Vigántpetend község Onkormányzata Képviselő-testülete
8293. Vigántpetend. Kossuth u.32.
Szám: 1097-712016.

Jegyzőkönyv
KészÜlt: Vigántpetend község ÖnkormányzataKépviselő-testülete 2016. augusztus 1l-én
(csÜtörtökön)
17,30 Őraikezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye: Többfunkciós KözösségiHazVigántpetend,

Kossuth u.32.

Jelen vannak:

István
Ács Szilvia
Kovács Miklós Lászlő
Nemoda

polgármester
lepvisetO
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Kardos Tibor
Giricz Zoltán

alpolgármester
képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács

Lászlőné

jegyző

Lászlőné

jegyző

Jegyzőkönyvvezető:
Takács

Nemoda István polgármester: megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes. A
megválasztott 5 képviselőből 3 fo jelen van. Javasolta, hogy a képviselő-testület fogadja el a
napirendet, azzal a kiegészítéssel,hogy döntsenek a falunap időpontjtíról, és tájékoztatást
kívan adni a zsámboki fesztiválról.
A kópviselő-testület határozathozatal nélkül, egyhangúlag, 3 igen qzavazattal elfogadta az
alábbi:

Napirendet:

1./

,,YigántpetendértEmlékérem"alapttásátólésadományozásának
rendj éről szőlő 8 l 201 5. (XII. 1 .)önkormán y zati rendelet módosítása

Előadó:NemodaIstván polgármester
2.1

Y egyes, aktuális ügyek.
a.)Vis maior támogatás igénylése
b.)HÉSZ. törvényességi felhívás
c.)Kulturális kiadásokra átcsoportosítás
d.)Falunap időpontj ának meghatár ozása
e.)T q ékoztatő a Zs ámb oki fe sztiválró l

Előadó:NemodaIstván polgármester

2

1./Napirend:
Nemoda István polgármester elmondta, hogy a8l20I5.(XII.1.) önkormányzati rendelettel
dcintottek a ,,Vigiántpetendér1 Emlékérem'alapitásárőI. A rendelet alapján az elismerés
adományozására minden évben augusztus 20-án falunapon kerülne sor. Javasolta a rendeletet
úgy módosítani, hogy csak a falunap megnevezés szerepeljen a rendeletben, vegyék ki az
augusztus 20. időpontot.

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag, 3 igen szavazattal megalkották az
alábbi:
4

l

20|6.(YIII.25.)Önk ormány zati rendeletet
Vigántpetendért Emlékértem alapitáséről és adományozásánakrendjéről szóló
8/2 0 1 5 (XII. 1 ) önkorm ény zati rendelet mó do sításáról
.

(rendelet

a

.

jegyzőkönlw mellékletét képezi)

2./Napirend:
a.)Vis maior támogatás igénylése

Nemoda István polgármester elmondta, hogy a Csórompusztai út életveszélyes, és
szégyenletes. 30 országból neves építészekjámak a településrészre, és kedvezőtlen
tapasztalatokat szereznek. 2016. július 26-aí), és július 29-én lezúduló víz eltömítette a
vízelvezető árkot, az íszap a 77 -es főközlekedési útra folyt. Meg kell oldani a vízelvezetést, a
gyiimölcsösből is az önkormányzati úton folyik a víz. Bejelentették a vis maior tiámogatás
iránti igényt, hétfőn jönnek helyszíni szemlére.
Igényüket 1 millió forintra jelentették be, de szakértői véleményismerete után lehet a pontos
összeget meghatarozni, akkor kell a testületi döntést meghozni.

Kovács Miklós képviselő véleményeszerint a klíma változást következtében ilyen
kiszámíthatatlan az idői árás.

b.)HÉSZ.törvényességi felhívás

Nemoda István polgármester elmondta, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottja Takács Szabolcs kormánymegbízott törvényességi felhívással élt
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete áItal 2l2005.(Il.18.)önkormányzati
rendelettel elfogadott Helyi ÉpítésiSzabáIyzat ellen. A UÉISZ. rendelkezései elavultak,
nincsenek összhangban a hatályos jogszabáIyokkal. Javasolta, hogy a testületi a felhívást 60
napon belül vitassa meg, és legkésőbb 2018. december 3l-ig gondoskodjon a jogszabélysértés
megszüntetéséról, alkosson új rendeletet.
Javaso lta a hatérozat tew ezetet elfo gadni.

