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Az ülés helye: Többfunkciós Közöss égiHázVigántpetend,
Kossuthu.32.
Jelen vannak:
Nemoda István

Ács Szilvia

kardos Tibor
Kovács Miklós Lászlő

Giriczzoltán

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlőné
Molnár Lászlőné

jegyző
ftíelőadó

Meghívottkéntjelen van:
Nagy Péter
Tál Tamás

falugondnok
Választási Bizottság elnöke
volt képviselő

MarJon Istvánné

Lakosság részéről jelen van: 2

fcí

Jegyzőkönylvezetőz
szaller zoltánné

ftíelőadó

Nemoda István Polgármester: köszöntötte a jegyzőt,
a képviselőket, a meghívottak, valamint a
lakosság részérŐ! megielenteket. Megállapítotá,ŰŐgy'umegválasztott
5 képviselőből mind, az 5 fő
ielen van, a testtilet határozatkep"r.ke.t. a kópviűőket, iogy a
m"ghivábun sre.epto napirendi
pontok tárgyalásával értsenek egyet, aztfogadjái
el"
A kóPviselŐ-testtilet határozathőzatal nélkü], egyhangulag,
5 igen szavazattalelfogadta az alábbi:

NAPIRENDET:
l / Git''cz
.

2.

zoltán képvi selő eskütétele, megbizőlev él átad,ás a
Előadó: Tál Tamás YálasztásiBizottsá§ ehöke

l Yi gántpetend község Önkormán yzata Képvi selő -teshil
ete 2 0 1 5. évi
költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 15.) önkormányzati
rendelet
módosítása
Előadó.: Nemoda István polgármester
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"

l Yigántpetend község Önkormán yzata Kepviselő-testül
költségvetése
Előadó: Nemoda István polgármester

ete 20 l

6. évi

2

4.1 Vegyes, aktuális ügyek
ának,
a) aipol gármester iál asztása, eskütétele, tiszteletdíj

1

köl!.sógtédtés ének megál1 apítása

b) Ü g}Tendi Bizottság elnökének megv á|asztása
eL\átási sz erz ő dés m.e gköté s
c j u o1ó s o a ei ell át ásra fe \adat_

önkormányzattal
d) testver_áepülési kapcsolat kiépítéseZsámbok

HPSZ móáosításával kapcsolatos teendők
g atu..tne dr. Isó Imola kérelme Vigántpetend2}3ll.hrsz_ú
ügyében
ingatl an b eépítésikötelezettség ho s szabbítáy
Társulási
Társulás
g) Ta|olca Környéki önkormányzati
Ó)

lvíegállapodás módosítása
Keret_
h) Nap Koi elapítvány tevékenységéről tájékoztatás.
megállapodás j óváhagyása
Előadó. Nemoda István polgármester
Tá1 Tamás v áIasztásibizottság elnöke

Napirend előtt:
Istvánné alPolgármester 20I6.január elején
l\emoda István polgármester: elmondta, hogy Marton
alól felmentését, lemondott a mandátumárÓl'
egészségi állapota áiutt tert" a tepviseioi tlsztség
20 évig dolgozott polgármesterként és egy
ezért űjképviselő választásavált sákség".re. uarlitu
iégzett munkáját. Magánéletében jó egészséget
évet alpoigármesterként. Megköszönteá faluért
kívánt.
, | ^1 év
!_. alatt
+^l^^iilÁcÁrf
^l^++ a
^ telePülésért
Istvánnén ak a 2I
Marton
megköszönte
is
Tibor
Kardos
és
EzatánTál Tamás
v égzett lelkiismeretes munkáj át,

csak a munkáját végezte, mindig
Marton Istvánné: elmondta úgy érzi, hogy az évek során
megpróbálta a legjobb tudása szerint, a falu érdekében,
1"

