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Vigántpetend község Önkormán yzata Képviselő-testülete
8293. Vieántpetend. Kossuth u.32.

Szám: 1406-912015.

Jegyzőkönyv

KészÜlt: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2}Is.november 24-én(kedd)
17.30 őrat kezdettel megtartott rendes nyilvános ülésről

Az ülés helye: Többfunkciós Közöss
Jelen vannak:

Nemoda István
Marton Istvánné

égi HáLzVigántpetend, Kossuth u. 32.

Ács Szilvia
Kardos Tibor
Kovács Miklós LászIő

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő I7 őra35 perctől

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlőné
Bácsi Károly

jegyző
VJA Elnöke

Meghívottkéntjelen van:
Nagy Péter

falugondnok

Jegyzőkönywezetőz
szaller zoltarné

ftjelőadó

Nemoda István polgármester: köszöntette a jegyzőt és a képviselőket. Megállapította, hogy a
megválasztott 5 képviselőből mlnd az 5 fcí jelen van, atesttilet határozatképes.
Javasolta a napirendi pontok kÖzé felvenni: falugondnoki beszámoló előzetes tárgyalása,
,,Kapolcs_
VigántPetend Egészségügyi Alapitván!' alapitő okirat módosítása, faluforumon tartarrdó

polgármesteri beszámoló bemutatása.

Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok és a javasolt íémák
tárgyalásával értsenek egyet, azt fogadják el.

AkéPviselŐ-testiilet határozathozatalnéIkől, egyhangúlag, - 5 igenszavazattal - elfogadta az alábbi:

NAPIRENDET:

I

.

l

Y igantpetendért Eml ókérem alapitásár ől és adomán y
rendj érő1 szóló rendelet terv ezet elfogadása

ozásának

Előadó: Nemoda István polgármester

2.

3

l Y igántpetend község Önkormán yzata Képvi sel ő-tesnil et e I 0 l 20 t 4.
(XI. 3 0) S zerv ezeti é s Műkö dé si S zab ályzatának mó do sít ás a
Előadó: Takács Lászlőné jegyző
./

Helyi

E sélyegyenlő ségi Terv felülv izs gálata
Előadó: Nemoda István polgármester

4. lYigántp etend közs ég Önkormányzata Képvi selő -testíilete 20 I 6.

Munkaterve
Előadó. Nemoda István polgármester

évi

2
5./

Beszámoló a védőnői munkáról
Előadó: Lohn Kata védőnő
ügyek
a) belső ellenőrzési terv elfogadása
b) i skolai körzethatár véleményezése
c) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosításrának elfogadása
d) vizközmű vagyottkezelési díj elszámolás a 20í6-től
e) Magyar Orvosi Kamara Területi Szervezetének kérése
a háziorvosok ipanízésiadő fizetés alóli mentesítése
ügyében
f) Bene Lászlő Péter és Bene Viktóiavigántpetendi lakosok
Vigántpetend I89lI2. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi
ajánlata

6./ Vegyes, aktuális

Napirend előtt:
Nemoda István polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták alqárthatáid{ű
határozatok végrehajtásáíől, átruhélzott hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről
szóló tájéko ztatőt. Kiegészítéskéntelmondta, hogy az önkormányzat az idén 20 m3 f;ít oszthat ki,
eddig 12 kérelem érkezett.
A Balaton-felvidék egy része felkerült a Világörökség várományos listára, aminek Vigántpetend is
része, eznagyonjó dolog. Kérte a képviselők véleményét,hozzászólását. Kérdés,hozzászőlás nem
volt, képviselők hatarozaú,nzatal nélkül egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadták atájékoztatőt.
1.

