
vigántpetend község Önkormá nyzata képviselő-testülete
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1 6.00 órai kezdettel megtartott ktizmeghailgatásról

Az ülés helye: K:]ltűrháLzVigrántpetend, Petőfi u. 18.

Jelen vannak:
Nemoda István
Marton Istvránné
Ács Szilvia
kardos Tibor
Kovács Miklós Lászlő

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlőné
Bácsi Károly
Nagy Péter

Meghívottként jelen van:
Tóth Csaba
Horváth József
ware Borbála

Lakosság részéről jelen van: 25 fő

Jegyzőkönyvvezetőz
Szaller ZoItáwIé

polgármester
alpolgármester
képviselő 17 őra20 perctől
képviselő
képviselő

jegyző
VJAElnöke
falugondnok

Tapo l ca Kömyéki Önkormány zati T ár sulás Elnöke
Tápolcai Rendőrkapitrinyság képviseletében
VM. Biokultúra Egyesület elnöke

főelőadó

Nemoda István Polgármester: kÖszöntette a jegyzőt, képviselőket., a Tapolca KörnyékiÖnkormánYzati Tátrsulás Ehökét, a Tapolcai Rendáriapitrányság képviselőjét, a lakossá g részérőlmegjelenteket, MegállaPÍtotta, hogy a megválasztott s tepvir.roubr a fá jebn yan) a testiilethatározatkéPes, Kérte a kéPviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásávalértsenek egYet, azt fogadják el. Javasolta, hogy napirend tárgy alása etait hallgassrák meg arendőrkapitánys ág táj éko ztatőj át,
A kéPviselŐ-testÜlet határozathozatal nélkil, egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfoga dta az alabbi:

N A P I R E N D E T .' 1.1 Beszárnolő azönkormány zat2075.évi munkájráról

Előadó : Nemoda István polgármester

2.1 Beszámoló a falugondnoki szolgálattevékenységéről

Előadó: Nugy Péter falugondnok



Nemoda István polgárm ester : me gkérte Horváth Józsefet a táj ékoztatásr a.

Horváth JÓzsef: köszöntötte a megjelenteket, elmondta, hogy ő a Tapolcai Rendőrkapitányság
KÖzrendvédelmi Alosztályánakavezetője, akörzeti megbízotti feladatokat Sztrik Gábor látja el. A
fórum célja, hogy a rendőrség és a lakosságközöttí összefogást erősítse, tájékoztassa az embereket
a lehetőségekrŐl, hogy milyen ügyben fordulhatnak a rendőrséghez, kérhetnek segítséget.
A településen a bűncselekmények száma csökkenést mutat. A lakossági bejelentés egy központi
rendszerben tÖrténik és mindig a legközelebb lévő jarőr az akit intézkedésre küldenek. A körzeti
megbízottjÓl ismeri és kezeli a helyi problémákat. A Művészetek Völgye rendezvény alattváItozík
kicsit a helyzet, akkor nő a bűnesetek száma, megielennek az utaző bűnözők. A 77-es számu út
közelsége is veszélyezteti a településen élők biztonságát Előfordulnak téli tilzelő lopások.
Problémát szokott még okozni az autőgumi, rongy, műanyag és egyéb dolog égetése. Erie van
hivatalos megoldás, környezetvédelmi szabálysértési bírságot lehet kiszabni. Gyakori a trükkös
lopások előfordulása, amikor különböző szolgáItatő munkatiársaként jutnak be az ingatlanokba, pl.
villanyóra, víz, géz leolvasóként. Felhívta a megjelentek figyelmét, hogy a szakemberek szeméiyi
igazolványt és a szolgáltató igazolványát kötelesek bemutatni. Fontos, ha gyanús személyeket és
idegen autót látnak a falubarr, mindenképpen írják fel a rendszátmot, mert lehetóség van az autő
forgalomból történő kivonására. A téli időszakban megjelennek az iltegális fa árusok. Ké.t", hogy
mindenki vigyáazon az értékeite. Közlekedésbiztonság érdekében kérte a megjelenteket, hogy áz
útviszonyoknak megfelelően közlekedj enek.
Kérte akinek kérdése van tegye fel.

RÜll Zoltán: örül annak a tájékoztatásnak, ani az előbb elhangzott: nem biztos, hogy minden
esetben akörzeti megbízott intézkedik. A faluban megrendezik az autőversenyt, ezzelkipcsolatban
kért segítséget: a szőlőhegy mellett vezető úton a verseny rcndezőjével volt nézeteltérése, leszedték
az éret|en szőlőt és almát a fájaről. Amikor azt szővá tette és kérte, hogy a fa alől szedjék fel a már
érett gyümölcsöt, nem tetszett neki, hogy szólt.