Napirend

felkérte GiiczZo\tárn az eskiitételre'
Tál Tamás a Helyi Választási Bizottság elnöke:
A képviselő az eskiitétel után a|áírtaaz esküokmányt,
(eshiokmány a j egyzőkönyvhöz csatolva)
emberek szeretettel fogadták be

a helYi
Giricz Zo|tánzmegköszönte a bizalmat, elmondta, hogY képviselŐként a falu érdekébenfog
amikor 2014 évben a településre költözött. MegválaÜtott

dolgozni.
alpolgármester helYett alPolgármestert is kell
Nemoda István polgármester: Marton Istvánné
Ű,ugyrenőibizottság elnöke eddig Kardos
választari,erre Kardos Tibort 3urrurogu majd. *l,:i
A siemélyi változásokat az Önkormányzat
Tibor volt, helyette elnöknek javasolta Giűz Zo\tánt.
kell vezetni.
Sze.wezeti é, vttit oce*i Szabílyzatában is át

képviselő-testület egyhangula g,
meghozta a következő:

A

4

igen szavazatta', ellenszavazat nélkÜl és 1 tartózkodással

212016. (II.12") Okt" számú határozatot

10l20t4. (XI.30.)
Vigántpetend község ÖnkorrnányzataKépvtselő-testiilete a
önkormányzati rendelettel elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján
azUgyrendi Bizottság
elnökének :

Giicz

Zo|tán képvi s előt megválasztj a.

Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy
S ZM SZ- en történő átv ezetésérő1 gonclo sko dj on.

a

változás

Felelős: Tbkács Lászlőné jegyző
Hatándő: 201 5. február 29.

Nemoda István polgármester: elmondta, hogy az alpolgármester személyénekmegválasztására
polgármester javaslatára kerül sor, titkos szavazással. Alpolgármesternek javasolta Kardos Tibor
képviselőt megválasztani. ,,Hat unokás nagypapaként" budapesti lakóhellyel nehéz ellátni a
polgármesteri feladatokat, minden nap nem tud a faluban tartózkodni. A korábbt egyeztetésen is
felmerült már Kardos Tibor neve, mellette szól, hogy helyben lakik és kötetlen munkaköre is
lehetővé teszi, hogy elérhető legyen.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata? Más javaslat nem volt. Megkérdezte Kardos
Tibort hozzájáruI-e a nyilvános üléshez.
Kardos Tibor képviselő hozzájáruIt a nyilvános üléshez.

Nemoda István polgármester felkérte az ügyrendi bizottságot a titkos szavazás lebonyolítására.
Szünetet rendelt e|. (17 .4a)

Ügyrendi Bizottság elnöke kiosztotta a szavazőlapokat"
Az ülés 17,50 órakor folytatódott.
ZoltfLíl az Űgyrendi Bizottság elnöke ismertette a titkos szavazás eredményét,mely alaplán
Kardos Tibor képviselő 5 igen szavazatot. kapott.

Giricz

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal,megltozta

312016. (II. 12.)

a

következő:

Ökt. számú határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testiilete
Magyarors zághe|yí önkormányzatairól szőIő 2011 . évi
CLXXXX.törvény 74, §. ( 1 ) bekezdése alapjín titkos szav azással

Kardos Tibor képviselőt
alpolgármesternek megválasztotta.

Tál Tamás a Helyi Választási Bizottság elnöke: felkérte Kardos Tibor
eskiitételre.

Az eskiitétel után Kardos Tibor alpolgármester aláírta az esküokmányt.
(az esküokmány csatolva a jegyzőkönyvhöz)

alpolgármestert az
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Nemoda István polgármester: gratulált Kardos Tibor alpolgármesternek, jó munkát kívánt.
Az alpolgármesternek tiszteletdíj és költségtédtésadható, a tiszteletdíj mértékea polgármesteri
tiszteletdíj 70-90 Yo közöttí összege lehet: 52,352,-Ft- 67.309,-Ft. A költségtédtésennek az
összegnek a 15 oÁ-a, ] .852,-Ft-I0.096,-Ft közötti összeg lehet.
Az elmúlt 2i év alatt affa nem volt példa, hogy az alpolgármester élt volna ezekkel a
lehetőségekkel, és eddig nem kért sem tiszteletdíjat, sem költségtédtést.