Napirend

Nemoda István polgármester: az emlékéremadományozásnak célja, hogy erkölcsi elismerésben
részesítseazokat, akik a település érdekében sokat tettek és tesznek. Ha a testiilet a rendeletet
elfogadja, nekí az elkövetkező 6 évre már most van javaslata azon személyekre, akik méltóak
lehetnek az elismerésre, Az átadásta először 20I6-ban kerülne sor, a tervek szerint augusztus 2O-án,
évente csak egy elismerós adható. Varga Károly-ra gondolt, aki először kaphatná meg az elismerést,
posztomusz díjként,hiszen ő már nincs a petendiek között, már nem él.

Takács Lászl'őné jegyző: több helyről kért ajánlatot az emlékerem elkészítésére,bemutatta a
Monostorapáti emlékérmet. Amennyiben négy db-ot rendelnek, akkor adnak kedvezményt,
mappával együtt 24.000,-Ftldb az

átra,

ha egyet rendelnek, akkor 28.000,-Ft-ba kerül.

Kardos Tibor képviselő: ha többet rendelnek egyszeríe, akkor adott évben csak azt az egyet
gyártják le név szerint, akinek a testiilet adni akarja?

Takács Lász|őné jegyző: a nevet bárhol bele lehet graviroztatrtt, a gyártő is vállalja a név beírását.

Kardos Tibor képviselő: mi jár még a plaketthez?
Nemoda István polgármester: csak egy plakett egy emléklappal, ez nem anyags elismerés, csak
erkölcsi.

Más hozzászólás, észrevételnem volt. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testtilete
egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkoőás nélkül megalkotta a

8/2015. (XII. 1.) önkormányzati

rendeletet

Vigántpetend község önkormányzata Képviselő-testiilete ,,Vigántpetendért
Emlékérem" alapításáről és adományozásának rendj éről szóló rendeletet a
j egyzőkönyvhöz
csatolt formában elfogadta
(rendelet a jegyzőkönyv

2.

mellékletét képezi)

Napirend

Takács Lászlőné jegyzőz az önkormányzat Szervezeti és Működési SzabáIyzatában ellátandó
feladatként szerepel a családsegítés, ezt módosítani kell, mert a családsegítéssel és gyermekjóléti
s?olgálattal kapcsolatos feladatokat a Tapolca Kömyéki ÖnkormányzatíTársulás láda el. A Magyar

Allamkincstár jegyzt be a társulás törzskönyvi

nyilvántartásába az adatokat.

HozzászőIás, észrevételnem volt. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testtilete
egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül megalkotta a
912015.

(XII. 1.) önkormányzati rendeletet
Vigántpetend község Önkormán yzata Képviselő-testtil ete az
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáről szőlő I0l20I4.
(XI.30) számű önkormányzati rendeletet módosítását a
j egyzőkönyvhöz
csatolt formában elfogadta

(rendelet a jegyzőkőnyv mellékletét képezi)
3.

Napirend

Nemoda István polgármester: A ,,Helyi Esélyegyenlőségi Program" 20l3-ban lett elfogadva,
jogszabály irta elő az elkészítését.2014-ben már foglalkozott vele a Testtilet. Nagyon sok adatot
tartalmaz a ,,petendi enciklopédia". Az előterjesztés szerinti anyag nagyon jól tiikrözi a valóságot.
Tapolca az idén, ÁnOP projekt keretében a kömyező ieteptiiesettet egyutt a Jérási
Esélyegyenlőségi programot készítetteel. Ezze| kapcsolatosan voltak konzultációs forumok, 3
elŐadáson résztvett, érdekesek voltak. 20l3-hoz képest 2015-ben nem történt jelentős váItozás a

munkanélktiliség, és a szociális helyzet területén a faluban. Ahatározati javaslatot kérte módosítani,
,,időarányosan teljesültek a vállalások, a megfogalmazott céIoktovábbra is aktuálisak".

Marton Istvánné alpolgármester: akiegészítésselegytitt elfogadásra javasolta.
HozzászŐIás, észrevételnem volt. Vigántpetend község Ör,lkorményzata Képviselő-testtilete
egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és lartőzkodás nélkül meghozta a következő
4912015.

