
vigántpetend község Önkormányzata kópviselő-testülete
8293. Vieántpetend. Kossuth u.32.

Szám: 1406-1112015.

Jegyzőkönyv
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Ács Szilvia
Kovács Miklós Lászlő
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képviselő
képviselő

Takács Lászlőné jegyző

Jegyzőkönyvvezetőz

Takács Lászlőné jegyző

Nemoda István polgármester: köszöntette a jegyzőt, képviselőket. Megállapitotta,hogy a
megválasztott 5 kéPviselőből 3 fti jelen vaíI, a testület hatarozatképes. Kérte a tepüsetáket,
hogY a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával értsenek egyet, azt főgadj?k el.
Javasolta, hogy döntsenek szennyvízkezelésitrársulásba történő delegábsúl.
A kéPviselŐ-testület határozathozatal nélkül, egyhangúlag, 3 igen szávazattal elfogadta az
alábbi:

NaPirendet: 1./ Helyi adókról szőlő 9l20l4.(Ix.22.)önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Nemoda István polgármester

2.1 Tájékoztatő a nem közművel összegyűj tölthaztartási szewryvíz
begffi tésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairől

Előadó:NemodaIstván polgármester

1./Napirend:

Nemoda István polgármester elmondta, hogy előzőtestületi ülésen döntöttek arról, hogy a
házi orvosnak iparűzési adő fizetése alóli mentességet biztosítan ak, 2016. jarnar t. napiáial.
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Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a rendelet tewezetetmegktildte véleményezés
céljábőI a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodának. Megállapítottrák, hogy a
tewezet a csekély összegű támogatásokra vonatkoző szabályozás tekintetében összhangban
van EU. bizottsági rendelettel. Tervezetet j ővahagytak.

Nemoda István polgármester megköszönte a kiegészítést, és kérte a rendelet tewezet
elfogadását.

Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal,€llenszavazat éstartőzkodás nélkül
megalkotta azalábbí:

1 0/20 1 5. (KI. 1 5.) önko rmány zati rend eletet

a helyi adókról szőIő 9 1201 4.(Ix.22.)őnkormányzati rendelet
módosításáró1

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2./Napirend:

Nemoda István polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a nem közművel
összegyűjtött háatartási szennyvíz begyt4tésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás
tap aszta|atairó l szó ló táj éko ztatőt. Kérte a j e gy ző ki e gé s zíté sét.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a kötelező közszolgáltatást Parrag György
veszprémi vállalkoző láqa eI. Vigantpetend községből nem volt szennyvíz elszállitása ebben
az évben. Üzemeltető tájékoztaíás szerint 6 olyan vízfogyaszíő van, akik a
szernyvízhálőzatra nem kötöttek rá, és nagyobb mennyiségő vízet használnak fel. Helyi
rendelet alapjan az ingatlarúulajdonos köteles a nem közművel összegffitött szennyvizet
megfelelő időben, de évente legalább egy alkalommal a kijelölt közszolgáItatőnál
megrendelni, és elszállíttatni. Az ingatlan tulajdonosokat tájékoztatja ez ügyben, és kéri
nyilatkozatukat a szennyvíz száIlításra vonatkozólag. SzolgáItatási díj nem emelkedik, ezért a
rendeletet nem kell módosítani.

Nemoda István polgármester megköszönte a tájékoztatást és kérte az előterjesztésben
megfogalmazotthatározat elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy a jegyző szólítsa fel azon
személyeket, akik nincsenek rákötve aháIőzatra, szenrtyviz elszállitásálól nem gondoskodtak.

Képviselő-testiilet egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és ártőzkodás nélkül
meghoztaaz a|abbi:

59/2015.(Kl.10.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Vigántpetend község Önkormán yzata Képviselő-testül ete P artag György
Veszprém, Erdősáv u. 1 6. sz. közszolgáltatő a helyi kötel ező kőzszolgáltatás
keretében végzett, a nem közművel összegffitött héLztartási szennyvíz
begffitésének és elszáIlításának tapasztalatairől szóló tájékoúatőt
elfogadja,
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KéPviselŐ-testiilete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a közszolg áltatást igénybe
nem vevők figYelmét hívja fel a helyi rendelet előírásaira, szenrtyvízelszállítási
kötelezettségre, szőlítsa fel Őket az adatközlésre.

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

(előterj esztés a j egyzőkönyv mellékletét képezi)

Nemoda István polgármester elmondta, hogy az 56l20I4.(XI.20.)Ökt.sz. hatérozattal a
VeszPrém és Térsége Szennyvízelvezetési és - kezelési Önkormányzatí Társulás Társulási
Tanácsába az önkorményzat Őt delegálta. Előző testületi ülésen megállapodtak abban, hogy
hét elején Budapesten tartózkodik, ezértjavasolta helyette a tanácsba Kovács Miklós yasz|Ót
delegálni. Hétfőn lesz is társulási ülés. Képviselővel megbeszélte a delegálást, vállalta a
képviseletet. Javasolta a fenti határozatot módosítani.

KéPviselŐ-testiilet egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi:

60 12015. (XII. 10.) Ökt. szám ű határozatot

vigántpetend község Önkormány zata képviselő-testülete
5612014.(Xr.20.)Ökt.sz.hatérozatátalábbiakszerintmódosítja:

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém és
Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsába Magyarország helyi önkormanyzatairő| szóló 201 1.
évi CLXXXIX. törvény 94.§ (2) bekezdése alapjan Kovács Miklós
Lászlő képviselőt delegálj a.

Képviselő-testület felbatalmazza a képviselőt, hogy a tarsulási tanács
ülésein részt vegyen, az önkorm ényzatot képvisel j e.

KépviselŐ-testület utasítja a jegyzőt, hogy a hatérozatotküldje meg a
társulásnak.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2015. november 15.

Nemoda István polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a 20 m3 szociális tí)zifát
kiosztotta, az igénylőknek leszállították.l3 kérelem érkezett, 2 fő nem volt jogosult a
ttímogatásra, jövedelemhatar túllépése miatt, egy fti pedig BV.intézetben tartózkodik.

Megköszönte a képviselők megjelenését és a rendkívüli nyilvanos testületi ülést 17,30 órakor
bezérta.

,í -j-' a+-t
Takács{,ászlőné )

k.m.f.t.
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