Kardos Tibor alpolgármester: megköszönte a lehetőséget, a tiszteletdijat ő sem kér, de a
költségtédtést elfogadja, amiből telefondíjat és útiköltséget tud ftzetní, ha önkormányzati ügyekben
kell valamiI intézn|
Takács Lászlóné jegyzőz határozatban kell megállapítani a tiszteletdíjat és a költségtédtést is, ha
nem tart igény.t rá, akkor egy lemondó nyilatkozatot kell terrni.
Nemoda István polgármester: javasolta, hogy a költségtédtés a tiszteletdíj 90 oÁ-a legyen, ez
1

0.090,-Ft/hó összeget

j

elent.

A

képviselő-testiilet egyhangúlag, 4 igen szavazatta|" ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással
meghozta a következő:
412016.

(II. 12.) Ökt. számú határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testiilete Magyarország helyi
önkormányzatairől szőlő 2011. évi CLXXXX.törvény Mötv. 80.§ (2) bekezdése
alapjántársadalmi megbízatású alpolgármester Kardos Tibor tiszteletdíját
67 3ag-ft-ban, költségtédtését10.096.- Ft.-ban állapította meg.

Képviselő-testiilet tudomásul veszí, hogy Kardos Tibor alpolgármester
Ft. tiszteletdijáről lemond.
(a lemondó nyilatkozat a jegyzőkőnyv mellékletét képezi)

a

67.3O9-

Kardos Tibor alpolgármester: gondolt arra is, hogy a Vigántpetend Jövőjéért Alapítván5,rrak
szükség lesztá, akkor felajánlja nekik a költségtérítésösszegét.

2.

Napirend

Nemoda lstván polgármester: az önkormányzat2015. évi költségvetési ftíösszegét27.883 ezer Ftban fogadta el a testület. A bevételek nőttek atervezetthez képest, ezek: működési célúbevételek, a
szociális ellátásokra biztosított állami támogatás, a közhatalmi bevételek, íparűzésiadó. A bevételi
összeg 30.024 ezer Ft-ra módosult.

Molnár Lászlóné főelőadó: a teljesített bevételekhez igazította a költségvetést, több helyi adó foll
be a tervezettnél, több állami támogatást kapott az önkormányzat. A kiadás 20.62I ezer Ft volt, a
tartalék 10"431 ezer Ft. Az önkormányzat takarékosan gazdálkodott. A pénzmaradvány összege az
idei költségvetésbe beépítésrekerült" A 2015-ös évben az előző évrőI 8,2 millió Ft volt a
pénzmaradvány.

Kovács Miktós képviselő:

a

tulajdonosi bevétel, mit jelent?

önkormányzati bevételek, pl. élelmiszer bolt bérleti dija.
ezeket majd részletezi. Az adott év költségvetését mindig az előző év alaplán

Molnár tászlóné főelőadó: különböző
Zárszámadáskor

Nemoda István polgármester: javasolta

a

módosított rendelet elfogadását.

Hozzászőlás, észrevételnem volt. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete
egyhangú döntéssel, 5 igen szava:zattal, ellenszavazat és hrtőzkodás nélkül megalkotta a következő

ll20t6" (II.12.) önkormányzati rendeletet
az önkormány zat 20 l 5 . évi költségvetés ének elfo gadásáról
szőlő 2 l 20 15. (II. i 5. ) önkorm ányzatt rendel et módo sításáról
(a rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz)

3. Napirend

Nemoda Isfván polgármester: bizonyos feladatokat az önkorményzat a Tapolca Kömyéki
Onkormányzat Társulás térségenbelül lát el, ilyen a hétvégiorvosi ügyelet is, aminek a
hozzájárulása a tavalyi 58,-Ft/ftí-ről 7l,-Ftlfő lett az idén. Az önkormányzatnak a monostorapáti
óvoda működéséhez ishozzá kell járulni. Az idei év költségvetési ftíösszege 32.375 ezer Ft,
Nagy Péter falugondnok munkájával 100 oÁ-ban elégedett, sokat segített neki is és a
közmunkásokkai is jól együtt dolgozott. Havi 15.000,-Ft béremelést javasolt, az emelés után a

bruttó bére 150.000,-Ft lesz, ha a testiilet egyetért vele, a fedezete a költségvetésben biztosított,
ugyanakkor az előteqesztésben szereplő tartalék csökkenni fog.