(XL24.) Ökt. számú határozatot
Vi gántpetend község Onkormán yzata Képvi selő -testtil ete a ] 9 l 20 l 3 .
(XII. 1 9. ) Ökt. számú határ ozattal elfo gadott Helyi E s élye gyenlő ségi
Programot felülvizsgálta és megállapította, hogy az abban kiűzött célok

időarányosan teljesültek, a megfo galmazott célok továbbra is aktuálisak.

4
4. Napirend

Nemoda István polgármester: a jegyző asszony elkészítette a munkatervet, 6 kötelező ülést
tervezett. Javasolta, hogy a 2016. augusztusl2-re tewezett ülésen ne csak az egészség§gy
helyzeteről, és a Többfunkciós Közösség} Ház és könyvtár számoljon be a munkájáról, hanem a
következő szervezetek is adjanak tájékoztatást az általuk végzett kulturális tevékenységről:
Vigántpetend Jövőjéért Alapítvány, Napkör Alapítvány, Csórom pusztai Oktatóközpont, Hello Wood
Alapítvány.
A kulturális közfoglalkoztatásban részt vevő létszítmra a Napkör Alapítvány ad be igén5t, az
önkormányzat nem igényel létszámot.

Kovács Miklós képviselő: hogy gondolta a polgármester, hogy a Napkör Alapítványt beszámoltatja,
mikor a munkájába sem szólhat bele, az egy önállóan működő alapítvány. Ha az önkormányzatnak
vannak elképzelései miket szeretne megvalósítani, segítséget kérhetne az alapifuánytól.
Nemoda István polgármester: úgy gondolta, hogy az önkormányzat elképzeléseihez segítséget
lehet kérni a megvalósitáshoz az alapítványoktól.

Kardos Tibor képviselő: úgy gondolta, az alapítványoknak biztosan nem lesz ellenvetésük,
hozzájáruInak alÁoz, hogy az önkormányzatnak téqékoztatástadjanak az általuk végzett
tevékenységrő1.

Nemoda István polgármester: ebben Ő biztos. Tájékoztatást szeretne kérni az alapítványoktól,
milyen támogatást kaptak az év folyamán, milyen közösségi célra hasznáIték fal, és kérnéa
segítségüket az önkormányzat- a faluközösség egészétérintő - munkájához.

Kardos Tibor képviselő: az önkormányzat megkérdezheti egy alapítványtól, hogy mire költi

a

befolyt pétut?

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy az önkormányzat az áItala alapított alapítványoktól kérhet
tá$ékoztatást, valamint azoktől a szervezetektől, akiket támogatásban részesít.

Bácsi Károly elnök: a kulturális közfoglalkoztatott béréta Nemzeti Művelődési lntézet teljes
összegben ftzeti, az önkormányzatnak

azí\em kerülne semmibe.

Kardos Tibor képviselő: a Napkör Alapítvány a befolyt támogatások felhasználását
nyilvánosságta hozza. Szerinte az önkorményzat is igényelhet kulturális közfoglalkoztatásra
|étszámot.

Bácsi Károly elnök: attól fiiggetlenül, Itogy az alapítvány alkalmaz közmunkást, az önkormányzat
is igényelhet.

Nemoda István polgármester: kérte az előterjesztés szeinti munkaterv elfogadását

Hozzásző|ás, észrevételnem volt. Vigantpetend község Önkormányzata Kópviselő-testtilete
egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, el|enszavazat és brtőzkodás nélkül meghozta a következő
50/2015. (XI.24.) Ökt. számú határozatot

Vigántpetend község Onkormányzata Képviselő-testiilete az örlkormányzat
20í6. évi munkatewéta jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja.

5.

Napirend

Nemoda István polgármester: a beszámolót mindenki megkapta. A faluban kevés a gyerek, kevés
család van, akit a védőnőnek el kell látni. Javasolta a beszámoló elfogadását.

