
 

 

 

 

 

 

 

 

 

T á j é k o z t a t ó  
 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben 

 

hozott döntésekről    fontosabb intézkedésekről 

 

 

Előadó:  Nemoda István    polgármester  

 

           Készítette: Takács Lászlóné jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről.  

34/2014.(IX.18.)Ökt.sz. határozat alapján elfogadtuk az Önkormányzat I. félévi 

költségvetésének teljesítését, egyúttal a szennyvízberuházásból megmaradt, elkülönített 

számlán lévő pénzeszközből 3,2 millió forintot átirányítottunk az Önkormányzat költségvetési 

számlájára a közműfejlesztési beruházásokra, ezzel egy időben az Önkormányzat folyószámla 

hitelét megszüntettük. 

35/2014.(IX.18.)Ökt.sz. határozat alapján csatlakoztunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez.  

36/2014.(IX.18.) Ökt. sz. határozat szerint Marton Istvánné polgármester tárgyjutalomban 

részesítettük, felhatalmaztuk a jegyzőt, és alpolgármestert a tárgyjutalom beszerzéséről. 

37/A/2014..(X.2.) Ökt.sz. határozat alapján támogatási igényt nyújtottunk be szociális tüzifa 

vásárlásához. 

37/2014.(X.17.)Ökt.sz. határozat alapján Nemoda István polgármester programját elfogadtuk. 

38/2014.(X.17.)Ökt.sz. határozat alapján a 2/2012.(I.31.) SZMSZ  alapján az Ügyrendi 

Bizottság megválasztása.  

39/2014.(X.17.)Ökt.sz. határozat alapján titkos szavazással az alpolgármester megválasztása. 

40/2014.(X.17.)Ökt.sz. határozat alapján a polgármester tiszteletdíjának,  és 

költségtérítésének meghatározása. 

41/2014.(X.17.)Ökt.sz. határozat alapján az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása – 

amelyről az alpolgármester lemondott 

42/2014.(X.17.)Ökt.sz. határozat szerint az SZMSZ 2/2012.( I.31.)  rendelet felülvizsgálata, 

és a következő testületi ülésre való előterjesztése 

43/2014. (X.17.) Ökt.sz. határozat alapján megállapítottuk a társadalmi megbízatású 

polgármester munkarendjét. 

44/2014.(X.17.) Ökt.sz. határozat alapján Nemoda István polgármestert delegáltuk a Tapolca 

Környéki Önkormányzati Társulásba, képviselje a községet. 

45/2014.(XI.20.) Ökt.sz. határozat szerint elfogadtuk a beszámolót az egészségügy 

helyzetéről a beterjesztett anyag alapján. 

46/2014.(XI.20.) Ökt sz. határozat alapján elfogadtuk a Monostorapáti Közös önkormányzati 

Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolót. 

47/2014.(XI.20.) Ökt sz. határozat alapján elfogadtuk Vigántpetend község Önkormányzata 

képviselőtestületének 2015. évi munkatervét. 

48/2014.( XI.20.) Ökt. sz. határozat alapján megismertük az iskolai körzethatárokat, az erről 

szóló  határozatot megküldtük a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály 

részére. 

49/2014.(XI.20.) Ökt. sz. határozat szerint elfogadtuk Nemoda István lemondását a 

Vigántpetend Jövőjéért Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről, megköszöntük eddigi 

munkáját, megbíztuk a jegyzőt a változás átvezetése érdekében keresse meg a Veszprémi 

Törvényszéket. 

50/2014.(XI.20.) Ökt.sz. határozat alapján Bácsi Károly megválasztása a Vigántpetend 

Jövőjéért Alapítvány  kuratórium elnökévé, megbíztuk a jegyzőt a változás átvezetése 

érdekében keresse meg a Veszprémi Törvényszéket. 
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51/2014.(XI.20) Ökt.sz. határozat alapján megválasztottuk Józsa Istvánt a Vigántpetend 

Jövőjéért Alapítvány  kuratóriumi tagjává, megbíztuk a jegyzőt a változás átvezetése 

érdekében keresse meg a Veszprémi Törvényszéket. 

