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

Szám: 1097-5/2016.

Jegyzőkönyv

Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testiilete 20l6.június 23-án
(csütörtökön) 1 7.3 0 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános ülésről

Az ülés helye: Többfunkciós KözösségHuz Vigántpetend, Kossuth u.32.

Jelen vannak:
Nemoda Istvan polgármester
Kardos Tibor alpolgármester
Ács Szilvia képviselő
GíiczZoltán képviselő
Kovács Miklós Lászlő képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lászlóné jegyző
Hegedüs Ágnes Művészetek Völgye Nonprofit Kft. ügyvezetője
Hoffner Tibor KÖSZI. vezetője
Bácsi Karoly VigarrtpetendértAlapítvány elnöke
dr. Vásárhelyi Judit helyi lakos
Ware Borbála Biokultura Egyesület elnöke

Jegyzőkönywezető:
Takács Lászlőné jegyző

Nemoda István polgármester: köszöntette a jegyzőt, a kepviselőket. Külön köszöntötte a
Művészetek Völgye Nonpfrofit Kft. ügyvezető igazgatóját Hegedüs Ágnest, Hoffner Tibort a
KOSZI. vezetőjét, valamint civil szervezetekvezetőit. Megállapította, hogy a megválasztott 5
képviselőből mind az 5 fő jelen van, a testiilet határozatképes. Javasolta a képviselőknek,
hogy a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával értsenek eg}et, azt egészitsék ki e)
ponttal p ály ánatr őI szól ó táj ék o ztatőv aI.

A képviselő-testtilet határozathozatal nélkiil, egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta az
alábbi:

N a p i re n d e t: 1.1Vegyes, aktuálisügyek
a.) Tájékoztatő a Művészetek Völgye Fesztivál 2016. évi

előkészítéséről
b.) rlÉSZ.módosítás 07111 hrsz. véleményezési tervdokumentáció
c.) Tátlékoztatő a2015. évi Könyvtári Szolgáltató Rendszerről
d.) Utcatáblákkészítésére árqanlat
e.) KEOP-5.4. I pályázatről tájékoztatő

Előadó:NernodaIstván polgármester
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Napirend:

f,) Tájékoztatő a Művészetek Völgye Fesztivál 2016. évi előkészítéséről

Nemoda István polgármester felkérte Hegedüs Ágnest röviden ismertesse a Művészetek
Völgye Fesztivál előkészületeit.

Hegedüs Ágnes üg;rvezető elmondta, hogy a fesztíváI működésére vonatkozó
megállapodások egységesek, Kapolcs is aláírta, hosszú távra a szerződést. Kapolcson a

területekórt bérleti dijat ftzetnek, Taliándörögdön és Vigántpetenden nyereséget osztanak.

Elkészült a 2015. évi zárás, a nyereség 585 e ft. melyet két egyenlő arányban osztanak fel
Taliándörögd és Vigánpetend között. Taliándörögdön elmúlt évben a klastrom romnál, és a
művelődési háznáI voltak programok, de kevesen mentek ki a klastromnál rendezett

műsorokra. Az emberek elkényelmesedtek, azt szeretlk ha minden egy helyen található. Idei

évben több program 1esz. Lőtér színpadon a Nemzeti SzitÁíu előadásai lesznek láthatók,

fellép a Beregszászí Szitthá4 lesznek színi előadások. Működik a Kocsor hán, E|evenkert.

Egyhazaknál is lesznek szakrális programok, udvaruk |esz az egyhéaaknak is. Ősőkhazánél
szintén lesznek rendezvények. Vigántpetendi templomban koncertekre kerül sor, sajnos egyéb

programot nem tudtak hozni a településre. Elmúlt évben befulladt a Hello Wood program,

nem volt érdeklődés. Vigántpetenden az ideí évben is szeretnék igénybe venni a tókertet,

kérdezte, hogy a vízvételi lehetőség, csatorna kié? Nem tartanak igénl a Kiss István féle

területre" A tókertben önkéntesek lesznek elhelyezve, nlhanyző és WC. lesz letelepítve.

Nemoda István polgármester elmondat, hogy az önkormányzati területen biztosított aviz és

szerclyviz 1 ec s atl ako z ás.

