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/ Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

8293. Vigántpetend. Kossuth u.32.

Sziám: 1097-312016.

egyzőkönyv

Készült: Vigántpetend község Onkormanyzata Képviselő-testiilete 2016. május l9-én (csütörtökön)
17.30 őrai kezdettel megtartott rendes nyilvános ülésről

Az ülés helye: Többfunkciós KözösséglHéaVigántpetend, Kossuth u.32.

Jelen vannak:
Nemoda István polgármester
Kardos Tibor alpolgármester
Kovács Miklós Lász|ő képviselő

Távolmaradását előre jelezte:

Ács Szilvia képviselő
GiriczZolrtán képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lászlőné jegyző
Molnár Lászlőné ftíelőadó
Bácsi Károly Vigántpetend JövőjéértAlapítvány Elnöke 17 őra35

Lakosság részérő|jelen van: 3 ftí

Jegyzőkönywezetőz
szailer zoltánné ftíelőadó

Nemoda István polgármester: köszöntette a jegyzőt, a képviselőket, és a lakosság részéről
megielenteket. Megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből 3 ftí jelen van, a testtilet
határozatképes. Javasolta a képviselőknek, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat a
következő témák títrgyalásával egészítsék ki: o

- 2015. évi belső ellenőrzésijelentés elfogadása
- TOP - I.2.1-15 pályazatta| kapcsolatos tájékoztatás
- Zsámbok település polgármestere levelének ismertetése
- llÉSZ módosítása a a7 1 l I hrsz. -ú településrészre vonatk ozőan
- Őrtorony építésének megkezdésével kapcsolatos táj éko ztatás

Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokat a kiegészítéssel történő
tár gy alás ával érts enek e gyet, azt fo gad1 ák el.
A képviselő-testtilet határozathozatal nélkül, egyhangúlag, 3 igen szavazattal elfogadta az alábbi:

NAPI R E N D E T: I.1YigántpetendközségönkormányzataKépviselő-testtiletének
önkormányzati rendelete az önkorm ányzat 201 5.éví
költségvetésének zárszírnadásáről.

Előadó: Nemoda István polgármester
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2 . l Y igántpetend kö z s é g önkormán yzat gy ermekj ó l éti és
gyermekvédelmi feladatainak átfo gó értékelése
Előadó: Nemoda István polgármester

3./ Vegyes, aktuális ügyek
a) Kapolcs és Vigántpetend Művészeti NapokAlapítvány

megszüntetése
b) B al aton- felvidéki Szociális, Gyermekj óléti és Háziorvo si

U gyel eti szolgálat l ét sz ámc sökkenté s s el kap c s o l ato s p ály ázat
c) B alaton- felvidéki S zo ci áli s, Gyermekj ól éti és Háziorvo si

ügyeli Szolgálat támogatási kérelme nyári táborozáshoz
d) P edagó gusnap megre ndezéséhez támo gatás kérése
e) Vigántpetend 1 89/8. hrsz.-ú ingatlan visszavásárlásról

1emondás
f) 20 1 5. évi belső ellen őrzésij elentés elfo gadása
g) TOP - I.2.1 - 15 pályazattal kapcsolatos tájékoztatás
h) Zsámbok település polgármestere levelének ismertetése
i) HÉSZ módosítása a OI7 l 1 hrsz.-ú településrészre vonatk ozőan
j) Őrtorony építésének megkezdésével kapcsolatos tájéko ztatás

Napirend előtt:

Tájékoztatő a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott
döntésekről, fontosabb intézkedésekről.

Nemoda István polgármester: 2015. novemberi testiileti ülésen volt az utolsó beszámoló alqart
határidejű határozatokról, a mostani összefoglalő 2aI6. március végéig tartalmazza az aőatokat.

A képviselő-testiilet kiilön határozathozatal nélkül tudomásul vette az előterjesztést.

1. Napirend

Nemoda István polgármester: a rendelethez lartozó mellékletek nagyon részletesek, a
vagyonmérleg hasznos. Az önkormányzat adóbevétele növekedett, a vállalkozók több iparűzési adőt
fizettek be, a településen 20 vzllalkozás működik. Kommunális adóból is több folyt be a
tervezettnél. A falugondnok iránltásával 5-6 közmunkás dolgozott folyamatosan, ami a településen
isjól látszik, gondozott,rendezett a falu vagyunk továbbra is. o

Kovács Miklós Lász|ő képviselő: minden feladatnál atewezett szintet teljesítette az önkormányzat.
Egyik tételnél400 e. Fttewezetthez képest a teljesítés 1 millió Ft lett, erurek mi az oka?

