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Az ülés helye: Többfunkciós Közöss églHazVigántpetend, Kossuth u.32.
Jelen vannak:

Nemoda István
Marton Istvánné
Ács Szilvia
kardos Tibor
Kovács Miklós Lászlő

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lász7óné
Molnár Lásztőné

Meghívottként jelen van:

Horváth József
sztrik Gábor
Bácsi Károly

Lakosság részérőIjelen van:

Jegyzőkönywezetőz
szaller zoltfuuÉ

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő 77 őra05 perctől

jegyző
ftíelőadó

2./ Beszátmoló a közren d,közbiztonság helyzetéről

Előadó : Szhik Gábor körzeti megbizott

Rendőrkapitányság Tln9lca_ 
\épviselőj e 1 7 őr a 1 0 perctőlkörzeti megbízott 17 őra rO percta

Vigántpetend Jövőjéért Nűftvi;y Ehöke 17 őra 4aperctől

1fő

ftíelőadó

Nemoda István Polgármester: kÖszöntette a jegyzőt, képviselőket,, meghívo ttakat,a lakosságrészéről megjelentet, Megállapitottu, h;gv a megváús ztott i képuir"roúoi-T"l az 5 főielen van, affffi:,1iÍTí:'"1""Tbtx;;,h§fi*fi;,",";ö'i"-"*r,juob";-;;;;;ü napirendi pontok
A kéPviselŐ-testtilet hatáiozatho'"iii"ánil, egyhangú lag 5 igen szavazattal elfogadta azalábbi:

NAPI RE N D E T: l,/ YigántTetendközségönkormán yzataKépviselő-testtiletének
önkormányzati rendél ete az önkórm 

^"wái 
íő i q 

. e, iköltségvetésének zárszámadásaről

Előadó: Nemoda István polgármester
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3 . l B eszámoló Vi gántpetend Jövőj éért Al apítvany tevékenységéről

Előadó: Bácsi Károly alapítvány elnöke

4./ Önkorm ányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
átfogő értékelése

Előadó: Nemoda István polgármester

5.1 2014. évi belső ellenőrzésről szóló éves összefoglaló jelentés

Előadó: Nemoda István polgármester

6./ Vegyes, aktuális ügyek

Előadó: Nemoda István polgármester

Napirend előtt:

Nemoda István polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a lejárt határidejű
hatátozatok végrehajtásáről, átruhíaott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekrŐl
szőIő tájékoztatőt. Kérte a képviselők véleményét, hozzászólását. Kérdés, hozzászőlás nem volt.
Képviselő-testiilethatározathozatalnélkjJlelfogadtaatí1ékoztatót.

1./ Napirend

Nemoda István polgármester: az előterjesztést minden képviselő megkapta. Azárszámadásról a

szöveges és tíhlázatba foglalt beszámolót Molnár Lászlóné pénzügyes készítette el. Az
önkormányzat tavalyi költségvetési bevételi őösszege 22.532 e.Ft, a kiadási 23.229 e.Ft volt.

Molnár Lászlőné főelőadó: elmondta az NGM-nek rendszeresen kellett pétlÁigyí beszámolót
készíteni, az őnkormfulyzatnak vis szafi zetési kötelezetts ége nem volt.

Nemoda István polgármester: kérte a rendelet tewezetelfogadását.

Hozzászőlás, észrevétel nem volt. Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 1artőzkodás nólkiil megalkotta a következő

6 l 201,5. (Y " 27 ") önkorm ányzati rendeletet

Vigántpetend község Önkormán yzata Képviselő-testtilete az
önkormányzat 2014. évi költségvetésének z*rszámadásárőI
szóló rende|etet a jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja.

( rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2./ Napirend

Horváth József r. százados (közrendvédetmi osztályvezető): elmondta, hogy a két körzeti
megbízott folyamatosan jelen van a településen, nekik is köszönhető a minimális bűncselekmény. A
77-es szétmű főút a települést közvetlenül nem érinti, ami közlekedés biztonsági szempontból
kedvező, illetve az ,,Lltaző bűnöző" is kevesebb. A lakosság nagy rész jogkövető. A helyi
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problémákat orvosolják, a település lakossága kiegyensúlyozott. A Művészetek Völgye rendezvény
a bűnelkövetés szempontjából itt is érezhető. A faluban illegális szemét lerakás ellen próbálnak
hatékonyan fellépni, pályáztak kamera rendszerre, amin nem nyert a falu, nagyon hasznos lenne,
mert fényképet vagy videót készit a rendszer, amit a rendőrség fudna hasznáIni. Az összefogás,
megelőzés nagyon fontos a bűncselekmények kapcsán. A rendőrségnek jó kapcsolata van az
önkormányzattal, lakossággal, aminek köszönhető a település jó bűnügyi helyzete. Fontos a
lakosság részérőI történő jelzés, Aközbiztonság jó, rendőrség célja, hogy ez ahelyzet maradjon,
vagy esetleg még jobb legyen. Közlekedésbiztonsági szempontból a ]7-es szémtű főútra történő
kihajtás veszélyes. A rendőrség igazgatásrendészeti tevókenysége a településen fegyvertartási
engedéllyel rendelkezők ellenőrzését jelenti" Kérte a helyi lakókat továbbra is segítsék a rendőrség
munkáját. Ha kérdés van, arra szívesen válaszol.

Marton Istvánné alpolgármester: a beszámoló nagyon tartalmas, minden fontos dolog benne van.

Nemoda István polgármester: köszönetet mondott a körzeti megbízottnak és a járási rendőrség
munkatarsainak, A lakosság jogkövető magatartása a rendőrség munkájának köszönhető.
Vigántpetend a jól működő kapolcsi polgárőr egyesülethez csatlakozott, együttműködési
megállapodást kötöttek velük, hetente legalább kétszer ott vannak a faluban a polgárőrök.

Kérte a beszámoló elfogadását.

HozzászőIás, észrevétel nem volt. Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testiilete
egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és taftőzkodás néllail meghozta a következő

2612015. (Y" 22.) Ökt. szám ű batározatat

Vigántpetend község Önkormán yzata Képviselő-testíilete
a Tapolcai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának
,,Vi gántp etend kö z s é g kö zb iztons ágának helyzetér ől, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekrőI" 2014. éwől
készült beszámolój át a jegyzőkönyvhöz csatolt formában
elfogadja.

(a beszámolő a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

4./ Napírend

Nemoda István polgármester: évente kell értékelni a gyermekvédelmi feladatokat, a HEP
elkészítésekor találkoztak a lakosság ktilönböző korosztályainak létszétlnáva|. A településen
összesen 225 fő é1, ebből a 0-18 éves gyerekek létszáma 6I fő. A Balaton-felvidéki Gyermekjóléti
és Családsegítő Szolgálat családgondozója Yarga Lajosné napi kapcsolatban van a rászoruló
családokkal. Az éves gyermekvédelmi tanácskozáson a falugondnokkal együtt résztvett, aki szintén
kapcsolatosan van a családokkal. A veszélyeztetett gyerekek száma 5-6 ftr. Amit lehet, azt
polgármesterként és a hivatali dolgozók is megtesznek a családok és a gyermekek ügyében,
érdekében. Az önkormályzat közfoglalkoztatás keretében a|kalmaz hátrányos belyzeű családban
élő személyeket, a mostani dolgozó Kolompár István munkájával elégedett, a kastély épület
tetőszerkezetének rendbe tételénél az ácsokkal együtt jó munkát végzett.
Javasolta a beszámoló elfogadását.

HozzászőIás, észrevétel nem volt. Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testtilete
egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meg}tozta a következő
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2712015. (V.22.) Ökt. számú határozatot

Vigantpetend község Önkormrán yzata Képviselő-testiilete
megtárgyalta a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásről szóló 1997.éví XXXI. törvény 96.§.(6) bekezdése
alapján az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvódelmi
feladatok 20 1, 4.évi ellátásáról készített értékelést.

Az önkormányzat a feladatellátásróI szóló értékelést tudomásul
vette, azt elfogadja és úgy határozott, hogy lehetőségeitől
fiiggően mindent elkövet a feladatellátás szinten tartása
érdekében.

Az értékelést megkiildi a Veszprém Megyei Kormányhivatal
S zo ciáli s és Gyámhi v ataláúloz (82 0O.Veszprém, Megy eház tér
1.)

Felelős: Nemoda István polgármester
Hatát'ldő 201 5. május 3 1 .