Hozzászőlás, észrevótel nem volt. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testtilete
egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül meghozta a következő
51 1201,5.

(XI.

24.)

Ökt. szám ű határozatot

Vigántpetend Község Önkormányzata Képviselő-testülete a védőnő 2015. évi
munkájáról szóló beszámo|őt a jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadta.

Nary Péter falugondnokz az írásban előzetesen
önkormányzatnak

átadott beszámolója kapcsán megköszönte
a segítségét,amit egész évben a munkája elvégzésóhez nyújtott.

Nemoda István polgármester:

a

Falugondnokot

a

lakosság választotta,

a

az

beszámolót

a

eleget tettek

a

közmeghallgatáson kell ismertetni és ott kell majd elfogadni a testtiletnek. Az év során a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Gyámhivatala ellenőrzést tartott, mindent rendben találtak a szolgélattal
kapcsolatban. Nagy Péter az előírt képesítéstmegszerezte, a munkavégzéshezszükséges képesítési
előírásoknak megfelel, Lakitelken megkapta az eríe vonatkozó tanúsítványt.
Javasolta, ha jövőre lesz lehetőség, akkor az önkormányzat is adjon be páIyazatot új falugondnoki
autőbeszerzésre. Amostani ó éves.

Marton Istvánné polgármesterz az első autót ispáIyázaton nyerte az önkormányzat.
Nagy Péter falugondnok: meg kell próbálni apályázatot.

Nemoda István polgármester:

a

falugondnok

kötelezettségüknek, a feladatukat me gfelelően ell átták
6.

és a

közmunkások

is

Napirend

a) belső ellenőrzési terv elfogadása

Nemoda István polgármester: tavaly is volt, akkor a szabáIyzatokat ellenőrizte, Kövessiné Müller
Katalin látta el a feladatot, jövőre a falugondnoki szolgál at ellenőrzése lett tervezve.

Kovács Miklós képviselő: kötelező?

Takács Lászlőné jegyzőz jogszabá|yi kötelezettség a belső ellenőrzés, ahol van falugondnoki
szolgálat ott azt fogja ellenőrizni. Könywízsgálő végzettségge|láthatja el ezt a munkát. Nincs más
intézményamit ellenőizhetne. Megbízás alapjánvégzi amunkát, két ellenőrzésinap 4O ezer Ft, így
kevesebbe kerül, mintha egy állandó személyt alkalmaznának az önkormányzatok a közös
Hivatalban.

HozzászőIás, észrevételnem volt. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testtilete
egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, e|Ienszavazat és tartőzkodás nélkül megltozta a következő
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52t2015.(XL 24.) Ökt. §zámú határozatot
Vigántpetend község önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi belső
ell enőrzési tervet a hatitr ozat mellékl ete szerinti tartalommal j őv áhagyj a.
B el ső ellenőri fel adattal megbizza Köves siné Müll er Katalin Tapolca,
Fazekas u. 54. szám alatti egyéni vállalkozőt, belső ellenőrt.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: folyamatos

b) iskolai körzethatár véleményezése

Nemoda István polgármester: az előterjesztésben szerepel, hogy az álta|ános iskolás koru 6-14
éves gyerekek száma: 20 fő, Monostorapáttba 6, Nagyvázsonyba 14 gyerek jár, a gyerek ek 30 oÁ-a.
hátrányos és halmozottanhátrányos helyzeű. Kérdezi, van-e valakinek arról informáciőja, hogy a
KLIK az iskolák további működtetésével kapcsolatban mit tervez?
Kardos Tibor képviselő : Nagyvázsonyról hallott.
Hozzászőlás, észrevételnem volt. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testi,ilete
egyhangu döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkiil megltozta a következő
53t2}t5. (XI.24.) Ökt. számú határozatot