Horváth JÓzsef: a szabálysérléssel kapcsolatbanváItozás törtónt, meghatátozza az eseteket, amikor
feljelentést lehet tenni a rendőrségen. Az ember bekenil a biinügyi nyilvántartásba és ha
legközelebb elkövet valamilyen vétséget, akkor az előzményt is figyelembe kell venni a btintetés
kiszabásiánál, volt olyan, akinél börtcin büntetés kiszabásara került sor.

Nemoda István polgármester; a testület az októberi ülésen fogadta el a település bűnmegelőzési
koncepcióját. Rausz István kapitány urral beszélt többször is. Vigántpetend önkormrányzata a
Kapolcsi Polgarőr Egyesülettel együttműködési megállapodást kötött, így a kapolcsi polgárőrök
jatőröznek petenden is. Részt vesznek a szomszédok egymásért -SZEM- mozgalomban. A faluban
I00 ház van, amiből csak 58-ban laknak életvitelszerűen. Megköszönte a rendőrség jelenlétét és
polgrárőrséggel való együttműködést.

16 &a 40 perckor Ware Borbála megérkezett.

Nemoda István polgármester: a falu két végén kint volt a ,,Polgárőrséggel védett település", ami
sajnos eltűnt, majd pótolni kell. Az önkormányzat továbbra is számít a rendőrség munkájára.

16 őra 40 perckor Horváth József elhagyta az üléstermet.



1 1./Nanirend:

Nemoda István Polgármester: 2014. októberben volt az önkormányzat munkájáról átfogőbeszámolÓ, akkor m2t!k9!ak be a képviselőjelöltek. Ismertette az ,,örökség és meguj ítás,, címűelőadását, fontosabb felújításokat, rendezvényeket fényképekkel illusztrált.

KÖszÖntÖtte TÓth Csabát a Tápolcai Környéki önkormán yzati Tfusulás Elnökét, aki elfogadta ameghívást. kérte a j elenlévők vélemény ét, hozzászólását.

TÓth Csaba elnÖk: ÖrÖmmel tett eleget a meghívásnak. Az önkormány zati választások után azújonnan megválasztott Polgrármesterek újra ,aÉ"ztnttat őt a társulá. .hátJrr"k. A faluhoz rokoniszálak is kÖtik, származnak innen felmenői. A falunak |rofi polgármestere van, örülhetnek neki azitt lakók, ha mindenhol ilyen lenne a polgármesier, akkor a települések fejlódnének. őLesenceistvánd Polgármestere, amit nagyobb rclJpilé., -i.rl Vigantpeteni iooingatlan van, ebbőlbelterÜleten 300, külterületen, a szőlőiőgyen 10Q á;_átt is hasonló problémák vannak, mint itt, Atelepülésen is kistérségi szinten történik, a következő kötelező feladatok ellátása: házisegítségnYÚjtás, családsegítés, gYermekjól éti szotgáltat, ié*egi_orvosi .igy.i"i. A kistérségi épületetis kÖzÖsen Üzemeltetik a tag örrkorm ányzatok.a k<iveikero evtot 
3z roiÍ,r:áut irodahelyiséget fogbérelni a térségi éPületben. A települé. nugyorr .r;p^k;*y" zetben,;o tórmeszeti adottságokkalrendelkezik, ezért a turizmus;o lihetoseg--az itt eiom"t. Kérte ái"r.rrre"oket, hogy erőben,egészségben Őrizzék meg a Petendiek a tóleptiléstit.i oryunoak, amilyen szép és amilyennek apolgármester elképzelte.

2./Napirend:

Nemoda István Polgármester: megkérte Nagy Péter falugondnokot abeszámolója ismertetésére.

Nagy péter falugondnok: felolvasta az idei évben végzett munkájáró l szőIő beszámolót.Megköszönte a fiataloknak a munkáját.

Pécsi Erika: megkÖszÖnte a Polgármester és a falugondnok egész évben végzett mlmkáját,különkÖszÖnte NagY Péternek, hogy a Ún iaoszatban kitoita ahozzájukvezető űtről ahavat,miár 30 évelaknak Csórom-Pusztán. Mégköszönte a képviselő-t"#í";;;;ur'rrui," n'o* Nemoda IstvánPolgármestertrábeszélték, hogy továbbra js lássa el u potg,ír-"sterirehaátout. az is nagyon nagydolog, hogY a kéPviselők -ind"n testületi, ülésen áu"'. rotrrámmal jelen voltak . Jőzsa Istvánnagyon sokat tesz a helyi gyerekekért, szeretik, gratulált nekik a miniszteri elismeréshez.

