
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete  
8293 Vigántpetend, Kossuth u.32. 

Száma: 1406-7/2015. 

J e g y z ő k ö n y v 

Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. augusztus 31-én  
               (hétfőn) 17,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

Az ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Monostorapáti, Petőfi u.123. 

Jelen vannak:  
  Nemoda István    polgármester  
  Marton Istvánné   alpolgármester  
  Ács Szilvia    képviselő 
  Kovács Miklós    képviselő 
 
Távolmaradását előzetesen bejelentette: 
 
  Kardos Tibor    képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
 
  Takács Lászlóné   jegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: 
 
  Takács Lászlóné   jegyző 
 
Nemoda István polgármester köszöntötte a jegyzőt, képviselőket. Megállapította, hogy az ülés 
határozatképes, hisz 4 képviselő jelen van. Kérte a képviselőket a meghívóban szereplő napirendi 
pont tárgyalásával értsenek egyet, azt fogadják el. 
 
Képviselő-testület határozathozatal nélkül egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta az alábbi: 
 
N a p i r e n d e t :    1./ Vegyes, aktuális ügyek. 

a.) Fejlesztések, beruházások 2015. évben  
b.) Értékelés a Művészetek Völgye – 2015. Jubileumi – Fesztivál 

Vigántpetendi eseményeiről 
c.) Halimba-Taliándörögd Sportegyesület kérése   

 
   Előadó: Nemoda István polgármester  
 

a.) Fejlesztések, beruházások 2015. évben  
 
Nemoda István polgármester elmondta, hogy eddig végzett fejlesztésekről készített egy 
tájékoztatást. 2015. I. félévről szóló  pénzügyi beszámolót  következő testületi ülésen tárgyalják.  3 
millió forintos fejlesztési költségbe beleférnek, költségek megoszlása az alábbi: 
Szennyvíz számlán lévő összeg 4341 e ft, költségvetési fejlesztési pénz 3080 e ft. szennyvízpénzből 
700 e ft-ot fordítottak utak, hidak, vízelvezetők karbantartására, 1230 e ft-ot pedig a költségvetési 
tartalék terhére. 
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Kérte tájékoztató elfogadását. 
 
Marton Istvánné alpolgármester kérte pontosítani a tájékoztatót, a vízelvezető felújítására a Kossuth 
u.7-9 számú házak előtt került sor.   
 
Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az 
alábbi: 
 
37/2015.(VIII.31.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t  
 

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete polgármester által 
készített „Fejlesztések, beruházások 2015. évben” tájékoztatót elfogadta. 

 
(tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

b.) Értékelés a Művészetek Völgye – 2015. Jubileumi – Fesztivál Vigántpetendi eseményeiről 
 
Nemoda István polgármester elmondta, hogy érzékelhető a fesztivál befejezése után, hogy a 
Művészetek Völgye Nonprofit Kft. és a szervezők elképzelései jelentően eltérnek. 2015. augusztus 6-i 
testületi ülésen értékelte az eseményeket, tapasztalatokat. Átnyújtotta  a képviselőknek az 
összefoglalót. Testület a szervezők kérésére módosította a közterület használatáról szóló rendeletét, 
1-1,5  millió forintról mondott le, a testület gesztust tett. Partnerség nem köszönt vissza, az elmúlt 25 
évben Vigántpetendre a bevétel 1 %-a sem jutott. Kapolcson gyarapodott a falu a csigaházzal, 
falumalommal, kovács műhellyel, faluházat fejlesztették. Beruházás kell Vigántpetendre is. 
Szeptember végén egyeztetik a 2016-os programokat. Egy dolog nyitott, rendezetlen. Kiss István 
telkén a szervezők elhasználtak 76 m3 vizet, amelyet nem fizettek ki. Ígéretet tettek, hogy a 
Vigántpetendről elszármazottak találkozóját 300 e ft-tal támogatják, de ebből sem realizálódott 
semmi. 
 
Kérte tájékoztatójának  határozathozatal nélküli tudomásul vételét. 
 
d.) Halimba-Taliándörögd Sportegyesület kérése   
 
Nemoda István polgármester elmondta, hogy képviselők megkapták Hoffner Tibor egyesület 
elnökének levelét. 30 fős csapat részt vesz a 2015-2016 évi bajnokságba. Vigántpetendről 4 gyerek 
játszik a csapatban. Jelenleg 2 mikro busszal oldják meg a szállítást, közel 1000 km-t utaznak. Kérte az 
egyesület elnöke,  hogy 6 vasárnap a falugondnoki busszal szállítsák a labdarugókat. Véleménye 
szerint a kérésre a féléves gazdálkodásról szóló beszámolókor térjenek vissza. Gondot jelent a 
falugondnok munkaidőn kívüli foglalkoztatása. 
 
Képviselők a javaslattal határozathozatal nélkül egyetértettek. 
 
Nemoda István polgármester megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 17,50 órakor 
bezárta. 
 
      k.m.f.t. 
 
 
  Nemoda István       Takács Lászlóné 
  polgármester              jegyző   
 
 