3./ Napirend

Nemoda István polgármester: Képviselők az beszámolót megkapták. Bácsi Károly elnököt
kérdezte,hogy a:z írásos beszámolót ki akarja-e egészíteni?

Bácsi Károly elnök: a kiküldött beszámolót azídei programokkal egészítette ki.

Nemoda István polgármester: kb. egy hónapja volt az alapítvány átadás-átvétele, akkor ő mint az
alapítvény korábbi elnöke elkészítette a beszámolőt az elmúlt 23 évben végzett munkáról. Első
kuratórium elnöke Hatvany Csaba, a másodiké Ács Lászlőné egyaránt aktív tagok voltak.
,,Törésmentes elnöki feladat és kuratóriumi feladatok átaőása történt". A,,Felfajós kút" mellett új, a
szabadidő eltöltésére alkalmas helyet alakítottak ki, az átadását Pünkösdre tervezték, de az esős idő
miatt június 7-re halasztották. Megköszőnte az alapítványban eddig végzett munkáját, Bácsi
Károlynak pedig jó munkát kívánt. Kérte az alapítvány beszámolójának elfogadását,

Hozzászőlás, észrevétel nem volt. Vigántpetend Község Önkormányzata Kepviselő-testiilete
egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkril megbozta a következő

28t2015. N.22.) Ökt. számú határozatot

Vigántpetend község Önkormán yzata Képviselő-testülete
Vi gántp etend Jövőj éért Alapítvrány 201 4. éví tevékenys égéről
sző|ő b eszámolőt a j e gy zőkö nyvhö z cs ato lt formáb an
elfogadja.

(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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5./ Napirend

Nemoda István polgármester: egy tapolcai váIla|kozó végzí a belső ellenőri munkát, minden
évben más-más területet vizsgál. Tavaly az önköltség szémítási szabályzatot ellenőÁzte. Az
önkormányzat a törvényi kötelezettségének eleget tett. Kérte az előteqesztés szerinti hatélrozat
elfogadását.

Hozzászőlás, észrevétel nem volt. Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-teshilete
egyhangu döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és l.rrrtőzkodás nélktil megltozta a következő

29 t2015. (Y. 22) Ökt. számú határozatot

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testtilete a
20 I 4 . évi b első ellen őrzésr őI készített óves ö s szefo glaló
ellenőrzési j elentést elfo gadj a.

(előterjeszt és a jegyzőkönyv mellékletét képezí)

6.1Napirend

a) AVölgy TDM beszámolója

Nemoda István polgármesterz az önkormányzat tagtra az egyesületnek, érdeke, hogy ,,A Völgy
TDM-mel" is együttműködjön. Dr. Vass István jó és eredményes pályázatíró. Javasolta az egyesület
beszámolój ának elfo gadását.

Kovács Miklós képviselő: volt egyesületi ülésen, mint vállalkoző, ahol elhangzott hiényolják a
Vigrántpetendi aktivitást, a monostorapáti, kapolcsi és dörögdi települések is aktívabbak.

Kardos Tibor kópviselő: ők miben aktívabbak? Az önkormányzat részeről az egyesülettel ő a
kapcsolattartó, de szerinte a kommunikációval nincs minden rendben, mert sok mindenről nincs
információja.

Kovács Miklós képviselő: Vigántpetendről is lehet valamilyen kezdem ényezéstindítani, ami érinti
az egyesületben részt vevő tagokat, rendezvényt szewezni. Dr. Vass István egy főzőverseny
szervezósét javasolta, hogy az itt élő külfloldiek mutassák be a saját gasztronómiájukat. Ha van a
településen sport, vagy kulturális rendezvény, akkor tájékoztatni kell az egyesületet.

Nemoda István polgármester: fontosnak tartja, hogy Vigántpetend ,,A Völgy Egyesület ,,

infrastrukturát hasznosítsa, az ott lévő értékeket minél jobban megismerje, használja. a közös
rendezvényeken legyen j elen.

Kovács Miklós képviselő: ki szerkeszti a vigántpetendi honlapot?

Ács Szilvia képviselő: a Balaton Elektronika Kft"

Kardos Titlor képviselő: ő szívesen segítene, több hasznos információt fel lehetne tenni ahonlapra.