Hegedűs Ágnes ügyvezető: javasolta, hogy írják le az őra állásokat, Os Ők ez alapjén

megfizetik a közműköltségeket. Készítsenek enől egy jegyzőkőnyvet, előre átutalnak egy

bizonyos összeget. 2016" július 18-tól már Kapolcson tartózkodik, építik a színpadot, a
tókertbe a konténereket szerdán bozzák, a helyszínt kellene egyeztetní. Tókertben nem lesz

zene, főzés, űgy szállítják ki az ételt az önkénteseknek. Fesztivállal kapcsolatban elmondta

még, hogy na1y az érdeklődés, elmúlt évhez képest 3-szor több jegyet adtak el intemeten,

mivel így kedvezőbb áron jutnak bozzá a jegyekhez. Kapolcs strukturája nem változott, a

Blue sPot Major utódja a Panoráma Színpad, este két előadás lesz, hétvégére engedélyeztek a

zeneszolgáltatást hajnal 2 őráíg.

Nemoda István polgármester megköszönte a tájékoztatást, kérte a képviselők véleményét,

hozzászólását.

Kovács Miklós kópviselő kérdezte, hogy a nonprofit kft. ÁFA. alany-e? Az önkormányzat
alany adómentes, így nem tudják visszaigényelni azÁrn-t. akőzműköltségekre gondol.

Nemoda István polgármester kérdezte, hogy a tábor létszátma hrány fős lesz, be lesz-e
kedtve?
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Hegedűs Ágnes ügyvezető elmondta,hogy a közműköltség nem lesz tÖbb, mint 30 e ft. nem

olyan tétel, hogy ez sokat számítson. A kempingben várható 100 ft' lesz, be lesz kedtve.

Sokan jelentkeztek önkéntesnek, az önkéntesek 90 oÁ-a í8-25 év közÖtti, sok a PedagógUs

közttik. Az önkéntesek napi 4-6 őrát dolgoznak, nem mindig egy helyen vannak, ezért

változatos. Kapnak 2 db. pólót , 2 karsza|agot arra a napía, egyszeri meleg ételt. TÓth TÜnde

Iesz az önkóntesek főnöke, Ő roattasri lesz. Két segítője több év Őta részt vesz a fesztivál

munkájában.

Nemoda István polgármester kérte az igyvezetőt, hogy szeretne velük találkozni, 10-15

perc keretéb en táqékaztatást adni a Vigántpetendi lehetőségekről, jó lenne ha az Önkéntesek a

sédányon közlekednének, ez példa értélcí lenne, mások is igénybe vennék. A víz, szenrtyvíz

fentiek szerinti rendezésének nincs akaőáIya. Kérdezte, mi lesz a szemétszállítással?

Hegedűs Ágnes üg;,vezető elmondta, hogy a szemetet zsákokba gyűjtik, és elszállítják

akikkel szerződést kötnek.

Nemoda István polgármester elmondta, hogy a ravatalozőnáú, most is lesz kiállítás.

Vigántpetendi plébáníém,,Egyházközségünk Ertékei" címmel kiállítás nyílik 2016.június 26-

án, a kiállítás július 31-ig megtekinthető, minden nap 10-16 Óra kÖzÖtt. Elmondta, hogY

Vigántpetend testvór telepüiése Zsámbok 2016. július 25-én 30 ftível erkezik, kérte

belépőjegy biztositását. A település táncosai fellépnek a Csiga udvarban. ÉrdeklŐdÖtt a

templom technikai megoldása iránt, kik látjáke|?

Hegedűs Ágnes ügyvezető elmondta, hogy a kórésnek nincs akadá|ya. A templomban a

plébanos úr emberei lesznek.

'Ware Borbála egyesület elnöke elmondta, hogy a fesztivál alatt működik a,,TOK UDVAR"
arég;iskolában, és annak udvarán. Lesz kenyérsütés kemencében, biokertészeti tanácsadás. A
progIam szerepel a programfiizetben.