Molnár Lászlóné: a dologi kiadásoknál lettek elszámolva a vízelvezető árkokkal kapcsolatos
kiadások, nem beruhazásként szerepel a beszámolóban, mert közutak, hidak fenntartására az állami
támogatást működésre kapja az önkormányzat. Az összes felújított vizelvezető árok anyagköltsége
és munkadíja dologi kiadásnál lett elszámolva.

Nemoda István polgármester: Az árkok javításának folyóméterenkénti költsége l0-15 ezerFt. Az
önkormányzat 20l5.évi bevétele 32.024 ezer Ft, a kiadás 20.62I ezer Ft, a pénzmaradvány 10.685
ezer Ft. Megköszönte Molnár Lászlőné egész évben végzettprecíz,lelkiismeretes munkáját. Kérte a
2ÜL5.évizárszámaóásról szóló beszámoló és a rendelet elfogadását.

Vigantpetend község Önkormányzata képviselő-testtilete egyhangú döntéssel, 3 igen szavazattal,
ellenszav azat és Ártózkodás nélktil megalkotta következő:



312016. (V.23.) önkormányzati rendeletet

Vigántp etend község Önkormányzata Képvis elő -testtilete az
ö nkormanyz at 2a É . évi kö lts égvetés ének zár számadás áró l szó 1ó

rendeletét a jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja

(rendelet a jegyzőkőnyv mellékletét képezi)

2. Napirend

Nemoda István polgármester: jogszabály irJa eIő az önkormányzatnak a beszámoló tárgyalását és
elfogadását. Az elkészitett anyag szakszerű. áttekinthető, mindenre részletre kiterjedő. A falu
lakosságának száma csökkent az elmúlt évben is, jelenleg:2I2 fő. A 0-18 éves gyerekek száma 53
ftÍ, ebből 27 részesűl gyermekvédelmi kedvezményben, ami azt mutatja, hogy a gyerekek fele
valamilyen okból gyermekvédelmi gondoskodásban érintett. Az önkormányzatnakkiemelt feladata
a gyermekekre való odafigyelés.
Kérdé és észrevétel nem volt, ezértkérte az előterjesztés szerinti határozatmeghozatalát.

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testiilete egyhangú döntéssel, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkiil meghozta a következő

2012016. (V. l9.) Ökt. száműhatározatot

Vigántpetend Község Önkormanyzata Képviselő-testiilete meg!árgyalta a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. éví XXK. törvény 96. § (6)
bekezdése alapján az Önkormlnyzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
2al5. évi ellátásáról készített értékelést.

Az Önkormányzat a feladatellátásről szóló értékelést tudomásul vette, azt elfogadja
és Úgy határozott, hogy lehetőségeitől fiiggően mindent elkövet a feladatellátás
szinten tartása érdekéb en.

Az értékelést megküldi a Veszprém Megyei Kornrányhivatal Szociális és
Gyámhivat aláho z ( 8 2 0 0 Ve szprém, Me gy eház tér 1 . )

Felelős: Nemoda István polgármester
Határidő: 2016. május 31.

3. Napirend
a) Kapolcs és Vigántpetend Művészeti NapokAlapítvány megszüntetése

Nemoda István polgármester: a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet 1989-ben került
bejegyzésre. 1991-ben Kapolcs és Vigántpetendi Művészeti Napok Alapítványt jegyezték be, ami
1992-1994. között működött, a Művészetek Völgye rendezvényre pályázati úton fudott támogatást
szerezni. AVeszprém Megyei FŐügyészség kereste megaz önkormányzatot, hogy nyilatkozzon mi a
célja az alapítvánnyal. A Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány létrejöttével a korábban
Önkormányzatok által létrehozott szervezet működése okafogyottávált,javasolta a megszüntetést.
2aI4-ben a Kulturális Egylet létrehozta a Művészetek Völgye Nonprofit Kft-t, a vezetőség tagjai
Oszkó Péter és Oszkó-Jakab Natália. Márta Istvrán és Márvány Gyuláné az ügyészségen
nyilatkoztak, hogy az l99l-ben bejegyzett alapítvány nem működik, tevékenységére már nincs
szÜkség, kérték a megszüntetését. Az alapiwíny a2aI2-2013. évre vonatkozó beszámoló benyujtási
kÖtelezettségének sem tett már eleget. Javasolta ahatározattewezet elfogadását.
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Kovács Miklós László képviselő: Márta István vo|t az alapitvány elnöke?