Kovács Miklós képviselő: aberuházásra
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millió Ft van tewezve,

ez mire vonatkozik?

Molnár Lászlóné főelőadó: a pénzmaradványt felhalmozásra tervezte, nem működésre. Ebből a
keretből lehet biztositanipáIyazati önrészt. Nem tudja milyen fejlesztéseket terveznek erre az évre a
képviselők, nincs célzottat:, me§tatérozva mire legyen költve.
Nemoda István polgármester: tavaly is fejlesztésre fordították, abból készültek a csapadékvíz
elvezetők, aminek a felújításaaz idei évben is a tervek között van. A polgármesterek Szigligeten
voltak egy tájékoztatón, ahol a már megjelentpáIyázatokkal kapcsolatban kaptak információkat.
A Veszprém Megyei Onkormányzat honlapján megtalálhatók a TOP-os pályézatok, van közöttiik
csapadékvízelvezetést támogató páIyázat. A következő egy év apá|yázatokról fog szólni. A most
megjelentek 100 oÁ-ban támclgatottak" A lctútűrház felújításának tervei készen vannak, ha lesz
megfelelő pályéaat, akkor azt meg kell próbálni, mert az épűlet áIlaga folyamatosan romlik.
Kérte a 2016"évi költségvetésről szóló rendelet előterjesztés szerinti elfogadását, azzal a
módosítással, hogy a abban a falugondnok bére még a tavalyi összeggel szerepel, azt az
előbbiekben javasolt havi br. 150 e.Ft összegnek megfelelően fogadják el.

Hozzászőlás, észrevételnem volt. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testtilete
egyhangú döntéssel, 5 igen szavazatt:al, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül megalkotta a következő
2 1201,6.

(II.12.) önkormányzati

rendeletet

az önkormányzat ZaI 6. évi költségvetéséről
(rendelet csatolva a jegyzőkőnyvhöz)
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4.

Napirend

c) bölcsődei feladat-ellátási szerződés megkötése

Nemoda István polgármester: elmondta, még decemberben küldte a kezdeménYező levelet a
jegYzővel. A
nagyvázsonyi onkoáányzat. A jegyző asszony felvette a kapcsolatot az ottani
bÖlcsődei
nincs
ott
jár
óvodába és iskolába,
vi§antpetenái gyerekek egy része Monostorapátiba
euatas, a többi gyerek Úgyvázsonyba. Edáíg az önkormányzatnak nem volt feladat-ellátási
szerződése. Támogatja a riágállapobárt. Az önkormányzat eddig is gondoskodott a Petendi
A
óvodásokról. A nag}vázsonyi önkormányz at az állami normatívát ezáItal le tudja hívni,
legYen
javasolta,
alpo|gármester
az
hogy
megállapodásban káek kaptsolattartót, megjelölni,
kórte

a testület

felhatalmaz ását a szerződés a|éírására,

Kovács Miklós képviselő: a közelben nincs másik bölcsőde?
Kardos Tibor alpolgármester: csak Tapolcán van.

Kovács Miklós képviselő: miért nem Nagyvázsonyhoz tartozlk a telepÜlés az Ővoda és iskola
tekintetében?