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testiilete kijelenti, hogy a
nemzeti köznevelésről szóló 20II.évi CXC. törvény 50.§. (8) bekezdése
alapján elkészítettés közzétett iskolai kőrzethatárt megismerte. Településen
lakóhellyel, ennek hiányaban tartózkodási hellyel rendelkező általános
iskolába járó tanköteles tanulók szémaösszesen: 20 fő. Monostorapáti
Művészetek Völgye Általános Iskolába járó tanulóilétszáma6 ftí, akik közül
I főhátrányos 1relyzehí tanuló, halmozottan hátrányos helyzetl tanuló nincs.
Nagyvázsonyi Általános Iskolaba 14 tanuló jár, akik közül hátrányos helyzeű
tanuló 4,halmozottanhátrényos helyzettí tanuló 1 fcí.
KépviselŐ-testiilet utasítja a jegyzőt, hogy a testiileti határozatot küldje meg a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főo sztál y a r észére.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2015. november 30.

c) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás
elfogadása

módosításának

Nemoda István polgármester: a testtilet már foglalkozott a társulási megállapodás módosításával,
mert január 1-től, jogszabáIyváltozás miatt a térségenbelül láda el a családsegítés és gyermekjóléti
feladatokat. A megállapodás l. sz. mellékletébenvannak felsorolva a tag önkormányzatok
pol gármest er ei, v áltozott Nemesvita pol gármesterének a neve, azért ke|l módo sítani.
Takács Lász|őné jegzőz a társulás neve is módosul, a háziorvosi ügyelet is a társuláshoz tartozik.
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Nemoda István polgármester: Marton Istvánnénak van elTe pontos ráIátása, hogy milyen
feladatokat lát el a társulás Vigántpetendre vonatkozőan.

Marton Istvánné alpolgármester: házi segítségnyujtás a Sólyi református egyház keretében
tÖrténik a feladat ellátása. Támogató szolgálat is benne van atáb\énatban, de azt szerinte nem látják
el, mert a szállitásokat a falugondok megcsinálja. Azokat a feladatokat, amik a tábléaatban jelölve

vannak térségenbelül történlk az ellátásuk, althoz az önkormányzat éves hozzé$árulást flzet a
társulásnak.

Takács Lászlóné jegyző: Vigántpetend a társulás által ellátott feladatok utát flzet, ha nincs bent a
támogató szolgálatban, akkor nem kell bozzájárulást fizetni.

Kardos Tibor képviselő: lehet, hogy olyan ellátásért ftzet az önkormányzat, amit nem is vesz
igénybe? Ennek érdemes ltánanézni.

Nemoda István polgármester: a támogató szolgálat szolgáItatását is igénybe vehetik a lakók, mert
a térségnek vanrá kapacitása.
HozzászŐIás, észrevételnem volt. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testtilete
egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és lartőzkodás nélkül megltozta a következő
54/2015.(K.24.) Ökt. számú határozatot
|isantpetend község Önkormányzata Képviselő-testtilete a Tapolca Környéki
Onkormányzati Társulás Társulási Megállapodását az előterjesztett módosító
okiratban foglaltakkal egyezően jőv fhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szőIőhatározatotkiildje meg a
Társulás elnökének további intézkedésvégett.
Felelős: Nemoda István polgármester
Határidő: 2015. november 20.

d) vízközmű vagyonkezelési

díj elszámolása 2016-tól

Takács Lászlóné jegyzőz a vagyon értékeléshatárideje 2015. 12. 31. volt, amít a testtilet,
jogszabáIyváltozás miatt 20l9-re elhalasztott. Küldtek egy kimutatást a 20l3-20l4-ben befolyt
amortízáciős díjból befolY összegről, amit a szolgáltató nem utalt ki az önkormányzatoknak és
kérte, hogy a pénz maradlon az üzemeltetőnél. Ezt a pénzt a Bakonykarszt csak fejlesztésre
fordíthatja. EzYigántpetend esetében kb. évi 60 ezer Ft-ot jelent.

