
Vigántpetend község Önkormá nyzata Képviselő-testülete
nd. Kossuth u.32.

Szám: 1097-1012016.

J"gyzőkönyv
KészÜlt: VigantPetend kÖzség Önkormany zataKépviselő-testüle te 2016.november 16_aíI(szerdan)17.00 őrai kezdettel megtartott iendes nyilu,áoo. ulesrot

Az ülés helye: Többfirnkciós Közöss égiHazVigántpetend, Kossuth u.32.
Jelen vannak:

kardos Tibor
Ács Szilvia
Giliczzoltán
Kovács Miklós Lászlő

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lászlőné

Meghívottként jelen van:
Nemoda István
Nagy Péter
Domonkos zsolt
szőllősi péter

Lakosság részérőljelen van: 2 fő

Jegyzőkönywezető:
szaller zoltánné

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző

lemondott polgármester
falugondnok
Tapolcai Rendőrkapitányság
Tapolcai Rendőrkapitányság-kO rzeti megbízott-

frőelőadó

Kardos Tibor alPolgármester: kÖszÖntette a jegyzőt, képviselőket, meghív ottakat,a lakosságrészéről megjelenteket. Megállapította,.ho_gy a ÁZŐiii*"tott 5 képviselőből 4 fő jelen van, atestület hatérozatképes. Kérte a képviseldket, hogj, a meghivOban szereplő napirendi pontoktargyalásával értsenek egyet, azt fogaáják el.
A kéPviselŐ-testÜlet hatérozathorút ien rl, egyhangú lag, 4 igen szavazattal elfogadta azalábbi:

NAPIRENDET:

t./ yigántpetend község Önkormán yzata képviselő-testületének
ÖnkormánYzati renclelete a hulladékgazdakodási közszol gáItatásről szőlőa zu 4. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításárol
Előadó: Kardos Tibor alpolgármester

2. / yigarftpetend község Önkormán yzata képviselő-testületének
önkormányzati rendelete vigrántpetend Helyi Építési szibatyzat,,ől szőIő
212015, (IL18.) önkormányzati rendelet módosíjásáról. ieleptilésszerkezeti
terv elfogadása
Előadó : Kardos Tibor alpolgármester
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3 . l B e szátmoló a közre nd, közbinonság helyzetéról
Előadó: Molnar Tibor körzeti megbízott

4 . / T áj ékoztatő a Pol grárőr Egye sület Kapolcs tevékenységéről
Előadó: Korponai LászIő elnök

5 . l Beszámoló a Monostorapáti Közös Önkormány zati Hiv atal 20 I 6.évi
tevékenységéről
Előadó: Takács Lászlőné jegyző

6./ Vegyes, aktuális ügyek
a) Alpol gárme ster ti szteletdíj ának me gállapítása
b) Tapolca Környéki Önkormán y zati T ár sulás Társulási Megállapodás

módosítása
c) A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatár

véleményezése
d) Belső ellenőrzési terv elfogadása
e) Nap Kör Alapítvány munkáj árőltájékoztatő

Előadó. Kardos Tibor alpolgármester

Kardos Tibor alpolgármester napirend tárgyalása előtt ismertette Nemoda István volt
polgármester levelét. Betegségére való hivatkozással tisáségéről lemondott. Javasolta a képviselő-
testületnek, hogy a lemondását vegyék tudomásul. Képviselők határozatbozatalnéIkil a lemondást
tudomásul vették.

Javasolta, hogy először a rendőrkapitányság beszámolój áttaryyaljákmeg. Képviselők a javaslattal
egyetértettek.

3./ Napirend

Kardos Tibor alpolgármester kérte Domonkos Zsoltszénadost, közrendvédelmi osrtály
alosztályvezetőjét, dmennyiben szóbeli kiegészítése van tegye meg.

