügyében, a "Tartós együttműködési megállapodás"
elfogadása céljából. A megbeszélés bizalomerősítő volt. Az önkormányzat részéről
megfogalmazta atartós együttműködés szrándékát, amennyiben kell módosítják a közterületek
hasznáIatáről és a közterületek rendjéről sző|ő 412008. (VII.15.) önkormányzati rendeletet.

Javaslata szerint a rendelet 6. §-a kiegészül (2)bekezdéssel: ,,Mentesül a közterület használati
díj fizetése aIőI az a szervezet, amelynek az I. sz. melléklet g) pontjában felsorolt
rendezvényében az önkormányzat társszervezőként részt vesz, rendezvény szerződéses
keretek között zqlrlk". Kérte a képviselők véleményét, javaslatát.

Kovács Miklós képviselő javasolta a "társszervező" helyett a támogatóként történő

közreműködést meghatátozni. A szervező az önkormányzatot, mint szponzort ttintesse fel
kiadványaiban.

Nemoda István polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért a közterület rendelet fentiek
s z erinti mó do s ítás áv aI kézf e|tartás s al j el ezz e.

Képviselő-testtilete egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélktil
megalkotta az alábbt:

5/2015. (V"10.) önkormányzati rendeletet

a közterületek használatárőI és közterületek rendjéről szóló 412008. (VII.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2./Napirend:

Nemoda Isfván polgármester elmondta, hogy két éve teremtődtek meg a jogi feltételei - a

2aI2. évi XXX. tv., valamint II4l2013. (IV.16.) Korm. rendelet - a magyff nemzeti értékek
és hungarikumok gondozásáról" Ezek alapjinjöttek létre a települési értéktárak. Helyi érték
Vigántpetend községben is számos van. Az előtegesztés többet is nevesít, így a "Hajliliom"
tavaszköszöntő népszokást, vagy a 250 éves Csórompusztai mag|árt. Javasolta, hogy a

költségvetés tartalók alapjaból erre a célra kiilönítsenek el 100.000.-ft-ot. A helyi értéktár
gondozásával javasolta megbízni a Vigántpetend Jövőjéért Alapítvánf. A Kuratórium nyitott
a feladat befogadásra. Érréktár létrejötte nincs határidőhöz kötve. Javasolta a hatélrozati
j avaslatokat elfo gadni.

Képviselő-testiilet egyhangúlag 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélktil
meghozta az alábbi

$naÉ"ry.4.) Ökt.sz. h a t á r ozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testtilete "A magyar nemzeti
értékekről és a hungarikumokról" szóló 2012.évi XXX. törvényben kapott
f elhatalmazásalapjántelepülésiértéktaratkívánlétrehozni.



3

Me9lizz17 jegyzőt, hogy a testület döntéséről a Veszprém Megyei Közgytílés
Elnökét tájékoztassa.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 2015. május 20.

Nemoda István polgármester kérte a képviselőket aki egyetért azzal,hogy azértéktár
kezelésével a Vigantpetend Jövőjéért Alapítvány megbiiiakkézfekartárŰ1"l"rr".
KéPviselŐ-testtilet egyhangúlag, 3 igen szavazattal. ellenszavazat és tartőzkodás nélkril
meghozta az alábbi:

2a2a15.(V.4.) Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
VigántPetend kÖzség Önkormán yzata Kepviselő-testtilete "A ma1y ar nemzeti
értékekről és a hungarikumokról szóló" 2012. évi XXX. törvén}ben kapott
felhatalmazás alapjrán a települési éítéktar kezelésével Vigántpetena rovoleert
AlaPÍtvánYt (székhelye: 8293 Yigántpetend, Kossuth u.:t tepviselője: riacsi
Károly elnök ) bízza meg.

KéPviselŐ-testÜlete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a testtilet döntéséről a
Veszprém Mogyei Közgytílés Elnökét táj ékoztassa.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Hatráridő: 20l5. május 20.

Nemoda István polgármester elmondta, hogy a Művészetek Völgye Fesztivál
lebonYolÍtására vonatkozó tartós együttműködési megáliapodást a képviseiő-testtilete 3
alkalommal tárgyalta. Megállapithatő, hogy a ,r"*"áők sem tudják az önkormínyzatok
nélkÜl, és a 3 Önkormányzat sem tudja a szervezőknélktil a fesztiválisikeresen lebonyÓítani.
MegállaPodás tervezet rőgzíti a megállapodó felek ad,atait, a szerződés célját és tirgyát, a
kÖzterÜletek használatát és a szerződés időtartamát. Kérte a képviselők vélemény ét, javÁ|atát.
Kovács Miktós képviselő javasolta a 4.4. pontot kiegészíteni az alábbiak szerint:

,,A rendezvénY ideje alatt az ingyenesen átadott területen vigántpetendi székhellyel
rendelkező vállalkozóktól, kistenrrelőktől, őstermelőktől,kézműv"r"ktol nem szedhető bérleti
díj."

Nemoda István Polgármester elmondta, hogy az önkormányzati terilet (Tókert) használatba
adására a kÖzterÜlet használatről szóló rendelet alapján kerül sor, ezért a,,területhasználati
bérleti díj" megfogalmazástmódosítani kell ,,közteniiéthasználati díj''-ra.
4.7. Pontnál ,,Írásbeli kérése" megfogalmazást javasolta kivenni. ,,A Szerv ező vállalja, hogy a
fesztivált érintő elszámolások teljes lezárást követően az önkoáényzat részére táj-ékoztaiást
ad, az egYes kÖzteniletok és önkorm ányzati területek hasznosításából pontosan milyen
összegű nyeresége származatt" .

Kérte a kéPviselők, hogy a fenti módosításokkal fogadják el a megállapodást, és adjanak
felhatalmazást a megállapodás aláír ásár a.

KéPviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag,3 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélktil megfuozték az aléhbi



2112015. (V.4.) Okt.sz. h a t á r o z a t o t

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testiilete Vigántpetend község
Onkormányzata (8293. Vigántpetend, Kossuth u.32.) és a Művészetek Völgye
Nonprofit Kft. (8294. Kapolcs, Kossuth u.35.) Tartós Együttműködósi
Megállapodást köt a Művészetek Völgye Fesztivál sikeres lebonyolítása
érdekében.

Képviselő-testtilet fe|hatalmazza apolgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Nemoda István polgármester

Határidő: 2015. május 15. máj. 5.

(megállapo dás a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Nemoda István polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerület vezetője Tóth Mária igazgatő kérte az
önkormányzat anyagí támogatását a "Pedagógusnap 2015." rendezvény megszervezéséhez- A
várhatő költség 600.000-ft. melyhez Tapolca Város Önkormányzata 200.000.-ft{al
hc:zzájárul. A fennmaradó összeget szétosztottak 31 település között, így településenként
I2"400"-ft támogatást kémek. 10.000.-ft-ot javasol átvállalíi, véleménye szerint települési
lélekszám arányosan kellett volna a költségeket elosztani.
Képviselők határozathazatal nélkül egyetértettek a j avaslattal.

Elmondta, hogy az "Eltető Balaton-felvidék Egyesület" írásos tájékoztatást kíildött a2OI4. évi
tevékenységéről, s a 30.000.-ft. összegű 2015. évi tagdíj számlát is elküldte. Az összegetmár
utalták.

A rendkívüli testületi ülést 17,30 órakor bezárta.

k.m.f.t.

§**r-A;-S.,
polgá.,nes[€}

tr"{ c-t_
Takácó Lászlőfé)

Jegyzo


