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Előadó: Nemoda István polgármester

1./ Napirend

Nemoda István polgármester: a testiilet az elműlt hat ér,üen kétszer tárgyalta a témát, először
2 009 -b en, maj d 20 I 2 -b en módo s ította a tal aj terhelésről szóló rendeletet.
JogszabáIy változás miatt a szolgáltató Bakonykarszt Zrt. minden év februárj áhan adatot szolgéltat
az Önkormányzatnak a közmű csatoma hálőzatrarákötő személyekről, és azokról akik nem kötöttek
rá a rcndszerre, azoknak az éves vízfogyasztásárőL A településen I22lakóingatlan van, ebből 90
kÖtÖtt rá eddig a rendszerre. Hat olyan ingatlan van, ahol avízfogyasztás a 10 m3-t meghaladja.
Az előterjesztésben olvasható, hogy 32 ftí nem kötött rá a rendszerre, közöttrik 4 olyan van, aki
nagyobb fogyasztónak számít.
A Bakonykarszt Zrt. a 2014. december 31-i állapotnak megfelelően adta meg az adatokat. Azokat a
lakókat, akik még nem kötöttek rá a rendszerre valamilyen formában fel kell szólítani, a
talajterhelési díj adók módjára behajtható.
A rendelet tervezet szerint nem terheli fizetési kötelezetts ég azt a híatartást, ahol az éves víz
fogyasztás nem éri el a 10 m3-t, 50 %-os díjkedvezményt kapnának azok az egyedülállók, akinek a
havi jÖvedelme az öregségi nyugdlj mindenkori legkisebb összegének 300 oÁ-át, (|elenleg 85.800,-
Ft) közö s híatartásban élők es etén a 200 %- át( 5 7. 0 00, -Ft).

Marton Istvánné alpolgármester: a Bakonykarszt által ktildött listában van olyan személy is,
akinél nincs benn avíz, olyan is van, aki használj a avizet, de a szám|anem az ő nevére szól.

Nemoda István polgármester: következetesnek kell lenni a lakott ingatlanok tekintetében.

Takács Lászlóné jegyző". a talajterhelési díj befizetése bevallás alapján történik. A cél az,hogy a
szewtyvíz a talajt ne szennyezze. A bevallás benffitásának elmulasztása miatt lehet mulasztási
bírságot kiszabni.

Kardos Tibor képviselő: vannak kettes udvarok, udvaron belül a lakóknak ezt Ie kell rendezni
egymás között.

Nemoda István polgármoster: családoktól fiiggetlenül meg kell hozni a döntést, szociális
helyzetre való tekintet nélkül. I(i kell minél előbb hirdetni és az éÁntetteket értesíteni.

Nemoda István polgármester- Kardos Tibor kópviselő: csak azokkal szemben lehet eljárni, aki a
nyilvántartásban szerepel.

Nemoda István polgármesterz az előterjesztés szerint a vízmérővel nem rendelkezők esetében a
napi vízfogyasztás alsó határa 50 liter/nap.

Kovács Miklós képviselő: szerint az 50 %-os kedvezmény nem elég ösztönző, magánszemély
esetén lehetne, hogy egy évig ne kelljen talajterhelési díjat fizetrll, annak akinek alacsony az éves
fogyasztása.

Takács Lász|Őné jegyző: a településen két esalád jöhet szóba szociálisan rászorulóként, akiknél
jelentős az évesvízfogyasztás, Ők éhetnek a kedvezménnyel.
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Nemoda István polgármester: kérte a képviselőket a rendelet megalkotására.

Hozzászőlás, észrevétel nem volt. Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyhangu döntéssel, 5 igen szavazattal, el|enszavazat és tartőzkodás nélkiil megalkotta a következő

712015" (Vm. 10.) önkormányzati rendeletet

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testiilete a
talajterhelési díjról szóló rendeletet a jegyzőkönyvhöz csatolt
formában elfogadja.