Domonkos Zsolt száuados elmondta, hogy Vigrántpetend községben a lakosság széműoz
viszonyítva kevés a bűncselekmény I-2, enyhén fertőzött települések kőzé tartozik. Idegenforgalom
nincs. Bűncselekmények egy-egy személyhez köthetők, bűncselekmények felderítési aránya 60 %-
os. A lakosok viszonya jó egymáshoz, jelzik ha problémát észlelnek.,Yáltozás történt a körzeti
megbízott személyében, a feladatokat Szőllösi Péter látja el megbízással. Előtte a vizsgálati
osztályon dolgozott, de volt már körzeti megbizott is. A kollégái közül sokan teljesítenek szolgálatot
ahatáron, a jarőr állománnyal helyettesítik a körzeti megbízottakat. Közbiztonságjó a településen,
2013. óta nem történt baleset a településen, ez ritka. Többi településen a balesetek száma
növekedett, nagy számban k<izlekedtek ittas vezetők, melynek visszaszorításara törekednek. A
birság összege nem visszatartő erő. Megköszönte az önkorményzat tánogatását" és kérte a
beszámoló elfogadását.

Vigántpetend község Önkormrányzata Képviselő-testülete egyhangú döntéssel 4
ellenszavazat és tartőzkodás nélkül meghozta a következő

1gen szavazattal,



4612016. (XI. 16.) Ökt. száműhatározatot

vigantpetend község Önkormány zata képviselő-testtilete a Tapolcai
Rendőrkapitányságnak a 201 5. évre vonatko ző közrend, közbínonság
helyzetéről szóló beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja.

(beszámoló a jegyzőkőnyv mellékletét képezi)

I7 őra 15 perckor a Rendőrkapitanyság munkatársai elhagytak az üléstermet

Nagy péter falugondok: a Csórom-pusztai út javításával kapcsolatban beszélt Kelemen KárollYal,

azőtadíja z.sg6,_r,t, az e\őzetes tájékoztatás szerint 7 nap alatt tudná a sziikséges fÖldmunkát

elvégezni, úgy , hogy az önkormányzati traktonal Ő a felesleges foldet elhordaná.

Hatvanyi Csaba: fakat kell kivágni,

Kovács Miklós képviseló: beszélt Takács Péter Monostorapáti polgármesterrel, aki elmondta, hogy

az apáti önkorman}zat is szeretne benyújtaní pátyazatot a kültertileti utak karbantartásara és géPek

bes)erzéséte. A kapolcsi és taliandörögdi önkormányzat ebben nem partne1 mert Ők ketten kÖzÖsen

gondolkodn ax. a pátyazat beadásán . A pályazathoz 25 %-os saját erőt kell biztosítani, szerinte meg

feilene próbálni páIyázni, mert a Csórom-pusztai űt felújítása ennél a páIyénatnál megfelelő

pa1yazatícél 1enne^. Az önkorményzatoknagyobb eséllyel páIyáznak, ha konzorciumban nffitják be

atámogatási kérelmet.

Takács Lászlőné jegrzőz úgy tudja még nem jelent meg apáIyázatt kiírás.

Huszár András Hello Wood képviselője: a Kft-t mar bejegyezték Vigantpetendre, majőrendezi az

ipatűzési adóva1 kapcsolatos ügyeket is és a vigántpetendi önkormrányzatnak szeretnék flzetní az

áao3ut ut, ami bevéie1 növekedést jelent majd az önkormányzatnak. Az tlt felújítási PálYézalban
szívesen részt vesznek ők is. Mar fe]vették a kapcsolatot az EON-naI az Ítrambevezetése érdekében,

a víz bevezetését és a csatorna rendszer kialakítását is minél előbb szeretnék, ebben az ügyben is

megkeresték az iltetékeseket.

Hatvany Csaba: az önkormányzat pá|yazott a vis maior támogatásra, az abbart vállalt Örrészt arta

kell költeni, ami a páIyázatban szerepel.