Nemoda István polgármester megköszönte Hegedüs Ágnesnek a tá$ékoztatást és átadta a

szól Hoffrrer Tibomak a rÖszt. elnökének. Hegedős Ágnes elhagyta az Üléstermet.

e.) KEOP-5.4.I páIyínatrőltájékoztatő o

Hoffner Tibor FÖK. elnöke köszöntött a jelenlévőket. Elmondta, hogy 2016. június 6-an

egytittes ülésen vettek részt Nagyvázsonyban, ahol közösen döntöttek NaPelem Park

léirehozáséról. ott felvetődött a KEHop-5.4.1 kódszámípáIyázatbenyújtásanak lehetősége.

A KöSZI. elkészített egy munkát: Kincses Klub, a gyermekekkel fognak egyÜtt dolgozni,

gondolkodní" pályázat keretében szemléletformáló programokat lehet szeweznÍ,3 telePÜlés

égyiittműködésére van lehetőség, 5-20 millió forint vissza nem tédtendő támogatás

i§ényelhető, a pályézat 100 %-os ftnanszirozású. Benyújtási határidő rövid, jÚlius 15. Nem

Űa:ár. felváll;hi a pá|yázatirást, ezért beszélt a pálylzatírókkal, GÓzon&GÓzon

páiyazatirőkkal, akik elvallalják apáIyánat elkészítését, ennek várhatő költsége 500 e ft. Ha

nyé. u pá|yazatelszámolhatő apályénatíró költsége, ha nem nyer, akkor az ÖnkormfulYzat ezt

ai össziget etbukja. Kiküldték az adatlapokat, váqák a települési javaslatokat.
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Nemoda István polgármester elmondta, hogy nem zárkó ztk eI a páIyánat benYujtásátÓl.

Eddig 3 pátyinatot nyultottak be: TOP-I .2.|15 turisztikai pályázat,6 ÖnkormránYzat , 1

"gy"Jtil"t'bevonásávai, 
a megtrlályázott összeg 80 millió forint, TOP.3.1.1-15 kódszámú

tórtet.ae, fejlesztésre klirt- pa|yázat 5 település bevonásával, gesztor: NagYvázsonY,

megpélylnott összeg 500 millió , Top.3.2.2-15 kődszámú Napelem Park létrehozása 1

település közreműködésével, 6 0 milliós fej lesztés.

Mostani pátyázatkapcsolódok a Napkör Alapítvrány, Biokultura EgyesÜlet tevékenYségéhez,

a tangaió is ökó, hisz foldbe épitett, napkollektorokkal felszerelt. Véleménye szerint a

vállalkozókat is be lehetne vonni ápáIyáaatba. Nem az 50-60 e ft-on mÚlik, de Óvatosságra

inti a képviselőket, rövid a beadási határidő, soknak talzlja a megpáIyázható Összeget, reális

az 1-5 *ittlo forint lenne. Ha a GÓZoN&Ggózon páIyáuatírő készíti apáIyázatot nagYobb az

esély a támogatás elnyerésére.

dr. Vásárhelyi Judit elmondta, hogy örü1 annak, hogy ismét napirendre került a

szemléletformálás. ót is fontosnak tartótták annak idején a fiiggetlen ÖkolÓgiai kÖzPontnál

ezeketa kérdéseket. A régi anyagokat fel lehetne használni. PáIyázat biztosít 50 % elŐleget a

me gval ó sít ásho z. Kér dezte, ho gy ez a p áIy áuatí aíly ag m ár vé g1 e ges?

Hoffner Tibor elmondta, hogy ez é|ő páIyazat, lehet hogy módosul. Ő sem örül annak, hogy

ilyen magas a pályárzati összeg. Az indikátoroktól nem fél, elŐvették a KÖvnet Programot,

amit fel tudnak használni.

Kovács Miktós képviselő kérdezte, hogy ennek apáIyízatnak nincs beruházási háttere?

Hoffner Tibor ez apályázat nem aberuhítzásról szól, szemléletformáló,

Kovács Miklós képviselő elmondta, hogy akkor a páIyánatbÓl finanszírozhatő az elŐadők

tiszteletdíja, promóciós anyag, utazásíköltség. Javasolta apályáaatonrészt venni, azoknakaz

embereknek akik előzőleg is foglalkoztakezekkel a kérdésekkel.

Nemoda István polgármester elmondta, ha nem változik a beadási határidő akkor a

páIyéaatirőcéggel kelimegíratni apátyázatst, ha módosul a határidő akkor a rÖSZt. Írja meg

apáIyézatot.