Takács Lászlőné jegyzőz Nagyvázsony a veszprémi járáshoz tartozík TaliándÖrÖgd és KaPolcs
testiiletei is targyalták a feladá eilátási szerződés tervezetet. A testÜletek nem határozatlanidejű
var\ a
szerződést kötöiiek, hanem egy évre kötik meg a szerződést. Szabad iskola-Óvoda választás
gyerek kezdt az
szülőket nem lehet befolyásűi, hogy hova vigyék a gyereket. Jellemzően ahol a
taPasztalatot
alatt
óvodát, ott jár majd iskoiáb a is. Azért döntöttek ahatérozott idő mellett:_^"rt^T
fórum tartását, az
szerezhetnek. Csökkenő gyermeklétszám miatt a polgármesterek tervezik szÜlŐi
igénYbe.
vegYék
lenne a cél, hogy a gyermétek az Egervölgyében működő tntézményeket

Kovács Miklós képviselő: nem tartja jónak az egy éves szerződést, mert akkor a testiiletnek
belÜl.
minden évben vissza kel1 térni atémára. Bármilyen szerződést fel lehet mondani 3 hónaPon

Nemoda István polgármester: kérte a képviselőket, hogy

a

bÖlcsődei feladat-ellátásra

vonatkozóan határozatlan időre kössenek szerződésía nagyvénsonyi ÖnkormánYzatta|, ertŐLhozzák
meg a határazatot.
megltozta
Aképviselő-testtilet egyhangúlag,5 igen szavazattal. ellenszavazatéstartőzkoőás nélkiil
a következő:

ínarc" GI" l2.) Ökt. számú határozatot
Vi gántp etend köz ség Önkormányzata Képvi selő -testtilete

megtárgyalta a Nagyvázsonyi Önkormányzatnak a bölcsődei
feladat-ellátásra vonatk ozőanküldött megállapodás tervezetét.
A lehetőséggel élni kíván és feladat ellátási szerződést köt a
,ragyuárroiyi önkormányz at fenriartásában működő Mesevár óvoda
és Bolcsőde -829L Nagyvázsony, Petőfi u. 13-15._ bölcsődés koru
gyermekek ellátására.
A me gállapodás al áírására felhatal ínazza a pol gármestert,

Nemoda lstván polgármester
Határidő: 2016" február 29.

Felelős

:
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d) testvér-települési kapcsolat kiépítéseZsámb ok Önkormán yzatta|

Nemoda István polgármester: a pályazati felhívásra egy pályázati anyagi érkezett2015. december
31-ig. Zsámbok település bemutatkozó levelet ktildött az önkormányzatnak és kifejezi szándékéú.a
pá|yazati felhívásban meghatározott 3 célterületen történő egyiittműködésre. A település a Gödöllői
járásban van, Kérte a képviselők felhatalmazását a megállapodás aláírására. Az önkormányzat az
idei évben 2-3 konkrét feladatot vállalna: 8-10 gyerek csere program keretében megismerhetné a
másik települést. A Művészetek Völgye rendezvény keretében fellépésilehetőség biztosítása
Zsámboki amatőr csoportok tészére,van ének és tánc csoportjuk is. A falugondnokkal együtt
megbeszélnének egy időpontot, elmennének Zsámbokra és és személyesen találkoznának a
polgármesterrel és képviselőkkel" A találkozás keretében kerülhet sor az ünnepélyen aláírásra is.
Kérte, aki egyetért a megállap odás aláir ásával kézfeltartással szay azzon.

A képviselő-testi,ilet egyhangúlag, 5 igen szavazattal" ellenszavazat és tartőzkodás nélkül meghozta
a

következő:

612016. (II.

l2.) Ökt" számú határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata képviselő-testülete
kifejezi azonszándékát, hogy Zsámbok község
Önkormányzatával együttműködési megállapodást kössön
következő célok tekintetében:
1. a felnövekvő korosztály szabadidős tevékenysége
bővítése, gazdagítása
2" a falusi, szelíd turizmus feltételeinek kihasználása
3. a vidék-éstelepülésfejlesztést érintő kórdésekben

a

Képviselő-testületf elhatalmazzaapolgármestertaz
együttműködési megállapodás aláirására.
Felelős: Nemoda István polgármester
Határidő: 20|6. március 15.

e)