Takács Lászlőné jegző a vis maior pályázatbanmég nincs döntés. )

Hatvany Csaba: jön a rossz idő, közeledik atéI, azút állapota tovább romlik, az Út melletti arkot

kellene megcsináltatni, hogy az eső miatt az út ne romoljon tovább.

Kardos Tibor alpolgármester: megkérte a jegyző asszon;,t, hogy a Magyar Álhmkincstámá|

kér dezze me g, ho gy u p aly urut elbfu á|ásár ól tudnak-e információt adni,

Nemoda István: a pályéuatot a Belügyminisztérium bitáIja el, szerinte nem kellene megvámi a

döntést, legfontosabb a-ftildmunka elrÉgzése lenne, ami az igényelt támogatásnak az ll3,ad része,

Ne varjon'a testület a 6-7 napígtafió Áunka megkezdésével. Augusztusban benyújtott vis 1aior
trámogatásn áI a támogatási arÁy 70-30% volt. Á Farkas család is vállalta a rájuk eső kÖltség

megfizetés ét, az onkúmanyzatrá jutő saját erő kb. 300ezer Ft körüli összeg. Maximum még egY

hétig várjon a testület, hogy apáIyáualtal kapcsolatban milyen döntést lesz,ha addig nem kaPnak

érteiítését, akkor azutén jav asolta a ftildmunka elvé gzését.
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kardos Tibor alpolgármester: érdeklődni kell a pályazatidöntésről,

Takács Lászlóné jegYzŐ: Kelemen Krárolytól írasos költségvetési arajánlat kellene a ftildmunkaelvégzéséről.

Kovács MiklÓs kéPviselŐ: Írja le mennyi az őradíja, mennyi napig tart várhatőan a munk a és azalapj an tud költséget kalkulálni.

Takács Lászlóné jegyző: az előzetes tájékoztatás szerint
hét napra kell vele szerződéstkötni, ha mégsem végez ez
tudja fejezni.

hét nap alatt elkészül a munkával, akkor
alatt az idő alatt, akkor pót-munkában be

Nary Péter falugondn okz azéftnem fud pontos ajánlatot adni, mert nem lehet tudni mennyi földetkell kiszedni azűtből, az csakakkor látszik majd há nekiáll a munkiának.

KéPviselŐ-testÜlet avízelvezető arok kialakításának költségeiről később dönt.

2./l.{apírend

Kardos Tibor alPolgármester: a helyi. építési szabáIyzat módosításáról mar volt egy testületidÖntés, hogY ,,kÜlÖnleges terület-oktatási, iurisztikai teitilet"-re módosr|, 
"rtulajdonképpen egyjóváhagYás, rendelettel tÖrténő elfogadása. A településszerkezeti tervet hitarczattatkell elfogadni.kérte az előterj es ztés szeinti rendelét és hatar ozai .r"g"aa.at.

VigrántPetend kÖzség 
_onkormrányzata Képviselő-testülete egyhangú döntéssel 4 igen szavazatta|,ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő

7 12016. (XI. 20.) önkormányzati rendeletet

a HelYi ÉPÍtési SzabáIYzatról szóló 2l20I5. (II.18.) önkormiányzati rendelet
. módosításráról

(rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Kardos Tibor alPolgármester kérte a településs zerkezetitervet hatánozattalelfogadni,

KéPviselŐ-testÜlet egYhangúlag 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tafiőLkodás nélkül meghozta azalábbi:

47l2016.(Xl16.)Ökt.számú h a t á r o z a t o t

VigántPetend kÖzség Önkormrányzat Képviselő-testíilete úgy dönt, hogy elfog adlaahatározatmellékletét kéPezőTelepüléssierkezeti tervmódJsítás szöveges leírását
( 1 . sz. melléklet)valamint a tervlap módosításai t (2. száműmelléklet)

(előterjesá és a jegyzőkOnyv mellékletét képezi)

17 Óra 45 Perckor Nemoda István, Hatvany Csaba, Huszér András és Nagy péter elhag y.ták azüléstermet.
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Kardos Tibor alpolgármester: minden képviselő megkapta a |ejárt hataridejű hatírozatok
végrehajásá§őI, átruházott hatáskörben hozott döntésekről az e\őteqesáést, kérte annak tudomasul
vételét.
A képviselő-testület egyhangúlag,hatérozathozatal nélkiil elfogadta atájékoztatőt.