Kovács Miklós képviselő kérdezte, hogy a rendezési terv készítőjea METROBER. nem
v é gzi

el

a j o g s zab ál

yköveté s t, a me

gb ízás i díj a

ezt nem hrtalmazta?

3

adott
Takács Lászlóné jegző elmondta, hogy a helyi építésiszabályzat elkészítésére
jogszabálykövetés
elkészítését.
Módosítás alkalmával az
megbízás nem tarta\mazza a
egyeztetéseket el kell végezni, a módosítás nem terjed ki az egész r#iSZ. rendelkezéseinek

felülvizsgálatéra.

Nemoda István polgármester elmondta, hogy a jogszabályokat nem Ők akotják, a UÉSZ,
módosításiának anyagi vonzatavan,bízik abban, hogy 2018-ig lesz lehetőség pálryazati pénz
bevonásával a felülvizsg álatot elvégeztetni.
Kérte a

hatátr

o

zat tetv ezet elfo g adás át.

Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az alábbi:

31t2016.NIII.11.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém

Megyei Kormanyhivatal

VEB/005/2810Kormánymegbizott
2 l 20 I 6.törvénye ssé gi felhívását tudomásul veszi, azt elfo gadj a.
Képviselő-testület Vigántpetend község Helyi EpítésiSzabályzatát 20 I 8.
december 3l-ig a hatályos jogszabályoknak megfelelően megalkotja,
törvénysértést megszünteti.
Képvi s el ő

-te

stül et felhatalmazza a

je

gy zőt, ho

gy erről a

ko rmánym e gbízottat táj ékoztas s a.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Hatráridő: 2016. augusztus 31. és 2018. december 31.

c.)Kulturális kiadásokra átcsoportosítás

Nemoda István polgármester elmondta, hogy a 2016. évi költségvetésben meghatározott
kulturális keretet túllépték,ezért javasolta a tartalék alap terhére 500 e ft-ot átcsoportosítani.
A jövőben 700-800 e ft. bevétel várható közterület-használatból.
o

Kérte a képviselőket aki egyetért a javaslattalkézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozta az aláhbi:

32l20l6.(Ylll.11.)Ökt.sz. h a t á r

oz atot

Vigántpetend község Önkormán yzatának l l20 I 6.(il.I5.)önkormányzati
rendeletében elfo gadott kiadások növelésének fedezetét a kulturáli s dolo gi
kiadások tekintetében részben asaját bevételek terhére biztosítja. A
tartalék terhére 500. 000. -ft-ot átcsoportosít a kulturális feladatok
fedezetére.

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet módosításakor az
átv ezeté sr ő1 intézke dj en.

4

Felelős: Takács Lászlőné 1egyző
Hataridő: 2016. december 31.
d.)Falunap időpontj anak meghatár ozása

Nemoda István polgármester elmondta, hogy a falunap időpontjára két javaslata van:
szeptember 17, vagy szeptember 24. Az időpontot befolyásolja, hogy a harom település
Taliánd<irögd,

Kapolcs, és Vigántpetend tart-e közös

Képviselők felhatalmaztták

a

szüreti felvonulást.

polgarmester az időpont egyeztetésére.

e.)T ájékoztatő a Zsámboki fesztiválról

Nemoda István polgármester elmondta, hogy 2016. augusztus 6-án 30 fővel részt vettek a
testvér településen ,,Lecsót a keceléből" fesztiválon Zsámbokon. Bemutatták a templomi
kiállítási anyagot, fellépett a Kinizsi Táncegyüttes, bemutatkozott az ÉhetO Balaton Felvidék,
indultak a főzőversenyen. Jól sikerült a település bemutatkozása.
Megköszönte

a

képviselők megjelenését,és az ülést 18,15 órakorbezárta.

k.m.f.t.
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takács''LásÁade
jegyző
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