Nemoda István Polgármes ter: a 6- 1 4 
.éves. 

gyerekek ,,a petendi igazlátők, velük sokat foglalkozikJŐzsa István, Az általános iskolából kiiiaradt náiiot"ut i, kellene 
- 
valamilyen hasznoselfoglaltságot szetvezni, Megköszönte a anugorrJot -rrt?;" és kérte u u"rr,i-otó elfogadását.

Más hozzászőlás, észrevétel nem volt. Vigántpetend község önkormán yzata Képviselő_testületeegYhangú dÖntéssel, 5 igen szavazattal, elleÁzűazat éstűőzkodás nélkül megJtoztaa következő

58/2015.(XI .27 ) Ökt. számú határozatot

vigántpetend község Önkormtín y zata képviselő-testtilete a
falugondnok 20 l 5 . évben v égzett munt<a1 ar aI szóló beszámolót aj egyzőkön yvhöz csatolt formában elfo gúj a.

(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)



4

Nemoda István polgármester: Kérte a jelenlévők véleményét,hozzászólását, az elhangzottakkal
kapcsolatban. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az önkormányzat támogatásával a Hello Wood
megvásárolt a Csórom földén egy földterületet.

Szafner Istvánné: megköszönte a polgármester és a képviselők munkáját. Néhany testületi ülésen
részt vett, nagy élmény volt számara. A képviselők nagyon jól dolgoznak együtt, mindenkinek van
javaslata, észrevétele az adott témákban. Javasolta a jelenlévőknek, hogy minél t<ibben menjenek el
testiileti ülésre és ott közvetlenül szereznek tudomást a települést érintő dolgokról.

Kardos Tibor képviselő: két program lehetőséget javasolt: szíryátsző kört szeretnének szervezni
felnőttek és gyerekek szétmára, varJák az érdek|ődőket, a Vigántpendórt Alapítvány vásárolt egy
pingpong asztalt, szívesen látják akik játszani szeretnének.

Kocsis Péter: közösen fociztak, jó lenne belőle hagyomány.t teremteni és szeretnék, ha minél
többen jönnének. Nem az alényeg, hogy milyen jól tud valaki focizní, hanem legyenek együtt.

Nemoda István polgármester: a,,Fejfájós kút"-nál a felújításban 3 generáció vett részt, jől együtt
dolgoztak idősek és fiatalok. A falu szép környezetben van, vigyénni kell az értékehe. A képviselő-
testület a keddi ülésén rendeletet alkotott Vigántpetend Emlékérem alapításáről és
adományozásának rendjéről. Ezzel kívánja megköszönni azoknak a munkáját, akik sokat tesznek a
faluért. F,z egy erkölcsi elismerés lesz, minden évben egy ember kaphatja meg, augusztus 20-ra
tervezte a testiilet az elismerés átadását. Készül majd egy emlékplakett, ami most még nincs, de az
idei évben már vannak olyan emberek, akik erre az elismerésre méltók, nekik szeretné megköszönni
a munkájukat és most átadni egy emléklapot, ők a következők:

1. Kandikó Csaba, aki sok asztalos munkát végzeíí.
2. Kiss Istvtín, aki a Tókert melletti terület tulajdonosa és a Művészetek Völgye rendezvény ideje

alatt ingyenesen az önkormányzatrészéte átadta a területet amit a fesztivál használt.
3.Tál Tamás, 500 ezer Ft értékű területet biztosított az önkorményzatrészére.
4. GiriczZoltán, a Pannon Sütő Kft. igazgatőja, ő minden rendezvényt támogatott különböző

péksüteményekkel.
5. Kovács Miklós a Petendi PáIinkahazvezetője a teremékei megkapták a Vidék minősége"díjat,

amlhez külön gratulált, ő is támogatja a helyi rendezvényeket a termékeivel.

Megköszönte atészvételt és kérte a lakosság akíív részvételét.

Más napirend nem volt. Nemoda István polgármester a közmeghallgatást I7 őra 55 perckor bezárta.

K.m.f.t.

í,-- Z-L
TakácJLás"r,{,,,b

jegyző