Kovács Miklós képviselő: ha évek múlva valahol a rendszerben javításra|esz szükség, biztosan
nem fogják tudni az atnortizáciős díjból megjavítani.

Kardos Tibor képviselő: meg lehet kérdezni a Bakonykarszt-ot, hogy mire használja
felhalmozottpénzt?

a

Nemoda István polgármester: az önkormányzat vagyonkatasztetében meghatározott összegben
szerepel a vízrendszer

is

mint önkormányzati

vagyon.

Más hozzászólás, észrevételnem volt. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-teshilete
egyhangú dÖntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat éstartőzkodás nélkül meghozta a következő

Y
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Ökt. szám ű határozatot
Vi gántpetend közsé g Onkormányzat Képvi selő-te sttilete a B akonyk ar szt Y ízés Csatornamű Zrt.Igazgatőságaáltalhozott28l20I5. (X.01.) sz.Ig.hatltrozatot

megismerte.
KépviselŐ-testtilet egyetért azzal,hogy az önkormányzat avagyonkezelési díjat,
mint fejlesztési fortást a társaságnáI hagyja, azt nem kéri kifizetni. Az igy
képződÖtt fonást a társaság köteles gördülő fejlesztési terv forrásai között
szerepeltetni, és aZ ellátásért felelőssel történő egyeztetést követően
vagyonkezelésében lévő vízikö zmű fejlesztésre fordítani.

Képviselő-testiilet utasítja a jegyzőt, hogy

üzemeltetőnek.

a

határozatot ktildje meg az

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2015. december 31.

d) Magyar Orvosi Kamara Területi Szervének kérésea háziorvosok iparűzési adó fizetés alóli
mentesítése ügyében

Nemoda István polgármester: a kamara levelét megkapták a képviselők. A mentesség
megadásánál több szempontot kell Íigyelembe venni: szakmai munkát, önkormányzati adóbevételt.
Ma beszélt dr. Tóth Jőzsef háziorvossal, aki a feleségével együtt működteti a HA-TÓ-MED BT-t, a
2015. évi bevételük 1ó. 377 e Ft körüli összeg, a háziorvos bevétele ebből 5-5,5 millió Ft körül van.
Az adórendelet szerint az iparőzési adó mértéke2 oÁ, évente 55-60 ezer Ft iparőzésíadőt fizet az
Önkormányzatnak. 25 évelátja eI a feladatát,jól szolgálja a lakosságot és egy helyi lakost alkalmaz.
Az önkormányzatnak van mérlegelésijoga a mentesség bevezetéséről.

Marton Isfvánné alpolgármester: hálásak lehetnek a híziorvosnak.
most csak rá vonatkozik, vagy más orvosra is?

Ez a mentességi lehetőség

Takács Lász|Őné jegyzőz azokra, akinek a bevételük évi 20 millió Ft alatt van. Ha a testtilet
mentességet ad, akkor arról rendeletet kell készíteni,azt véleményeztetésre meg kell ktildeni a
Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodának. A mentesség Eu-s támogatásnak, de minimis
támogatásnak minősül, a mértékeéves szinten meghatározott, ezért dr. Tóth Jőzsef híaiorvosnak is

nyilatkozni kel1, hogy az elműlt 3 évben nem részesült ilyen összegű támogatásban.

Kovács Miklós képviselő: 3 év alatt nem haladhatja meg atámogatás összege a 60 millió Ft-ot.
Takács Lász|őné jegyző: úgy volt, hogy központilag rendezí az állam.

Kovács Miklós képviselő: eznem egy olyan vállalkozás, ami országossá növi ki magát,
nem tudja az évek alatt jelentősen emelni.
Kardos Tibor képviselő: szerinte

a mentesség megadása, a

a bevételét

testület részerőI geszfus értéWj.
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V
I

Takács Lász|őné jegyző: javasolta a következő határozatot:
a Kamara felvetésére a testület az iparűzési adó mentesség megadósát javasolja,
felhatalmazza a
ieg,,zőt a rendelet tervezet elkészítésére.