HESZ módosításával kapcsolatos teendők

Nemoda István polgármester: a településhez 5 éve kapcsolódik a Hello Wood. Az önkormínyzat
20l4-ben írt alá együttműködési megállapodást. Csóromfoldén vásároltak egy területet, ahol
kulturális-oktatási központot kívánnak létrehozni. A rendezési tervet eddig kétszer kellett
módosítani, egyszer Pécsi Erikáék, majd Szabó Istvánék építkezésemiatt volt rá szükség. A Hello
Wood tervei miatt ismét szükséges a módosítás. Az eredeti terveket a ,,Város és Hátz Bt" készítette,
kérték,hogy az önkormányzat a módosítással őketbízzameg.
A jegyző asszonnyal beszéltek erről, a legfontosabb kérdés,hogy ki fizetí meg a módosítás
költségét. A HESZ módosítását csak az önkormányzat kezdeményezheti. A módosítás nagyon
sürgős lerrne, merl" az idei Művészetek Völgye rendezvény ideje alatt az már program helyszín
lenne. A módosítással kapcsolatban több oldalú megállapodást kell kötni.
Tájvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területnek szétrnit Csóromfolde. Munka és időigényes
a módosítás,
A szakmai anyagok elkészítésévelBárdos Andreát szeretnék megbizni, a tervezési feladatokkal
Homyák Attilát, A területnek három tulajdonosa van, ők irták a módosítási kérelmet, képviselőjük
pozsár péter.
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Takács Lász|őné jegyző: az önkormányzat támogatja a módosítási kérelmet azzal a feltétellel, hogy
a költségeket a tulajdonosok viselik"

Kovács Miklós képviselő: az á7lami főépitész áliásfoglalását tökötte le internetről, ami szennt az
önkormányzatoknak 10 évente felül kell vizsgálniuk a Helyi EpítésiSzabáIyzatukat. Módosítás
helyett nem lenne-e célszeníaz egészet felülvizsgálni?

Takács Lászlóné jegyző: az eredeti terv 2018-igl,nsználhatő.

Nemoda István polgármester: a kérelmezőket sürgeti az idő, a Művészeti Napok alatt már
használni akarják a helyszínt.

Takács Lászlóné jegyző: az egészHÉSZfelülvizsgálata több millió Ft-ba kerülne.
Nemoda István polgármester: abban bízlk, ha jogszabályi kötelezettség ml,att az egész országban
minden önkormányzatnak felül kell majd vizsgálni a helyi építésí
szabályzatokat, akkor arratalán
majd biztosítanak a központi költségvetésből támogatást.
Takács Lászlőné jegyző: ha csak 2018-ig lehet hasznáIni az eredeti terveket és kötelezővé teszik a
felülvizsgálatot, akkor ta|én adnak hozzá állami támogatást. Össze kell gffiteni a lakossági
igényeket milyen módosításokat szeretnének.

Nemoda István polgármester; amennyiben a tlÉSZ módosításra kerül, akkor előtte faluforumot
kell tartani és megkérdezni az embereket milyen módosításokat szeretnének. Általánosságban most
nem foglalkozik a teshilet a módosítással, csak a kérésnekmegfelelő terület módosítását javasolja
átvezetni. Az időközben felmerült igényeket addig rögzítik.
Kovács Miklós képviselő: mi

a

különleges besorolás jelentése?

Nemoda István polgármester: oktatási terület.

Kovács Miklós képviselő: művelési ágat kell módosítani.
Nemoda István polgármesterz a7Ill"hrsz-ú terület művelési ága jelenleg legelő, a tulajdonosok
nem kérik a művelési ágváItoztatást.

Kovács Miklós képviselő: mi van ha a ktilönleges besorolásból nem kéri a művelési ág
módosítását?

Ács Szitvia képviselőz arnig a művelési ága legelő, addig csak legelőként hasznáIhatő, tehenet,
vagy birkát lehet legeltetni rajta.
nem az önkorm ányzatproblémája. Az elképzelésük az, hogy csak
annak a területnek a művelési ágnak változtatását kérik, aho| az oktatási és alkotó központot létre
aka{ák hozni. Majd a Földhivatali bejegyzésnél lesz ez fontos.

Takács Lászlóné jegyző: ez

Nemoda István polgármester: kérte atSBSZmódosításával kapcsolatos előterjesztés elfogadását.