Nemoda István polgármester: Miárta István az a|apíNán}ban és Kulturális Egyletben is vezetőségi
tag volt.

Kovács Miklós Lász|ő képviselő: a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet, az alapitvány,
- aminek székhelye Csórom puszta volt -, a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány, ezek a
szervezetek együtt alkotják a Művészetek Völgye Nonprofit Kft-t.

Nemoda István polgármester: megköszönte Kovács Miklósnak a pontosítást. Kérte az

alapítvánnyal kapcsolatos határozat meghozatalát.

Vigantpetend község Önkormányzat Képviselő-testiilete egyhangú döntéssel, 3

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
szavazattal,

21t20l6. (V. 19.) Ökt. számú határozatot

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testíilete a,,Kapolcs
és Vigántpetendi Művészeti Napok" Alapítvány alapítőja, az
al apitv ány me gs zünteté s ével kap c so l atb an az alíhbi nyil atko z atot

teszi:
Az önkormányzat, az alapíNány egyik alapitőja egyetért Márta István
kuratóriumi elnök alapítvány megszüntetésre vonatkozó
nyilatkozatával és kéri azügyészi intézkedést, hogy az a|apifuányt
szüntesse meg.

Kópviselő-testíilet megbizza a jegyzőt, hogy a testi.ilet döntéséről a
Veszprém Megyei Főügyészséget írásban értesítse.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2aI6" május 24.

3b) Balaton_fetvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Üryeleti Szolgálat
létszámcsökkentéssel kapcsolato s pály ázat

Nemoda István polgármester: A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás egy főt tewez
leépíteni. Az önkormányzatnak anól kell nyilatkozni, hogy kívánja-e foglalkoztatni a leépítésre

kertilő munkavállalót. A Magyar Államkincstárhoz pályázatot nyújtanak be alétszámcsökkentéssel
kapcsolatos költségekre"

Kardos Tibor alpolgármester: milyen beosztásról van sző?

Nemoda István polgármester: a hétvégí orvosi ügyeletnél egy gépkocsivezetőről van szŐ. Az
önkormányzattémogatja aMagyar Államkincstárboz történő pályázatbenyújtását. Kérte ahatározat
meghozatalát,

Kovács Mikló s Lász|ő képviselő : a dol gozó végkielégít éser e p ály íanak?

Nemoda István polgármester: igen

Vigántpetend község Önkormányzat Képviselő-testtilete egyhangú döntéssel, 3 igen szavazattal,
e|lenszav azat és tartőzkodás nélkíil megho zta a következő

lgen



2212016. (V. 19.) Okt. számú határazatot

vigántpetend közsé.g Önkormányzata képviselő-testiilete, mint a

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban
foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a Társulás álta1 fenntartott

Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálatnál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatott _ jogvis zonyban, vagy munkaviszonyban töltött
idej ének megszakítás nélkiili_ fo glalkoztat ásár a a települési
önkormányzat által alapított más szervné|, az előreláthatőlag
megtiresedő álláshelyeken, vagy a terv ezett új álláshelyeken,
szervezeti váItozás, feladatátadás következtében a kérelem
benyuj tój ának fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.

Vigántpetend község Önkormanyzata Képvi selő-testiilete a

létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás

i génylésének Magyar Ál l amkincs térhoz történő b enffi tását támo gatj a,

azza| egyetért.

Felkéri a képviselő_testiilet a polgármestert, hogy a döntésről a

Társulás elnökét ahatílrozat megkíildésével értesítse.

Felelős : Nemoda István polgármester
Határidő: 20|6. május 31.

3c) Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeteti Szolgálat támogatási

kérelme nyári táb or ozáshoz

Nemoda István polgármester: a térségnél minden évben szerveznek tábort a gyerekeknek. Az
előző években vigáitpetendről L-2 gyerek vett részt. Az önkormányzat tavalY 10.000,-Ft-a1

tálmogatta, most is ezl az összeget javasolta. Vagy csak akkor támogassa az ÖnkormÍnyzat,ha
petendi gyerekek is részt vesznek a táborban?