Nemoda István polgármester: kérte a jegyző asszonyt, hogy a rendeletről a lakosságot
tájékoztassák.

Takács Lászlóné jegyző: a rendelet felkerül a honlapra és a hirdetőtáblákra is.

2./ Napirend

a) Wgántpetend-Kapolcs ivóvízellátó víziközmű -rendszer Gördülő Fejlesztési krv véleményezése

Nemoda István polgármester: a Bakonykarszt Zrt. az ivőviz rendszer fejlesztésére vonatkozó
tervet 2a2O-ig készítette el Kapolcs-Vigántpetend községekre vonatkozóan. A fejlesztések számáta
nagyon szakmai alapon kószültek, sem a szakmai, sem a pénziúgyi helyzethez nem éít
polgármesterként, ezért teljes mértékben megbízik a Bakonykarszt Zrt-ben. A fejlesztési tervben
látta, hogy az Ady Endre utca vizellátásának elkészítését 2077-re ütemezték. A tervezett
fejlesztésekről egy országos táblánat készül, és az abban szereplő fejlesztési tervek kerülnek
továbbításra az llletékes hatósághoz, amit majd vélhetően támogatásban részesítenek.

Kardos Tibor képviselő: nem ért egyet a polgármesterrel abban, hogy szakmailag a képviselők
nem tudnak a fejlesztési tervhez hozzászőlni, ha részletes tervet ktildenek, akkor tudnanak
véleménf mondani. Javasolta, hogy kérjenek a szolgáltatótól részletes tervet a későbbiekben.

Takács Lászlóné jegyző: az ffitortizácíős díjból valósítja meg a szolgáItatő a tervezett
fejlesztéseket, ő tudja, hogy mikor, mit és hol kell fejleszteni.

Kovács Miklós képviselő: a szolgáltató ktildjön részletes ismertetőt a tervezett fejlesztésekről és
akkor a testtilet is bele fud szólni.

Nemoda István polgármester: szerinte ez egy két lépcsős fejlesztés, most van az első fokozat, ami
az igényfelmérés és majd az adatt pályazati lehetőségnél lehet részletesen kémi mit szetetne az
önkormányzat.

Kovács Miklós képviselő: szerinte az önkormínyzatnak bele lehet szólni atervezett fejlesztésbe,
ha több informáeiója van.

Nemoda István polgármester: kérte azivőviz fejlesztésre vonatkozó ltatározat elfogadását.

Hozzászőlás, észrevétel nem volt. Vigántpetend Község ÖnkormányzataKépviselő-testülete 3 igen
szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással megfiozta a következő
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31/2015.(VIII.6.) Ökt. számú h a t á r o za t o t

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testiilete a viziközmű-
szolgáltatásról szóló 20IL évi CCX. törvény 1 1 . § (4) bekezdése, valamint
az 58/2013.(II.27.)Korm.r.90/B. §-a alapjarl a 43. 11-14553-1_002-01-04
Vigántpetendo Kapolcs ivővlzel.|átő vfuiközmű rendszerre vonatkozőart
elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat melléklete szerinti formában
elfo gadásra j avasolj a.

Képviselő-testí,ilet megbízza a jegyzőt, hogy a szolgá|tatőt a
testiilet döntéséről táj ékoztassa.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Határidő. 2015" augusztus 19.

I7 őra 45 perckor Kardos Tibor kópviselő elhagyta az üléstermet.

b) Hegyesd szennyvízelvezető-és tisztító víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési krv véleményezése

Nemoda trstván polgármester: a Bakonykarszt Zrt, készítette el a szennyvíz rendszer fejlesztósére
vonatkrrzó tervet, a fejlesztések fedezete szintén az arrcrtizációs díj. Atewezett fejlesztés 2017-
2a29 közőtti időszakra vonatkozik.
Kért e az el ő terj es ztés szeinti határ o zat el fo gad ás át.