I

Más hozzászőlás, észrevételnem volt. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő_testülete
egyhangú dÖntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélktil meg!-nzta a következő
56 1201.5.
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Ökt. szám ű határozatot
Vigántpetend Község Önkormanyzata Képviselő-testiilete megtárgyalta a
Magyar orvosi kamara veszprém Megyei Területi szervezete elnökének
kérelmétés a következő döntést hozta:
dr. Tóth Jőzsefháziorvos részére2016. évtől ipanízési adó fizetési
kÖtelezettség alÓl mentességet biztosít, ha a jogszabályban megltatározott
feltétel eknek megfel el.

A mentességet biztosító önkormányzati rendelet tervezet elkószítésével
megbizza a jegyzőt, aki atewezetet megküldi a Miniszterelnökség
Támogatást Vizsgáló Iroda részérej óváhagyásra.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Hatát'rdő: azonnal

Lászlő Péter és Bene Viktória vigántpetendi lakosok Vigántpetend 189/12.hrsz-ű
ingatlanra vonatkozó vételi aiánlata
Í) Bene

Marton Istvánné alpolgármester: az ingatlan tulajdonosai fele-fele arányban Németh Sándor és
Szentmihályi Renáta, a 2005-ben vásárolták me1 az ingatlant. Az Önkormányzat nem vásárolhatja

vissza.

Takács Lászlóné jegyző:

a

beépítésikötelezettség 201O-ben lejárt.

Marton Istvánné alpolgármester: értéknövelő beruházást végeztek a telken, de számlát nem

tudtak róla bemutatni. Javasolta, hogy kórelmezők vegyék fel a kapcsolatot a tulajdonosokkal, és
tőlük vegyék meg a telket.

Nemoda István polgármester: táqékoztatni kell a kérelmezőket, hogy az önkorményzatnem tudja
visszavásárolni a telket, mert a beépítésikötelezettség már IeJáít, vegyék fel a kapcsolatot az
ingatlan tulajdonosokkal és tőlük vegyék meg. Az önkormányzat örül a vásárlási szándéknak,
kiilönösen azért,mert 3 gyereket nevelnek a településen.
g)

Kapolcs-Vigántpetend EgészségügyiAlapítvány Alapító Okirat módosítása

Nemoda István polgármester: az alapifiány 23 éve alakult, a könyvelő figyelmeztette őket, hogy a
Ptk-ban megltatérozottaknak megfelelően kell módositani az alapitő okiratot. dr. Tóth József égy
keszthelyi ügyvédet kér meg a szükséges módosítások elvégzésére.Felhatalmazástkért ana, hogy
dr. TÓth József háziorvos felkérl'e az igyvédet, hogy a jogszabálynak megfelelően készítse ei a
szÜkséges iratot. Az alapitvány Kuratóriumának két vigántpetendi tagtra van, Marton Istvánné és
Kandikó Ferencné. Javasolta, hogy két évre adjanak bizalmat nekik és delegálják őket az alapítvány
kuratóriumába.
Takács Lász|Őné jegzőz a kuratóriumi tagokat az alapítvénya|apitőjakéri fel.
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Nemoda István polgármester: a következő hatírozatot javasolta elfogadásra: az alapitvány
kérelméta testület megtárgyalta, a módosítással egyetért és javasolja kuratóriumi tagnak: Marton
Istvánné és Kandikó Ferencnét. Ezzel a kiegészítésseladja át az igyvédnek az anyagot, hogy
készítseel a jogszabálynak megfelelően a módosítást.
Más hozzászólás, észrevételnem volt. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testtilete
egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, el|enszavazat és tartőzkodás nélkiil meg]toztaa következő
57 t 20

15.(XI.2 4.) Ökt. szám ű határ ozatot
Vi gántp etend köz

meglárgyalta

a

sé

g Önkorm án yzata Képvi s el ő

-t e

stül ete

Kapolcs-Vigántpetendért Egészségügyi Alapitvány
kérésétés a következő döntést hozta:
Felhatalmazza dr. Tóth Józsefet az alapítvány elnökét, hogybizzameg
dr. Farkasné dr. Babos Bernadett ügyvédet, hogy az alapítvány alapítő
okiratát a Ptk-ban -az alapítványokra vonatkozó előírásoknak
megfel

el ő

en- mó do sít s a.

