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Tisztelt Képviselő-testület! 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről.  

14/2014.(IV.24.)Ökt.sz. határozat alapján megküldtük a gyámhatósági beszámolót a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal részére. 

15/2014.(IV.24.)Ökt.sz. határozat alapján megbíztuk Kövessiné Müller Katalin belső ellenőrt 

a belső ellenőrzési feladatokkal, az ellenőrzést II. félévében végzi.  

16/2014.(IV.24.)Ökt.sz. határozatot továbbítottuk az ingatlan értékesítése céljából a vevőnek, 

sajnos vételi szándékától elállt.   

17/2014.(IV.23.)Ökt.sz. határozat alapján megkötöttük a támogatásról szóló megállapodást a 

HA-TÓ-MED Bt-vel, a támogatást utaltuk.  

18/2014.(IV.24.)Ökt.sz. határozat alapján a földmérő elvégezte a Vigántpetend  0111/12. 

hrsz-u ingatlan telekosztását.  Munkadíjat kifizettük. 

20/2014.(VII.21.)Ökt.sz. határozat alapján meghirdettük a pályázatot a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozólag, pályázat elbírálása megtörtént, 

a szolgáltatót a testület kiválasztotta. 

21/2014.(VII.21.)Ökt.sz. határozatot  továbbítottuk  az üzemeltetőnek, az ivóvízellátó 

víziközmű rendszerre vonatkozóan elkészített Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról 

22/2014.(VII.21.)Ökt.sz. határozatot megküldtük az üzemeltetőnek, a szennyvízelvezető- és 

tisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról. 

23/2014.(VII.21.)Ökt.sz. határozatot továbbítottuk a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Főosztálya részére.  

24/2014.(VIII.7.)Ökt.sz. határozatot megküldtük Parrag György veszprémi vállalkozónak, a 

közszolgáltatási szerződést áttanulmányozta, annak aláírása folyamatban van. 

25/2014.(VIII.7.)Ökt.sz. határozat alapján megküldtük a nem közművel begyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet 

véleményezés céljából a KDT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségnek. A 

vélemény megérkezett, a tervezet elfogadását javasolják  a díjak meghatározásával, mivel a 

tervezetben még akkor nem szerepelt. Rendeletet csak azt követően lehet elfogadni, hogy a 

vízügyi hatóságtól megérkezik a szennyvíztisztító telep kijelölő határozat.  Szomszédos 

településeknek továbbítottuk a tervezetet. 

26/2014.(VIII.7.)Ökt.sz. határozat alapján szintén megküldtük a hulladékgazdálkodásról szóló 

rendelet-tervezetet a KDT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségnek, kisebb 

javítások után javasolták a rendeletet elfogadni. A tervezetet megküldtük a szomszédos 

településeknek. 

27/2014.(VIII.7.)Ökt.sz. határozat alapján a helyi választási bizottság tagjai letették az esküt. 

30/2014.(IX.5.)Ökt.sz.  határozat alapján választási bizottság tagja letette az esküt.  

Átruházott: 2014.04.16. - 2014.09.11. 

2 fő részére temetési költséghez való hozzájárulás megállapítása 20 ezer forint/fő 

 

Kérem tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 

 

Vigántpetend , 2014. szeptember 12. 

        Marton Istvánné  

                                 polgármester     
 

 