Hozzászőlás, észrevétel nem volt. Vigántpetend Község ÖnkormányzataKépviselő-testtilete 3 igen
szav azattal, 1 ellenszav azattal meghozta a következő

32naÉ"(VIII.6.) Ökt. számú h a t á r o z a t o t

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testiilete a
vízíközmű-szolgáltatásról szóló 20II. évt CCIX. Törvény 11. §

(4) bekezdése, valamint az 58l2013.(IL27.)Korm.r.90/B. §-a alapján a64.21-
02 422 -1 -0 05 - 0 0 - 0 0 H e gye s d sz e n nywízelv ez et ő é s tisztító v íziközmű
rendszerre vonatkozó an elkészített Gördülő F ej lesztési Tervet a határ ozat
mell éklete szerinti formáb an el fo gadásra j avasolj a.

Képviselő-testijlet megbizza a jegyzőt, hogy a szolgáItatőt a testület döntéséről
tájókoztassa.

Felelős: Takács Lász|őú jegyző

Határidő. 2015" augusztus 19.
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c) Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügleleti Szolgálat kazalkalmazottjának
.felmentése.

Nemoda István polgármester: elmondta, hogy a hétvégi orvosi ügyelet fenntartásához történő
hozzájímlás mértéke az eddig 58,-Ft/fti lakosságszámról valószínűleg 70,-Ft-ra fog változru.2015.
szeptember l-től a hétvégi ügyeleti szolgálatnak új vezetője lesz, Szabó Krisztina, aki jelenleg
Sümegen 4 őrában látja el ezt a feladatot. Az űj vezető egy f(í gépkocsivezető létszámleépítéséhez
kéri a testtiletek hozzájárulását.
Fontos, hogy a hétvégén is legyen orvosi ügyelet, ez minden település érdeke. A Balaton-felvidéki
Szociális, Gyermekjóléti Szolgálathoz lartozlk a hétvégi ügyelet. Egy fő gépkocsivezető
felmentésére kerül sor, mivel az önkormányzat taga a tárulásnak nyilatkozni kell, hogy nem tudják
tovább fo glalkoztatni.

Kovács Miklós képviselő: törvény írja elő az 58,-Ft/főhozzájárulást?

Nemoda István polgármester: létszám arányosan fizetlk a település ek a hozzájárulást, mert az
állami normatíva nem fedezné az ellátást és veszélyeztetné azigyelet fenntartását.

Takács Lász|őné jegyző: a kistórségi iroda épület felújítása után a társulásban részt vevő tag
önkormányzatoknak egyforma fulajdoni részük .van) ez lakosságszámtól fiiggetlen, minden település
I l 33 - ad, részben tulaj donos,

Kovács Miklós képviselő: az űgyelet fenntartásáhaz ahozzájárulást más módon is meg lehetne
határozni, nem |étszám arányosan történne a ftzetés, hanem az adott önkormányzat
költségvetésének figyelembe vételével. A kistelepüléseknek érdeke-e, hogy ne létszám arányosan
fizessenek? A társulási üléseken a polgármestereknek mennyit ér a szavazatú

Nemoda István polgármester: minden polgármesternek azonos értéktí a szavazata, a település
nagy s ágátől fii g getl enül.
Kérte az előterj es ztés szeinti hatátr ozati j avasl at el fo gadás át.

Hozzászőlás, észrevétel nem volt. Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testtilete
egyhangu döntéssel, 4 igen szavazattal, ellenszavazat éstartőzkodás nélktil megl' zta a következő

33/2015.(YilI.6.) Ökt.számú h a t ár o z at o t

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testiilete , mint a Tapolca
Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak sierint
nyilatkozik arra, hogy a Társulás által fenftartott Balaton - felvidéki Szociális ,
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szo|gálatnál egészségügyi okok miatt
felmentésre kerülő közalkalmazottat ( 1 ftí gépkocsivezető ) a fenntartói körén
belül működő intézményénél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag
megtiresedő álláshelyeken vagy atervezett új álláshelyeken a felmentéssel érintett
személy jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkiili
foglalkoztatására nincs lehetőség.