Kardos Tibor alpolgármester: csak a mostani nyárravonatkozik? Zsámbok telePÜlés is ajánlott fel

lehető séget gyerekek fo gadására

Nemoda István polgármester: hátrányos helyzetíí gyermekeket táboroztatnak.

Kovács Miklós képviselő: a gyámügl beszámolóban szerepelt, hogy 27 hátránYos helYzetű

gyermek van, egyetértett a támogatás összegével. A gyerekeket rá kell beszélni, hogy minél tÖbben

,rógyerret< résztátáborban, ha szükséges, akkor több támogatást is adhatna az önkorményzat.

Vigántpetend község Önkormányzat Képviselő-testiilete egyhangú dÖntéssel, 3 igen szavazatta:,

ef,lenszavazat és tartózkodás nélktil meghozta a következő

2312016. (V. 19.) Ökt. számú határozatot

Vigántpetend község Önkormányzata Kepviselő-testtilete
megtárgyalta a. Balaton-felvidóki Szociális, Gyermekjóléti Szolgálat
és Haziorvosi Ügyeleti Szolgálat nyári tábor ozásra vonatkozó
kérelmét, a táb oroz ást 1 0. 000, _F t, azaz T ízezer forinttal tílmo gatj a.

A támogatás összege az önkormányzat költségvetésében biztosítva.
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Megbizza a polgármestert, hogy a testtilet döntéséről aSzolgil,at
v ezetőjét a hatérozat megküldésével értesítse.
Megbízza a jegyzőt, hogy a támogatási összegnek a kedvezményezett
számlájáratörténőáilta|ásátőlintézkedjen.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Nemoda István polgármester

Határidő: 2016. május 30.

3d) Pedagógu§nap megrendezéséhez támogatás kérése

Nemoda István polgármester: Dr. Dobó Zoltán tapolcai polgármester kereste meg a térség
önkormányzatainak polgármestereit, hogy a városi és járási szinten tartandó pedagógusnap
megtartásiához anyagllag járuljanak hozzá az őnkormányzatok. A Klebelsberglntézményfenntartó a
legnagyobb munkáltató, eddig ők rendezték a pedagógusnapot. Tavaly 10.000,-Ft-al támogatta az
önkormányz at az űmrcpség megtartását.

Kovács Miklós Lász|ő képviselő: ha városi és járási szinten anyagi elismerésben akarják
részesíteni a pedagógusokat, akkor az önkormányzat is megteheti, hogy olyan személyt támogat,
akit valóban órdemesnek talá| az elismerésre. A központi ünnepség támogatását nem javasolta. A
helyben éIő, vagy abban az iskolában tanító pedagógusok elismerését, ahová a település gyermekei
jámak, szívesebben támogatná. A tapolcai központi ünnepségnek nem sok értelme van szerinte,
mert ,,egy nagy kalapba" bekerül apénz és azt sem tudja a testiilet, mire költik.

Nemoda István polgármester: nem pedagógusok jlltalmazásra fordítják az önkormányzatok
támo gatás át, hanem a r endezv ény kö lt s é geit fedezik b el ő l e.

Kardos Tibor alpolgármester: a tapolcai iskolákban tanitőpedagógusokat nem ismeri.

Nemoda István polgármester: furcsának találta, hogy a pedagógusok munkáltatőja az erkölcsi,
társadalmi elismerést kifejező Pedagógusnap megszervezésére nem biztosít anyagi fedezetet. Az
elhangzott vélemények alapján a testiilet nem támogatja a tapolcai és járási szintií pedagógusnap
megrendezését. Kérte, aki egyetért ahatározati javaslattalkézfe|tartással jelezze.

Vigántpetend község Önkormányzat Képviselő-testtilete egyhangú döntéssel, 3 igen szavazattal,
el|enszavazat és tartőzkodás nélkül meghozta a következő

24t2016. (V. 19.) Ökt. számú határozatot

Vi gántpetend község Onkormanyzat Képviselő-testiilete megtárgyalta
Dobó Zoltán tapolcai Polgármesternek a Tapolca városi és járási
szinten megtartandó pedagógusnapi ünnepség megrendezéséhez kért
támogatási kérelmet és úgy döntött, nem nyújt anyagi támogatást
az ünnep s é g me gfartás éúto z.