1./ Napirend

Kardos Tibor alpolgármester: a rendeletet azért kell módosítani, mert a közszolgáltatást végző
szervezet változott, Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. -8200. Veszprém,
Hazgyári út 1.- lesz a közszolgáltatő, a hulladékgffitést, ártalmatlanítást továbbra is az NHSZ Kft. -

8300. Tapolca, Halápi u. 33- végzi. Kérte a módosítás elfogadását.

Kovács Miklós képviselő: hogyan dőlt el, hogy ez aközszoIgáltatőlátla el a feladatot?

Takács Lászlóné jegtző: 154 település alapította az Eszak-Balatoni Szilárd-hulladék Kezelési
Önkormanyzati Társulást, a hulladék megsemmisítésére Királyszentistvánon került sor.

JogszabályváItozás miatt kell a rendeletet módosítani.

Kardos Tibor alpolgármester kérte a képviselőket aki egyetért a rendelet elfogadásával
kézf eltartással jelezze.

Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartőzkodás nélkül megalkotta
az a|ábbí:

8/2016.(K. 20.)önkormányzati rendeletet

a hulladékgazdáIkodásiközszolgáltatásról szőlő 8l20l4.(Ix.22.)önkormányzati
rendelet módosításáról.

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3./ Napirend

Kardos Tibor alpolgármester: Kapolcsi Polgárőr Egyesület tagai
vannak, rendszerese n j ár őr öznek. Javasolta a beszámoló elfo gadását.

Kovács Miklós képviselő: a polgárőrségnek a beszámolót
önkormány zatnak, vagy csak önszorgalomból küldték?

Takács Lászlőné jegyző: az önkormányzattal együttműködési
támogatást is kaptak az önkormányzattől, ezért minden év december

beszámolót, el kell számolniuk atámogatási összeggel.

Kardos Tibor alpolgármester: kérte a beszámoló elfogadását-

minden rendezvényen jelen

kötelező megküldeni az

megállapodást kötöttek és

31-ig meg kell küldenitik a

Vigrántpetend község Önkormanyzata Képviselő-testiilete egyhangú döntéssel 4 igen szavazattal,

e|lenszavazat és íartőzkodás nélkül meghozta a következő



48l20t6. (XI. 16.) Ökt. száműhatározatot

Vigántpetend község Önkormány zata Képviselő-testrilete a Kapolcs Polgárőr
Egyesület 2015. évben végzettmunkájráról szóló beszámolót a
j egyzőkönlvhöz csatolt formában elfogadj a

(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

5./ Napirend

Takács Lászlőné jegyző: Török Józsefné jelenleg a nyugdíj előtti felmentési idejét tölti. 2017.
január 1-től két álláshelyet hirdet meg, az egyik dolgozó szociális-gyámügyi lüigyintéző lesz,
szociális végzettségű személyt kell felvenni, lehet szociális munkás is. Bőczi Brigitta szeptembertől
Budapestre ja, a KőzszolgáIati Egyetemre államilag flrnanszírozott képzésre. A Közös Hivatal
tanulmrányi szerződést kötött vele, az iskola elvégzése után harom évig köteles a hivatalnál dolgozni,
mivel az Útiköltségétfizeíi a hivatal. A közös hivatal létszámajelenleg 11 fo. A beszámolóban
mindent részletesen leírt, kérte az elfogadását.

Vigantpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú döntéssel 4 igen szavazatíal,
ellenszavazat éstu,tőzkodás nélkül meghozta a következő

4912016. (XI. 16.) Ökt. számúhatározatot

vigantpetend község Önkormán y zata képvi selő-testülete,,B e számoló a
Monostorapáti Közös Önkormrányzati Hivatal 2016.évi munkájaról" című
előterj eszté st elfo gadj a.