Ács Szilvia kópviselő: korábban Ács Dániel szerkesztette, a hozzáfétésben, az adat feltöltésben
biztosan tud segíteni.

Kovács Miklós képviselő: több hasznos információ felkerülhetne a honlapra, több látványosság,
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érdekesség is van amiről az embereknek tudni kell.

Takács Lászlóné jegyző: a Balaton Elektronika Kft-nél Bándi Csaba a kapcsolattartő, a testi,ileti
dokumentumokat neki küldik el, ő rakja fel azokat a település honlapjára. A hivatali dolgozóknak
nincs arra kapacitásuk, hogy más információk feltöltésével foglalkozzanak,

b) Horváth Lászlóné Kapolcs, Jókai u.3. szám alatti lakos munkaviszonya

Nemoda István polgármesterz a kapolcsi és vigántpetendi óvodásokat egy kapolcsi asszonyka -
Horváth Lász|őné- kíséri a Monostorapáti óvodába. A kapolcsi önkormányzat foglalkoztatja
jelenleg napi 4 őrthan, fel lehetne venni 6 órában és akkor a napi két óra költségét, havi 38 ezer Ft-
ot a vigántpetendi önkormányzata ftzetné. Egy megállapodásban rögzitené a két település, amit a
pol gármesterek al áírnak.

Kardos Tibor képviselő: milyen munkát jelent ez?

Nemoda István polgármester: reggel és délután az óvodás gyerekeket kíséri az iskolabusszal, ezen
kívül Kapolcson az orvosi rendelőt takadtja.

Takács Lászlóné jegyző: eddig gyormeknevelési támogatásban részesült, amellett őolgozott 4
őrában, a GYET áprilisban megszűnt, azután lehet a jogviszonyát 6 őrásramódosítani.

Nemoda István polgármester: kérte a képviselőket anyagilag járuljanak hozzá, a kapolcsi
önkormányzat a|kalmazásában álló Horváth Lászlónét foglalkoztatásának költségeihez, napi 2 őra
havi 38 ezer Ft-al költséget biztosítsák,

HozzászőIás, észrevétel nem volt. Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyhangú döntéssel, 3 igen szavazattal, ellenszavazat ésÁrtőzkodás nélktil megltozta a következő

30 t2015. (Y" 22.) Ökt. szám ú határozatot

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testtilete a
kap o lcsi önkormányz at alkalmazás áb an álló H orváth L ászlőné
Kapolcs, Jókai u. 3. szétm alatti lakos munkabérének
költségéhez havi 3 8 ezer F t- aI, azaz Harmincnyolcezer forinttal
2015" május 1. napjától hozzájárul.
A bérköltséghez valő hozzájarulás fedezete az önkormányzat
20I 5.évi költségvetésében biztosított.

Megbizza jegyzőt és a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Nemoda István polgármester

Határidő: 2015.június 1 0.

Nemoda István polgármester: anagyvázsonyi általános iskolába t2vigántpetendi gyermekjár. Az
iskola megköszönte az önkormányzat timogatását és a falugondnoki autó közreműködését. Május
29-én az iskolában egy gála műsort tartanak a gyerekek fellópésével, amire az önkormányzatotis
meghír,ták, kérte Kardos Tibort, mint szülőt, hogy az önkormányzatot is képviselje.



Jőzsa István az önkormínyzatnáI kulturális
gyermekbarát települési cím elnyerésére lehet
szervezetéhez.
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közmunkásként dolgozik, aki tájékoztatta, hogy
pályáaatat benyújtani az IINICEF Magyarországtr,

B ej elentés, tájékoztatás

Nemoda István polgármester: elmondta a Kossuth utcában az önkormányzat elkészítette a
vízelvezető árok betonozását, költsége 400-450 ezer Ftlesz, a volt kastély épület tetőszerkezetének
javítása eddig 60 ezer Ft-ba kertilt.

A Bakonykarszt tájékoztatása szerint locsoláshoz lehet kémi 10 %-os kedvezményt, amit egy
nyomtatvány kitöltésével lehet kérni Minden hétfcín 8-10 óráig lehet nyomtatvénfi kérni a
hivatalban, segítenek a kitöltésben is és felviszik Nagyvázsonyba a Bakonykarszthoz.

Megköszönte a képviselők megjelenését az ülést 18 óra 15 perckor az ülést bezárta.

K. m. f.
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