Az

alapítv ány kurató riumáb a

d el e

gálj a

Marton Istvánné és Kandikó Ferencné vigántpetendi lakosokat.
Megbizza a polgármestert, hogy a testtilet döntéséről az alapitvány
elnökét tájékoztassa.
Felelős: Nemoda István polgármester
Határidő: 2015. december 15.

Napirend után:
Nemoda István polgármesterz tájékoztatta aképviselőket a közmeghallgatásrakészitettbeszámoló
anyagárŐI és kérte a hozzászőlásukat, javaslatukat. Készítettegy prezentáciőt az évben történt
eseményeket, történéseket képekkel illusztrálta.

Kardos Tibor képviselő: szerinte jő a beszámoló, minden fontos esemény benne van, nem kell

kiegószíteni.

Nemoda István polgármester: megválasztásakor egy évre vállalta a polgármesteri megbízatást. A
képviselőkkel, a jegyzővel, a hivatali dolgozókkal nagyon jó a munkakapcsolat, jó velük együtt
dolgozni. Ebben a formában a budapesti lakóhely és a család, fcíleg az unokák ellátásában való
segítésmiatt nem tudja tovább vállalni a polgármesteri munkát. Hétftitől szerdátg az alpolgármester
helyettesíti, csütörtökön
és pénteken itt van a faluban és akkor fud intézkedni. Sokat gondolkodott
hogyan lehetne megoldani a továbbiakban, mindenképpen csapat munkára lenne szükség, kérte a
képviselők véleményétés azt ki miben tudna segíteni.

Ács Szilvia képviselő: kedden, szerdán és szombaton ott van a Többfunkciós Házban, amiben tud
akkor segít azokon a napokon, illetve arendezyényekszewezésébentovábbra is.

a szavazatok alapjrán Ács Szilvia lett volna az
alpolgármester, de akkor nem vállalta, Megkérdezte tőIe, hogy most vállalná-e a tisztséget?

Nemoda István polgármester: a választáskor
Ács Szilvia képviselő: köszönte

a felkérést,de

nem vá|Ialjael most sem az alpolgármesteri munkát.

Kardos Tibor képviselő: szerinte a polgármester sok olyan dolgot vállalt, megcsinált, amit nem
kellett volna. Nagyon sok értekezlet, megbeszélésvolt, ahova elment, szerinte meg kell szűrni
ezeket a meghívásokat és csak azon kell részt venni, ami valóban fontos.

A

telefonszámátmeg lehet
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adnÍ, azt lehet hívni, ha valakinek hét közben kérdése van azokon a napokon, amikor a polgármester
nincs a faluban, és majd ő tájékoztatja a többieket.

Kovács Miklós képviselő: szerinte felesleges három napot itt tartőzkodni minden héten a faluban.
Elég a fogadóóra, akkor mindenki meglalálja a polgármestert, akinek fontos. A képviselők itt
vannak a faluban, bozzájuk is fordulhatnak az emberek.

Marton Istvánné polgármester: eddig minden hétfőn hivatali időben ott volt az irodában

és
segített akinek kellett. Megköszönte az eddigi bizalmat, de sem egészségügyi,sem családi okok
miatt nem tudja tovabb ellátni az alpolgármesteri feladatokat.

Más napirend nem volt. Nemoda István megköszönte

a

részvételt és azülést 20.00 órakor bezárta.

K. m. f.

f*§*,W,
Jegyzo