(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

6.Napirend:

a) Alpolgármester tiszteletdíj ának megállapítása

Takács Lász|őné jegrzőz a testület mar állapított meg tiszteletdíjat, mikor Kardos Tibort
alpolgármesternek választották a februári ülésen, de akkor lemondott az összegről, csak a
költségtérítést kérte. Úgy gondolja nem várhatő el, hogy Nemoda István polgármester lemondása
miatt téútés nélkül lássa eI az alpolgármester az önkormrányzattal kapcsolatos feladatokat.
Jogszabály határozza meg a tiszteletdíj mértékét, a polgármesteri tiszteletdíj 70-90 %o-aközötti lehet,
52.352,-Ft és 67.309,-Ft között, a költségtédtés a tiszteletdíj 15 %o-a, ez jelenleg 10.096,-Ft.
Javasolta, hogy a tiszteletdíj összegét 67.309,-Ft-ban, állapítsa meg a testület 2016. november 4.
napjától.

Vigrántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú döntéssel 3 igen szavazattal,
ellenszav azat nélkül és 1 tartőzko dás sal me ghozta a következő

50t201,6. (XI. 16.) Ökt. száműhatározatot

Vigántpetend község Önkormány zata Képviselő-testülete
Magyarország Helyi önkormányzatairől szőLő 2011.évi CLXXXIX.
törvény Mötv. 80.§.(2) bekezdése alapjan atérsadalmi megbízaíású
Kardo s Tibor alpol gárme ster ti sztele tdíj át 67 .3 09, -Ft-ban,
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áIlapitjameg 2016. november 4. napjátőL

Megbízza a jegyzőt, hogy a tisáeletdíj és a költségtérítés összegének
lravonta történő kifi zetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Hatráridő: 2016. novernber 30.

b.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása

Kardos Tibor alpolgármester: a társuiásból Gyrrlakeszi település 2016. december 31. napjával
kilép, a társulás 30 önkormányzatből áll majd.

Kovács Miklós képviselő: ez a szociális társulás?

Takács Lászl'őné jegyzőz Gyrrlakeszi azértIép ki a társulásból. mert Tapolca városhoz tartozik, vele
közösen lá§ék el a szociális feladatokat, az állami támogatást igénybe tudják venni, Tapolca
Környéki Önkormányzati Tarsulás keretében látjuk el a szociális, és gyermekvédelmi feladúkat,
valamint a hétvégi orvosi ügyeletet.

Kardos Tibor alpolgármester: kérte az előterjesztés szerinti határozat elfogadását.

Vigrántpetend község Önkormány zata Képviselő-testülete egyhangú döntéssel 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartőzkodás nélkül meghozta a következő

51t2016. (XI. 16.) Ökt. száműhatá1,ozatat

1 . ) Vi gántpetend közsé g Önkormány zata Képviselő-testülete Gyulake szi
Községnek a Tapolca Környéki Önkormányzati Trársul ásbő,| 2016. december
31. napjával történő kilépését tudomásul veszi. A kilépéssel kapcsolatban a
Társulási Me gállapodás é s atrnak 1 . melléklete rnó do sítá sár a v onatkoző
j avaslatot a meilékelt tartalommal elfogadj a.

2.) Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert. hogy a Társulási
Megállapodás móelosítását elfogadó képviselő-testületi hatátozatot küldje
rneg a Társulás elnökének.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármesteri, hogy a módosított
Társulási Megállapod ást az önkormányzat képviseletében irja alá.

Felelős: Kardos Tibor alpolgármester
F{atáridő: 2016. november 20.

5 c) A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatár véleményezése

Kardos Tibor alpolgármcster: a Művészetek Völgye Általárros Iskola Monostorapáti és
Taliándörö gdi Taginté zmény e a ki j etö lt i skola.