A képviselő-testtilet egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tariőzkodás nélkül meghozta
a következő:

7Darc. GI. 12.) Ökt. számú határozatot
AKépviselő-testtilet témogatja a Csóromfolde (071/1. hrsz.) területén
tervezett oktató és alkotó tábor fejlesztési elképzeléseket, ez&.kezdeményezi
a hatályos Településrendezési eszközök módosítását a tenilet különleges
beépítésrenem szánt területre történő módosítása érdekében.
1.

Az 1," pont szerinti Településrendezési eszközök módosításának
véleményezésieljárása a3I4l20I2. (XI.S.) Korm. rendelet VI .fejezet eljarási
szabályaí szerint ún. teljes eljárással történik, a terv az OTÉK2012.
augusztus í-ánhatályos tartalmi követelményei és jelmagyarázatával készül.
2.

3.

A Településrendezésieszközök módosítása a környezette káros

hatással

nem lesz, ezéft. a 2l2a05 " (I. 1 1 .) Kormányrendelet 3 . §-a szerinti
felhatalmazás alapján a Képviselő-testi,ilet előzetesen megállapítja, hogy
kiilön kömyezeti értékeléskészítéseés kömyez eti vizsgálati elj árás
lefolytatása nem szükséges.

4, Az Epített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évíLXXVilI.
törvény 8.§.(2)bekezdése és a 31412012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29.§-a
szerinti feladatkörben a Képviselő-testiilet az l-es pont szerinti
Településrendezési eszköz módosítás partnerségi egyeztetésének szabályait a
határ clzat 1 mellékl ete szerint állapítj a meg.
"

5. A Képviselő-testtilet felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban
meghatározott településrendezési eszköz módosításához a szükséges
intézkedéseket tegye meg és a partnerségi egyeztetóst a határozat 1.
melléklete szerint bonyolítsa le.
6" Megbizza a Város és Ház Bt-t

az l.pont szerinti Településrendezési terv
módosításának elkészítésével,melynek költségeit a Hello Wood Alapítvany
viseli"

Felkéri a polgármestert a fentiekkel kapcsolatos eljárások lebonyolítására, a
szerző dések aláír ásár a.
7"

Felelős: Nemoda István polgármester
Határidő: folyamatos

0 Albertné dr" Isó Imola

kérelme Vigántpetend 20311. hrsz-ú ingatlan beépítési

kötelezettségének hosszabbítása ügyében

Nemoda István polgármester: a József Attila utcában vafi az ingatlan, a beépítésikötelezettség
2016-ban jár le.

Takács Lászlőné jegyző: két évnélhosszabb időre nem javasolta a beépítésikötelezettség
hosszabtrítását.

Ács Szilvia képviselő: ő úgy tudja, hogy máshol építkeznek.

10

Nemoda István polgármester: egy éwel javasolta meghosszabbítani

a

beépítésikötelezettséget.

A képviselŐ-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és Ártőzkodás nélkiil meghozta
a következő:

8l20t6. (II. 12.) Ökt. számú határozatot
Vigántpetend község Önkormán yzata Képviselő-testülete
megtárgyalta Albertné dr. Isó Imola kérelmétés a következő
döntést hozta;
Kérelmező tulaj donában lévő vigántpetendi 203 l l. hrsz.-ú
1019 m2 nagyságú beépítetlenterületre vonatkozó 2016-ban
lejáró beépítésikötelezettséget egy élwel meghosszabbítja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a testület döntéséről a
kérelmezőt táj ékoztassa.
Felelős: Nemoda István polgármester
Határidő: 2a16. február 29,
g) Tapolca

Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása

Nemoda István polgármesterz 2016. január 28-án volt Társulási Tanács ülés, ahol e|hangzott,
hogy jogszabály módosítás miatt új besorolási kategóriákat kell alkalmazn| amit a
megállapodásban is át kell vezetni. Ilyen pl. a 3.I.aa.) pontban a ,,családsegítés" elhagyása, a 3.1 .d.)
pontban a ,,gyermekjóléti szolgálat" helyett ,,család és gyermekjóléti szolgáltatások". Hasonlóan
,,gyermekjóléti szolgáltatás" helyett ,,családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás" az új kategória.
Ezek csak formai változások, amit el kell fogadni. Kérte ahatározatmeghozatalát.