Megbízza a polgármestert, hogy a testtilet döntéséről té$ékoztassa a
kérelmezőt.

Felelős : Nemoda István polgármester
Határidő: 2016. május 31.
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3e) Vigántpetend 189/8. hrsz.-ú ingatlan visszavásárlásáról lemondás

Nemoda István polgármester: Giricz Zo|tán szeretné a saját területe mögötti ingatlant
megvásárolni" A telek értékesítésekor úgy lett eladva, ha a tulajdonos 5 éven belül nem építi be,
akkor az önkormányzat visszavásárolhatja. Két lehetőség van: 1. az önkorrnányzat lemond a
visszavásárlásról, 2. abeépítési kötelezettség teljesítésétőI az t$ tulajdonos esetében eltekint. Egy
telekegyesítés fog történni, az önkormányzatnak is az a célja, hogy a terület gondozott legyen.
Tulajdonosok Gulyás Inez Anett és Menyhárt Gergely György kérték az önkorményzatot mondjon
le a visszavásárlási jogról, és a beépítési kötelezettségről.

Kovács Miklós Lász|ő képviselő: jó lenne, ha a település lakosságának száma emelkedne, szükség
Ienne az építési telkekre. A közművesített telkeknél az önkormányzat hozzájánú a beépítési
kötelezettség alól felmentéshez, ami szerinte rossz gyakorlat. Most nincs igény a telkekre, de ha
később lesz és már nem lesz az önkormanyzatnak közművesített telke, akkor újakat kell kialakítani,
ami súlyos milliókba kerülhet az önkormányzatnak. Egy új közműves telek kialakítása elérheti az I

millió Ft-ot, ami Vigántpetend viszonylatban szerinte magas ár egy telekért.

Kovács Miklós Lász|ő képviselő: az elmiút években nem volt nagy építkezési kedv a településen.
Cél, hogy az önkormányzat olyan kérelmezőnek adja el a telkeket, aki építkezni és letelepedni akar
a faluban.

Nemoda István polgármester: egy folyamatban lévő ügyről van szó. Az Arany János utcában 15

telke van az önkormányzatnak, azok csak részben közművesítettek.

Kovács Miklós Lász|ő képviselő: a Bakonykarszt Zrt. korábban már tájékoztatta az
önkormányzatot, hogy az építési telkek ivővíz és szennyvízrendszerrel törtónő ellátása több mint 20
millió Ft-ba kerülne, így már több mint egy millió Ft egy telek költsége. Ismeretei szerint
Kapolcson 800 ezer Ft egy közművesített építési telek ára. Milyen összegben lehet visszavásárolni?

Takács Lászlóné jegyző: az eladási áron, ha volt értéknövelő beruhéuás, akkor annak az összegével
növelten.

Nemoda Isfván polgármester: javasolta a határozat elfogadását a következők szerint: az
önkormányzat a visszavásárlástól, és a beépítési kötelezettség teljesítésétől eltekint.

Vigrántpetend község Önkormányzat Képviselő-testtilete 2 igen szavazattal. 1 ellenszavazattal és

tartózkodás nélkiil meghozta a következő

25 12016. (V. 1 9.) Ökt. szám ű batározatot

Vigántpetend község Onkormányzata Képviselő-testtilete meglárgyalta a
Vigántpetend 18918. hrsz.-ú ingatlan tulajdonosainak Gulyás Inez Anett 6330.
Mindszent, Ady E. u. 54. és Menyhárt Gergely György 6600 Szentes, Nagyörvény
u.78. szám alatti lakosoknak kérelmét és a következő döntést hozta;
Az önkormányzatnem kívánja visszavásárolni a Vigántpetend 189/8. hrsz.-ú
ingatlant, hozzájéruI alűoz, hogy a fulajdonos azt értékesítse.
Az önkormányzat a beépítési kötelezettség teljesítése alól felmenti az új
tulajdonost.
Megbizza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős : Nernoda Istvián polgármester
Takács Lász|őné jegyző

Hatáúdő: 2016. június 1 0.
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3í) 2015.évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Nemoda István polgármester: évek óta kiilső szakértő látja el a belső ellenőrzési feladatot.