Talr.ács Lászlőné iegyző: jogszabály írja elő, hogy a testületnek véleményezni kell az iskolai
körzethatárokat . Szabad iskola választás yan, a tanuló másik oktatási lntézményben is tanulhat,
nem csak akörzeti iskolában"

Kovács Miklós képviselő: ki dönti el a körzeteket?
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Takács. I,ászlóné iegYzŐ: a Megyei Önkormányzat Oktatási Főosztályfua kell megküldeni atestületi döntést.

VigtíntPetend kÖzség Önkormányzata Képvíselő-testülete egyhangú döntéssel 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és ártőzkodás nélkül meghoztaa következő

5212016. (XI. 16.) Ökt. számúhatározatot

VigántPetend kÖzség Önkormrányzata Képviselő-testiilete kijelenti, hogy a
nemzeti köznevelésről szóló 2}ILévi CxC. törvény 50. §. (8) bekezáése'"
alaPján elkészített és közzétett iskolai körzethatÁrt megismene, egyetért a
kÖrzethatárral. Településen lakóhellyel, ennek hiányábanlartózkodáJi hellyel
rendelkező általános iskolába járó tanköteles tanulók száma összesen: 22'fő,
MŰvészetek VÖlgye Általanos Iskola Monostorap áti alső és felső tagozatta
járó tanulóilétszáma 8 ftí, halmozottanhátrányos ielyzetűtanuló 3 ft!,
Nagyvázsonyi Általrinos Iskolába 14 tanulő jir.

KéPviseiŐ-testÜlet utasítja a jegyzőt, hogy a testületi határozatot küldje meg a
veszprém Megyei kormányhivatal oktatási Főosztálya r észére.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2016. november 30,

d) Belső ellenőrzési terv elfogadása

Takács Lászlőné jegyzŐ: jogszabály írja elő belső ellenőr alkalmazását. Az önkormányzatok nem
tudnának egY főállású belső ellenőrt alkalmazni, ezérí megbízási szerződéssel látja el a feladatot.
Két ellenőrzési nap alatt aköltségvetést fog|a ellenőrizni Kövessiné Müller Katalin.

VigiántPetend kÖzség Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú döntéssel 4 igen szavazattal,
ellenszav azat é s tartizko d á s né l kül me gho zta a kö vetkező

5312016. (XI. 1ó.) Ökt. száműhatározatot

Vigántpetend község Önkormán y zata Képvi selő-testül ete a 20 7 7 .évr e
vonatkozó belső ellenőrzési tervet ahatérozatmeildklete szerinti tartalommal
jővelhagyja.

B el ső ellenőrzési feladattal me gbizza Kövessiné Müller Katalin Tapolca,
Fazekas utca 5 4.sz.alatti egyéni v állalkozőt, belső ellenőrt.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: folyamatos

e) Nap Kör Alapítvány munk ájáről tájékoztatás

Kardos Tibor alpolgármester: Józsa István elküldte az alapítvány beszámolóját, mindenki hálás
lehet neki a gyerekekkel kapcsolatbanvégzett munkájáért. Jó lenne ha a teléptilésen élőkkel is
többet tudna foglalkozni, nagyon hasznos munkát végez. Javasolta abeszámoló eifogadását,

VigántPetend kÖzség Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú döntéssel 4 igen szavazattal,
ellenszavazatéstartőzkodásnélkülmeghoztaakövetkező



54l20t6. (XI. 16.) Ökt. száműhatározatot

visánlnet9nd község Önkormányzata képrriselő-testtilete a
Jőzsalstvrán vezetésével működő Nap KörAi apítvány
tevékenYségéről szóló beszámolój át a jegyzőt.irryuÉ.i" csatolt
formaban elfogadja.

(beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Más napirend nem volt. Kardos Tibor alpolgármester megköszönte arésnételtés az ülést 18 óra 15perckor bezárta.

K. m. f.

Y-(<,-
kardos Tibor
alpolgármester

ffá§*"*í.
jegyző

ffi


