
Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. 

 

Szám:  1097-9/2016. 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 14-én 

               (szerdán) 17  órai kezdettel megtartott rendkívüli  nyilvános ülésről 

                 

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház Vigántpetend, Kossuth u. 32. 

 

Jelen vannak: 

  Nemoda István  polgármester 

  Kardos Tibor    alpolgármester  

             Kovács Miklós László   képviselő 

 

Távolmaradását előre jelezte: 

 

Ács Szilvia   képviselő 

Giricz Zoltán   képviselő 

 

 Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Takács Lászlóné  jegyző   

   

Jegyzőkönyvvezető: 

 

  Takács Lászlóné   jegyző  

 

Nemoda István polgármester: köszöntette a jegyzőt és a képviselőket. Megállapította, hogy 

a megválasztott 5 képviselőből 3 fő jelen van, a testület határozatképes. Kérte a képviselőket, 

hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával értsenek egyet, azzal a 

kiegészítéssel, hogy fogadják el az egészségügyi alapítvány módosított alapító okiratát.   

A képviselő-testület határozathozatal nélkül, egyhangúlag 3 igen szavazattal elfogadta az 

alábbi: 

Napirend:  1./ Vegyes, aktuális ügyek.   

           a.) Vis maior pályázattal kapcsolatos határozat módosítása    

                         b.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz  

         csatlakozás  

                         c.) Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kiegészítő támogatás igénylése  

   d.) Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány alapító okiratának  

                              elfogadása  

    

                              Előadó: Nemoda István polgármester 

 

 



 

 

 

N a p i r e n d :  

 

1. a.)  Vis maior pályázattal kapcsolatos határozat módosítása    

Nemoda István polgármester elmondta, hogy a vis maior pályázat ügyében hozott 

39/2016.(VIII.25.) Ökt.sz. határozatukat ki kell egészíteni. Ismertette a határozat tervezetet és 

kérte annak elfogadását. 

 Képviselő-testület egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

42/2016. (IX.14.) Ökt. sz. h a t á r o z a t o t  

Vigántpetend  község Önkormányzat Képviselőtestülete a vis maior támogatás 

ügyében hozott 39/2016. (VIII.25.) Ökt. sz. határozatát alábbiak szerint 

kiegészíti: 

 

Képviselő-testület kijelenti, hogy 

 

•  a káreseményhez kapcsolódóan biztosítással nem rendelkezik, 

• más, a tulajdonban lévő építménye ezt a feladatot nem tudja ellátni, 

• a károsodott építmény a helyi közösségi közlekedést biztosítja, 

• vállalja  a károsodott, kötelező feladatot ellátó útra az értékkövető 

          biztosítás megkötését 

 

 

 

A testület felhatalmazza a polgármestert a testületi határozatot küldje meg a 

Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodának. 

 

 

Felelős: Nemoda István  polgármester  

 

Határidő: azonnal  

 

1. b.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz  csatlakozás  

 

Nemoda István  polgármester  elmondta, hogy 2016. október 3-ig lehet csatlakozni a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Javasolta a 

csatlakozást. 

 

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

 

43/2016. (IX.14.) Ökt. sz. h a t á r o z a t o t  

 

   

Vigántpetend    község Önkormányzata Képviselőtestülete az Emberi 

Erőforrások Minisztériummal együttműködve csatlakozni kíván a 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 



felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2017. évi pályázati fordulójához.  

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szándék-nyilatkozat 

aláírására.  

Utasítja a jegyzőt, hogy a szándéknyilatkozatot az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő /1381 Budapest, Pf. 1418./ részére küldje meg, a pályázat 

kiírásáról gondoskodjon.  

 

Felelős: Takács Lászlóné 

       jegyző 

Határidő:  2016. október 3.  

1. c.) Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kiegészítő támogatás igénylése  

 Nemoda István polgármester elmondta, hogy 2014. évben 8, 2015. évben 16 m3 szociális 

célú tűzifa került a faluban kiosztásra. 2016. évben maximálisan igényelhető mennyiség 32 

m3. A jogszabály pontosan szabályozza, hogy kik részesülhetnek támogatásban.  Az 

önkormányzat saját forrás biztosítására nem kötelezett, mivel hátrányos helyzetű települések 

közé tartozik, a szállítási költséget kell biztosítani. A tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást 

nem lehet kérni.  

Kérte a képviselők véleményét, hozzászólását. 

Kardos Tibor alpolgármester javasolta a maximális mennyiségre benyújtani az igényt.  

Nemoda István polgármester megköszönte a hozzászólást  és kérte a képviselőket, aki 

egyetért a pályázat benyújtásával kézfeltartással jelezze.   

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

44/2016. (IX.14.) Ökt. sz. h a t á r o z a t o t  

Vigántpetend      község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz  kapcsolódó 

kiegészítő támogatásáról szóló   46/2014. (IX.25.) BM. rendelet alapján 

támogatási igényt nyújt be szociális célú tűzifa vásárlására. 

Önkormányzat által igényelt mennyiség:  32  m3 keménylombos tűzifa. 

Az önkormányzat saját forrás biztosítására nem kötelezett a 105/2015. 

(IV.23.)Kormányrendelet alapján.   

Képviselő-testület a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem 

kér. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.  



Felelős:  Nemoda István   polgármester 

                

Határidő: 2016. szeptember 30.  

 

1. d.) Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány alapító okiratának elfogadása  

 

Nemoda István polgármester elmondta, hogy a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi 

Alapítvány Alapító okiratánál kisebb módosításokat kell végezni a Veszprémi Törvényszék 

javaslata alapján:  

IV. fejezet 1. pontjából törölni kellett a közhasznú jogállásra vonatkozó előírásokat, 

V. fejezet első bekezdésében, valamint a VI. fejezet 1. pontjában a Ptk. szóhasználata miatt 

módosításra került : az alapítvány ügyvezető szerve a kuratórium, 

V. fejezetben a kurátor fogalom helyett kuratóriumi tag került megjelölésre, 

VI. fejezet 6. pontjában szavazategyenlőség esetén az elnök dönt, ezt kérték törölni,  

X. fejezet törlésre került, mert az V. fejezet már tartalmazza az összeférhetetlenségi 

szabályokat. 

 Módosításokat az ügyvéd átvezette és kérte annak elfogadását. 

 

Képviselő-testület egyhangúlag 3 igen szavazattal meghozta az alábbi: 

 

45/2016. (IX.14.) Ökt. sz. h a t á r o z a t o t  

 

      Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete  

Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány módosított  Alapító   

                            Okiratát elfogadja. 

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 

 

Felelős: Nemoda István polgármester 

 

Határidő: 2016. szeptember 23.  

 

Napirend után: 

 

Nemoda István polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a Művészetek Völgye 

Nonprofit Kft. falufórumot szervez 2016. október 8-án Kapolcson. Ugyan ezen a napon a 

Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet taggyűlést tart. Két szervezet között jelenleg 

több kérdésben szakmai, pénzügyi, és jogi vita van, amelybe az érintett települések 

polgármesterei nem kívánnak bele avatkozni. 

 

Megköszönte a képviselők megjelenését és az ülést 17:30 órakor bezárta. 

 

      

        k.m.f.t. 

 

 



 

  Nemoda István      Takács Lászlóné 

  polgármester               jegyző  