Szúá|yszeníséget vizsgál, a múlt évben a szociális űzifa páIyéuat elszámolását ellenőizte. Az
önkormrányzat 18 m3 fat vásárolt apályázaton nyert támogatásból. Akiosztás, elszámolás rendben

megtörtént, lakossági bejelentés nem volt ezzel kapcsolatban. A jelentés szerint minden rendben

volt. Kérte az előterj esztés szerint i határ ozat elfo gadását.

Vigántpetend község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú döntéssel, 3 igen szavazattal,

eI\enszavazat és tartőzkodás nélkül meghozta a következő

2612016. (V. 19.) Ökt. számú határozatot

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testtilete a 201 5.évi
belső ellenőrzésrőL készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést

elfogadja.

( előterj e szt és a j e gyzőkönyv mell ékl et ét kép ezi)

39) TOP - t.2.1- 15 pályázatta| kapcsolatos tájékoztatás

Nemoda István polgármesterz az önkormányzat csatlakozott a turisztikupá|yázathoz, nagyon sok

egyeztetés, adatközlés után a konzorciumi péúyázat beadásra került. A turaútvonal részeként még

mindig van olyan hrsz.-ú ingatlan, aminek a tulajdonjoga nem egyórtelmű. Eddig úgy tudta, hogy az

önkormányzat tulajdonában varr a I29. hrsz-ú közut menti terület. Ez a Kossuth utca, ami a

házaktől-házakiglévő terület. A fulajdoni lap szerint a Magyar Á[am a tulajdonos, a vagyonkezelő
a Közlekedésfejlesztési és Koordinációs Központ (1024. Budapest, Lövőhén u. 39.) AZ l970-es
években a tanácsi rendszerben biztosan igy volt a vagyonban és az önkormányzatok

megalakulásakor így vették át. A Földhivatalban kell kezdeményezni, hogy az Önkormányzat

tulajdonába kerüljön, ennek költsége 40-50 ezer Ft. Futó József és Vadas Zsuzsaháza elŐtti rész
sem önkormányzati tulajdon. Két lehetőség van: a pá|yiuat - hiánypótlási szakaszában - az

önkormányzat kérelmezi a közűt kezelőjétől a hozzá$érulást, vagy kezdeményezi az Út

önkormánfzati tulajdonba kerülését. Ertelem szerűen az aszfaltos út marad továbbra is állami
tulajdonban.

Bácsi Károly VJA elnök: szerint aköztttmaradjon a mostani tulajdonos"kezelésében.

Nemoda István polgármester: a Rendezési Terwel kell összhangban lenni, addig nem fogják a

változást engeőéIyezni. A 045.hrsz-ú terület 77-es számi út és a patak között Dr. Benkő Csaba

tulajdona, még tőle kell a hozzájáruIő nyilatkozat beszerezní, amit a pályíuathoz csatolni kell.

Kovács Mikló s Lász|ő képviselő : ez rlrSZ módosítást i gényel?

Takács Lászlóné jegyzőz összhangban kell lenni a runSZ-eL A közutak kezelője az |JKIG, az

állami tulajdonú ingatlanok kezelője a Kincstári Vagyonkezelő.

Kovács Miklós Lász|ő képviselő: érdemes utánanézni, hogy kell-e ruÉSZ módosítás, mert a
költségek miatt nem mindegy. Az aőatt helyzetben a leggyorsabb, ha a tulajdonosoktÓl megkéri az

önkormányzat a területiikön való áthaladásho z abozzájáruIást.

Nemoda István polgármester: egyetértett Kovács Miklóssal, a két ingatlan tulajdonosátÓl minél

előbb be kell szerezni ahozzájáruló nyilatkozatot, hogy apélyázat elbírásanál azne|egyen akadály.
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3h) Zsámbok település polgármestere levelének ismertetése

Nemoda István polgármester: Zsátfrok polgármestere megköszönte az önkormányzatnak,hogY
a, Őr16rony alapkőletételének napján, május L-én részt vehettek. Egyuttal meghívták a falu

érdeklődő lakosait nyári rendezvényükre, amit 2016. augusztus 6-án rendeznek: ,,Lecsó a kecelébŐl"

fesztivál néven. Arra gondolt, hogy a Leader akciócsoporton keresztiil a fesztiválon

népszenísíthetnék a Balaton-felvidéket, felkérnénk a Kinizsi Táncegyüttest és helyi termelőket a

részvételre, s elsődlegesen Vigántpetend Jövőjéért Alapítvány képviselhetné a települést.