Hoffner Tibor elmondta, hogy beszél a Csalán Egyesülettel, kéri a segítségÜket, addig is ki

kell tölteni az adatlapot. o

Nemoda István polgármester megköszönte a tájékoztatást, az Ügyben konkrét dÖntést

később hoznak.

Hoffner Tibor elhagla az üléstermet.

g.) uÉsz.módosítás 07IlItusz.véleményezési tervdokumentáció

Nemoda István polgármester elmondta, hogy a Vigántpetend 071/1. hrsz-u ingatlanra

vonatkozó HBsz" módosítás előzetes egyeztetése megtörtént. Beérkezett véleménYéket a

tervező fe|da|gozza, augusztus - szeptember hónapban ismét értékelik, a végleges lezárás a

főepitész vélernényezéú után november hónapban várhatÓ. Ezt kÖvetően fogadhatja el a

testiilet a rendeletei. Most nem kell hozniltatátozatot fentieket tájékoztatás céljából közölte.



h.) Tájékoztatő a2015. évi Könyvtári Szolgáltató Rendszerről

Nemoda István polgármester elmondta, hogy a képviselők megkapták a könyvtar
tevékenységéről szóló tájékoztatőt. Felkérte Ács Szilvia könyvtárost,pár szőval ismertesse a
megállapításokat.

Ács Szilvia könyvtáros elmondta, hogy az adatokat Ő szolgáItatta a tájékoztatőhoz. A
könyvek beszerzését nem Ő végzí, az önkormányzat akönyvtár rezsi költségétfizett.

Kardos Tibor alpolgármester kérdezte, hogy történik a könyvek beszerzése, összeállít egy
1istát?

Ács Szilvia könyvtáros elmondta, hogy neki nincs szahképzettsége, jelzi, hogy mit szeretne
és akkor azt is megkapja.

Nemoda István polgármester javasolta, hogy atájékoztatőthatározathozatal nélktil fogadják
el.

Képviselőkhatározathgzatalnéllűlelfogadtákatájékoztatőt.

i.) Utcatáblák készítésére árajánlat

Nemoda István polgármester, hogy egyeztettek a 3 település polgármesterével, egységes
ltcqelző, eLigazítő táblák elhelyezéséről. Jó lenne ha a völgy faluinak egységes arculata
lenne. Az llona Malmosok készítettek ajánlatot. 2-3 pontot el tudna képzelni, ahol
elhelyeznék. Faluközpontban, valamint a templom elé, Kérte a képviselők vóleményét.

Kovács Miklós képviselő javasolt 2 eligazítő tábléIt megrendelni. A művészeti fesztivál által
átutalandó összegből meg tudják valósítani. Javasolta a polgármestert megbízni további
egyeztetésre.

Képviselők a javaslattal egyetértettek és egyhangúlag, 5 igen szavazattalmeghozták az alábbi:

29t2016.(Yl23.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testiilete egyetért 2 db.
irányjelző tábla beszerzésével. Képviselő-testíilet felhatalmazza a
polgármestert további egyeztetésre, költségvetés terhére intézkedjen a
beszerzésről.

Felelős: Nemoda István polgármester

Határidő: 20l6.július 3 1.
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Napirend utián:

Nemoda István polgármester mindenkit szeretettel vár a búcsű mise utáni kiállítás
megnyitóra. A helyiségeket alkalmassá tették kiállításra, közel 400 m2 nagyságú kiállító tér
áll rendelkezésre. Holnap kerül sor a Szentimár dombon a ttugyljtásra, a terepet
előkészítették. Az őrtorony folyamatosan készül, köveket kell beszerezni, többen felajánlottrák
romos épületiikből a követ. Gratulált a Pálinkaháa tulajdonosának Kovács Miklósnak az
országos versenyen elért eredményéért. Zsámbok önkormarryzat polgármestere írásban
grafu l ált a v áLlalkozónak.

Polgármester zártülést rendelt el, azülést 18,25 perckor bezárta.

k.m.f.t.

)**"A;O,gNemoda 
Ist{qih

C;"\ c[
Takács LászlőnéJ

jegyzőpolgármester