Vigántpetend közsóg Önkormányzata Képviselő-testtilete a létszámleépítéssel
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatrás igénylésének Magyar
All amkinc s tárhoz tört énő b enyúj tás át támo gat1 a, azzal e gy etért.
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Felelős: NemodaIstván polgármester

Hatái.őő: zal 5. augusztus 3 0.

d) MŰvészetek Völgye Jubileumi Fesztivál Vigántpetendi eseményeinek értékelése

Nemoda István polgármester: a fesztivál vége után 72 őrával3 irányból 3 -féle értékelés erkezett,
amit az Önkormányzatok megkaptak: 1. Művészetek Völgye Nonprofit Kft,2. Kapolcsi Kulturális
és Természetvédelmi Egylet. Már megvan a20l6.évi fesztivál időponda.
A saját véleménye szerint a kÖvetkezőkben értékelte a rendezvényt: az önkormányz at szerződ.ést
kÖtÖtt a Hello Wood-al, amik egy nemzetközi alkotótábort hoztak Vigántpetendre, a Tókertben
kerÜltek kiállításra az elkészült alkotások. Szerinte sikeres volt, ezáltal Vigántpetend újra be tudott
kaPcsolódni a fesztiválba. A templomban Völgy komolyzene volt, amit néhány alkalommal
megnézett, a ravatalazónál pedig kiállítás volt, ami jól kapcsolődott az építésze|<hez. A felelősök
nem mindiglátták el tökéletesen a feladatukat,2 qszaka a templomot nem zártákbe, szerencsére
nem tÖrtént baj. A településen az érdeklődés mérsékelt volt., ez mondható el a Pálirkahuzra is. A
fesáivál ideje alatt véradást is szerveztek, ahol 39 frj vett részt, akorábbi években is hasonló volt ez
alétszám. A faluban 6-7 ezer ember fordult meg a tíz nap alatt.
Kérte a képviselőket, hogy a következő évi programok előkészítésében vegyenek részt aktívan és a
telePÜlés ,,Nyitott völgyfaluként" vegyen részt a tárgyalásokon. Nagy Péter falugondnok jól
dolgozott a fesztivál alatt, minden felmenilő problánát megoldott, segített.

Pécsi Erika helyi lakos: A jövőre vonatkozóan fontos kérdés, hogy Vigántpetend hogyan tud
bekaPcsolÓdni a fesztiválba" Szerinte nem volt elég látnivaló, program a telepüiésen, amiórt sokan
látogattak volna ide. Ha több programot hoznak a szervezők, akkor biztosan többen lettek volna.
KaPolcson nagyon sokan voltak, szinte minden programot ott rendeztek meg. A ,,Sédány''-13
nagyobb hangsúlyt kell fektetni, nagyobb szerepet kellene kapnia.

Ács Szilvia képviselő: kiállításokra,látványos dolgokra lett volna szükség, ami jobban vonzza az
embereket.

Nemoda István polgármester: a ,,Fejflíjós kút" is egy jó program helyszín lehetett volna, szépen
rendbe rú<ta a falu, többen látogatták.

Fécsi Erika helyi lakos: a Tókert-ben nagyon meleg volt, szerinte fákat kellene oda ültetni, hogy
majd árnyékot adjon évek múlva. Kapolcson nagyon sok a program. Vigántpetenden kevés i
program és a helyszínek nem elég vonzóak.

Kovács Miklós képviselő: olyan program kell, ami az emberek et idevoluza, pl. konc ert, élő zene.
NaP kÖzben hiába van látnivaló, ha este nincs olyan, amiért az emberek idejönnek.

Pécsi Erika helyi lakos: nem volt megfelelő a települések között a programok elosztása.