A képviselő-testi,ilet egyhangúlag, 5 igen szavazattal. ellenszavazat és tartőzkodás nélkíilmeghozta
a következő:

912016. (II" 12.)

Ökt. számú határozatot
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolca Környéki Önkormányzati Társul ás Társul ási
Megállapod ás át az előterj esztett mó do sító okiratb an
fo g1 altakkal e gy ező en j őv áhagyj a.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szőlőhatározatot
kiildje meg a Társulás elnökének tovabbi intézkedés végett.
Felelős: Nemoda István polgármester
Határidő: 2016. február 17.

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás álta| biztosított ellátások térítésidíjának
elfogadása

Nemoda István polgármester: a Társulás keretében ellátott feladatok tédtésidtlára 2016 évre
vonatkozóan a következő javaslatot küldték: szociális étkeztetéstédtésidíja 81O,-Ftladag, abáni
segítségnyújtás 1125,-Ftlóra. A támogató szolgáltatáson belül igénybe vehető a személyi segítés
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2838,-Ft/Óra, személyi szállitás 568,-Ft/km"
mentesség megállapítására.

Az önkormányzatnakvan

lehetősége kedvezmény, vagy

Takács Lászlóné jegyzŐ: ha az önkorm ányzat kedvezményt biztosít valamelyik ellátásnál, akkor
neki kell kiegészítenia térségáltal meghat ározott tédtésidíj összegét.
Nemoda István polgármester: javasolta a térségáltal megküldött tédtésidíjak kedvezmény,
mentesség nélküli elfogadását.
A kéPviselŐ-testiilet egyhangúlag, 5 igen szavazattal, e|lenszavazat és 1p1rtőzkodás nélkül meghozta

a következő:

10l20t6. (II.12.) Ökt. számú határozatot
Vigántpete.nd község Önkormányzata Képviselő-testiilete a Tapolca
KÖrnyéki Onkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a fenntartásában

műkÖdő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi
Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociálii és gyármekjóléti
alapell átá sok intézményi tédtésidíj ainak me gfiatár o zásáról szó 1ó
előterj esztést megtárgy alta.

elfogadja.

Az

előterj esztésb en j avasolt díj akat

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szőlőhatarozatotktildje
a Társulás elnökének további intézkedésvégett.

meg

Felelős: Nemoda István polgármester
Határidő: 2016. március 5.

Nemoda István polgármester: a Nap Kör Alapítvány tevékenységérőI szőlő tájékoztatőt a testtilet
a mai Ülésen nem tudlatárgyalni, mert az alapítviny elnöke nem tud részt venni az ülésen, majd egy
későbbi időPontban javasolja napirendre tűzni. A kulturális közfoglalkoztatás 2016. február 29_én
lejár. Az alapítvány már egyeztetett a kulturális közfoglalkoztatással kapcsolatb an, 2016. évre
három státuszt igényeltek.

Kardos Tibor alPolgármester: tegnap a VJA kuratóriuma is szeretett volna beszélni az Napkör
alapítvány elnökével, aki nem

ert.

rá"

Nemoda István Polgármester: a testtiletben új munkamegosztást kellene kialakítani, átgondolva,
hogy ki milyen feladatokat fud felvállalni a megváltozotttestiiletben.
Bejelenti, hogy a munkaterv szerint a következő testületi ülés időpontj a:2016. április.

Kardos Tibor alpolgármester: a megjelent

páIy azatol<kal kapcsol atb an cél szení megb es zélést
tartani és megnézni milyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak. A kultúrház felűjitása nagyon
fontos lenne.

Más napirend és bejelentés nem volt, Nemoda István polgármester megköszönte
érdemi munkát, és aktivitást az ülést 20.00 órakor bezárta.
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