Kardos Tibor alpolgármester: egy nagyobb busszal érdemes menni, akkor több családnak lenne

lehetősége megismerni Zsámbokot, - hiszen a falu lakosságát hívták, biztosan vannak olyan

családok, akik szívesen elmennének.

Bácsi Károly elnök: fel kell mórni, milyen igény vanráés anltánlehet szervezni azutazást.

Nemoda István polgármester: két nappal ezelőttkapta a levelet, azért gondolta, hogy ismerteti.

Kardos Tibor alpolgármester: gondolkodni kell rajta, érdemes faluforumot szervezni errŐl

Nemoda István polgármester: Felajánlottak még, hogy július 18-20. között tudnának fogadni négY

iskolás koru gyereket teljes ellátással, van egy országosan ismert táJhéLruk, szeretnék megismertetni

a népművészetükkel, helyi sajátosságokkal a vigántpetendi gyerekeket. A kuratóriummal

e gyeztetnek ezzel kap cso l atb an.

3i) HESZ módosítás a CI71l1hrsz-ú településrésszel kapcsolatban

Nemoda István polgármester: a Hello Wood kórése a|aplén a Város és Héu Bt. elŐkészítette a

llÉsz módosítás véleményezési tervdokumentációját. A tervező tájékoztatta, hogy napokon belÜl

meglaildik az anyagot Kérte a képviselőket, nézzék át, a pafinerségi egyeztetés szabályai szerint

teg}ük lehetővé a .lakossági vélemények fogadását, azvtán kerüljön fel a település honlapjára,

hiiáetőkre. A módosítást a Hello Wood Alapítvány képviseletében Pozsár Péter - a terÜlet egyik

tulajdonosa - kezdeményezte, a költségeket is ők viselik. Az önkormányzat a megrendelŐ. Csórom

p.,r"táo, illetve Csóromfoldén2016 nyatán a Hello Wood szervezésében ismét nemzetkőzi tábor

Iesz, a falu lakosságának erről is értesülni kell.

3 j) órtorony építésének megkezdésével kapcsolatos tájékoztatás 
o

Nemoda István polgármesterz az építést 30 napon belül célszení megkezdeni, foldmunkákat kell
először elvégezni, a terep rendezését a jövő hétvégére tewezték, míg az alapozást június 2-3-éra

ütemezné. Meghirdettek egy mozgalmat ,,Építsd be a kövedet az őrtoronyba" néven, már tÖbb

polgármester ii érdeklődött, hogy mikor jöhetnének a saját kövüket beépíteni. A turisztikai
pályázatban a szerződéskötés után a költségek elszámolhatók lesznek.

Kovács Miklós Lásztő képviselő: kellene egy parkolót is kialakítani. A 8-9. kanyar kÖzÖtt

megfelelő hely lenne erre, ahol autóval meg lehetne állni, a megfelelő foldmunkák elvégzése után-

A turisztikai pá|yáaatban az őrtorony építésére betervezésre került 2 millió Ft.

Kardos Tibor alpolgármester: meg kell kérdezni, hogy a munkát előre el lehet-e kezdeni és az

építéssel kapcsolatos költségek a pá|yázatban elszámolhatók-e, ezt megengedi-e a pályázati kiírás,

illetve támogatás esetén a majdani szerződés? ApáLyáuati döntés szeptemberben várhatÓ.
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Nemoda István polgármester: az elhangzott felvetéseknek utána jér, de az építkezés tervezett
,,menetrendjét" - a TOP a pályazat miatt - nem tartja szükségesnek lassítani. Azőrtorony építése
BÚs János bácsi javaslata volt húszegynéhány éwel ezelőtt, akí már sajnos nincs közötttink. Az
átadás tew ezeff . augusztus 20 -i határidej ét továbbra i s re ál i snak tartj a.

Más napirend nem volt. Nemoda István polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19 óra 10
perckor bezárta.

K. m. f.

€*\ CL
Takács'Lászlőnél )

JegyZo

!\x}ü-.\-\J
Nemod