Kovács Miklós képviselő: szerinte az sem jó megoldás, hogy minden Kapolcson összpontosul,
nagYon nagY a tÖmeg nrég hétkÖznap is. Amíg petendre nem hoznak megfelelő programokat, addig
az emberek nern jönnek ide, mert nincs miért. APálinkaháutak is az lenne a jő,ha minél töbÜ
program lenne a faluban.

Pécsi Erika helYi lakos: Vigántpetenden vannak nagyobb helyszínek, ami sok ember befogadására
alkalmas lenne, de ott különböző fejlesztésekre lonne szükség. De ki ftnanszirozza afejleszúseket?
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Ács Szilvia képviselő: megváltozott a |átogató közönség, hiába volt a templomban komolyzenei
koncert, nern azok jönnek ftíként, akiket ez érdekel.

Nemoda István polgármester: ki ta|állaki a programokat, amit itt a településen szeretnénk?

Pécsi Erika helyi lakos: nem a programok kitalálása a kérdés, hanem az, hogy ki finanszírozza a
helyszíneken a fejlesztéseket?

Nemoda István polgármester: kérte a képviselőket, hogy vegyenek részt az egyeztetésen, a
faluban az ernbereket össze kell hívni és egy faluforum keretében megkérdezni, hogy aka{ák-e
egyáltalán,hogy 20l6-ban is megrendezzék a fesztivált és a település részt vegyen-e? Új helyszín
lehetne a plébánia. Több látogató várható a településen, ha több a program, több helyszín vonható
be, a helyszíneket viszont fejleszteni kell.

e) Wgántpetendről Elszármazottak Találkozójának előkészítésével kapcsolatos feladatok
megbeszélése

Nemoda István polgármester: a talá|koző megszervezésére a 2015. szeptember 19-i nap látszik
megfelelőnek. 2013-ban volt az első, ami jól sikerült. A kulturház megfelelő helyszín lesz, A Hello
Wood tagjait felkérik, hogy tartsanak előadást a találkozőn résztvevőknek. A szewezést már
megkezdték, vannak felajanlások.

Ács Szilvia képviselő: érdemes lerrne a meghívókat minél előbb kiküldeni.

Nemoda István polgármester: hétftjre tewezték a kiktildést.

fl Agenda Natura Manufahúra részére ingatlanhasználati jog átengedése

Nemoda István polgármester: a faluban vannak olyan épületek és területek, amik nem vetnek jó
fényt a falura, azokat rendbe kellene terrrri. A major és az ottani gazdaság sern tul jó látvány, nincs
összhang, varrnak olyan részek, amiket nagyon rendbe kellene tenni. Az Agenda menedzsmentjének
magatartása nagyon méltatlan.. Az önkormányzat a falukép javitása érdekében hajlandó megtenni
kiilönböző intézkedés eket.

Bácsi Károly elnök: most folynak munkálatok az épület környókén.

Nemoda István polgármester:20l5"januártó1 6 ftí megváltozott munkaképességú személyt kellett
volna már foglalkoztatniuk az itt épűIet épületben.

Takács Lászlőné jegyzőz az épületet az AgendapáIyéaati pétlzből építette fel és valószínűleg azzal
együtt vál|alta az emberek foglalkoztatását.

Nemoda István polgármester: nem válaszoltak az önkormányzatmeg!<eresésére.

g) Beregi Katalin kérelme Vigántpetend, József A. u. 5. -189/15. hrsz,- lakótelek beépítési
kötelezetts ég hos szabbítási kérelme

Takács Lászlóné jegrző: az öt éves beépítési kötelezetts ég 2015. szeptember hónapban lelár, ezért
kérte a hosszatlbítást, vagy a telek visszavásiárlását. A telekre egy beton alapot építettek és a
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közművek is rajta vannak. Különböző családi és anyagi okok miatt az építkezést nem tudta
folytatni, azértkéi a hosszabbitást. Az önkormányzat a költségvetésében nem tervezett ilyen jellegű
kiadást.

Marton Istvánné alpolgármester: a beépítési kötelezettség meghosszabbítását javasolta, a
visszavásárlást nem támogatta. Nem biztosított, ha új tulajdonos lesz, akkor ő építkezni fog.

Takács Lászlóné jegrzőz javasolta, hogy a beépítési kötelezettség kerüljön törlésre és az ön
kormáyzat járuljon hozzá atÁoz, hogy a tulajdonos a telket maga értékesítse.

Nemoda István polgármester: fel kellene mémi, hogy milyen ingatlanok vannak, amik nincsenek
beépítve.

Kovács Miklós képviselő: az ingat|an tulajdonos kötelessége a teniletének a rendben tarIása, a
kaszálás.

Bácsi Károly elnök: szerinte az önkormányzatne vásárolja vissza a telket.

Nemoda István polgármester: a testület két évre hosszabbítsa meg a beépítési kötelezettséget.

Takács Lászlóné jegyző: ha eddig nern építkezett, biztosan nem fog. A testület a beépítési
kötelezettség alól mentse fel és az eladáshoz jráruljon hozzá, felépítménnyel nehéz lenne az
értékesítés.

Pécsi Erika helyi lakos: ezzel a döntéssel a testület nem idéz elő olyan helyzetet, hogy sorban itt
maradnak a felig elkészült, vagy elkezdett épületek?

Takács Lászlóné jegyző: a Földhivatal 4 év után törli a beépítési kötelezettséget. Meg van
ítatárazva, hogy mennyi időn belül vásárolhatja vissza az önkormányzat a telket.
Üresen álló telkek tulajdoni lapját áttekintik, megnézik mikor járt le a beépítési kötelezettség.

Nemoda István polgármester: az önkormányzatnak a telkekkel kapcsolatosan még nem
keletkezett költsége, nem kellett kaszálni, mert az éllattartők lekaszálták, béléaták, ők
hasznosítottak eddig.

Kovács Miklós kópviselő: ha az önkormányzatlekaszálja a területet, akkor az azzal kapcsolatosan
felmerülő költséget kiszámléabatja a tulajdonosnak. Akkor viszont a tulajdonos nem érdekelt abban,
hogy valamit kezdjen a területtel, mert más karbantartja helyette. Döntse el, hogy építkezik, vagy
adja el. A tulajdonos bontásra nem kötelezhető?

Takács Lász|őné jegyző: bontásra csak akkor kötelezhető, ha életveszéIy áll fenn.

Nemoda István polgármester: javasolta a hatítrozat meghozatalát az elhangzottak alapján:
beépítési kötelezettség alól felmentés, tulaj donos általi értékesítés.

Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testtilete egyhangú döntéssel, 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és hrtőzkodás nélki,il meghozta a következő
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Vi gántpetend közs ég Önkormányzata Képviselő -testül ete
meglargyalta Beregi Katalin Mátészalka, Arany János köz l1 .sz. alatti
lakos kérelmét és a következő döntést hozta:Az önkorményzat
beépítési kötelezettséget nem hosszabbítja meg. Tulajdonost a
vigántpetendi 1 89/1 5.hrsz.-ú lakótelekre vonatkozó beépítési
kötelezettség teljesítése alól felmenti.
képviselő-testtilet hozzájénú ahhoz, hogy a lakótelket saját maga
értékesítse, a lakótelket az önkormán yzat nem kívránj a visszavásárolni.

Megbizza jegyzőt és a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Nemoda István polgármester

Határidő: 2015. augusztus 31.

Nemoda István polgárrrrester: más napirend nem volt, megköszönte a részvételt, megkérte a
képviselŐket nem hagyják el az üléstermet és 18 őra 55 perckor zártiléstrendelt el.

K. m. f.

Jegyzo