52/2014.(XI.20.) Ökt.sz. határozat alapján elfogadtuk a Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodás mellékleteinek módosítását, és a határozatot megküldtük a 

Társulás elnökének. 

53/2014.(XI.20.) Ökt. sz. határozat alapján elfogadtuk a „Veszprém és Térsége 

Szennyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati Társulás” Társulási Megállapodásának 

módosítását, melyet megküldtünk a Társulásnak. 

54/2014.(XI.20.) Ökt.sz. határozat szerint elfogadtuk a „Veszprém és Térsége 

Szennyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati Társulás” SZMSZ módosítását, és a 

határozatot a Társulásnak megküldtük. 

55/2014. (XI.20.)  Ökt. sz. határozat szerint elfogadtuk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és 

a „Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati Társulás között 

létrejött Támogatási szerződés 6. sz. módosítását, melyről a határozatot a Társulásnak 

megküldtünk. 

56/2014.(XI.20.) Ökt. sz. határozat alapján Nemoda István polgármestert delegáltuk  a 

„Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati Társulás” Társulási 

Tanácsába, hogy ott az Önkormányzatot képviselje. 

57/2014.(XI.20.) Ökt. sz. határozat alapján Ferenczy Károly  Monostorapáti, Vörösmarty u. 6. 

sz. alatti lakost delegáljuk a „Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési- és kezelési 

Önkormányzati Társulás” Ellenőrző Bizottságába. Az erről szóló  határozatot megküldtük a 

Társulás elnökének. 

58/2014.(XI.20.) Ökt. sz. határozat alapján elfogadtuk a 2015. évi belső ellenőrzési tervet, és 

az ellenőrzési feladattal megbíztuk Kövessiné Müller Katalin  belső ellenőrt. 

59/2014.(XI.20.) Ökt. sz. határozat alapján megtárgyaltuk a Hello Wood Kft kérelmét, és 

hozzájárultunk, hogy a  Kft. által létrehozott alapítvány  székhelye a Vigántpetend, Kossuth u. 

32. szám alatt legyen bejegyezve, megbízzuk Kovács Miklós képviselőt a további 

tárgyalásokkal. 

60/2014.(XI.20.) Ökt. sz. határozat szerint Vigántpetend Önkormányzata csatlakozik a Völgy 

Turisztikai Egyesülethez, megbíztuk a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

61/2014.(XII.11.) Ökt. sz. határozat alapján felülvizsgáltuk, és elfogadtuk a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program előterjesztését, további intézkedésre 2018-ig nincs szükség. 

62/2014.(XII.11.) Ökt. sz. határozat alapján Mohos József vállalkozó által bérelt „Petendi 

Vegyesbolt” bérleti díját 2015. január 1-vel megemeltük. Felhatalmaztuk a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére.  

 

Átruházott hatáskörben hozott döntések, két ülés között tett fontosabb intézkedések 

2014.09.12. - 2015.01.15. 

 

2 fő részére önkormányzati segély megállapítása 5.000.- Ft/fő 

1 fő részére önkormányzati segély megállapítása 2.000.- Ft/fő 

1 fő részére temetési költséghez való hozzájárulás megállapítása 20 ezer forint 

16 fő részére megállapítottuk a szociális tűzifa juttatást 

 

2014. november 25-én aláírtam Budapesten a Hello Wood Kft. és Vigántpetend 

Önkormányzat között létrejött együttműködési szándéknyilatkozatot, a területvásárlás 

meggyorsítása érdekében.  
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2014. november 27-én összeállítottuk a téli intézkedési tervet, elkészítettük a 

közmunkajelentést. 

2014. december 10-én részt vettem a Bakonykarszt Víz és Csatornamű Zrt. közgyűlésén ahol 

aláírtam az együttműködési megállapodást. Konzultációt folytattam a Vigántpetendi 

Pálinkaház szennyvízszállításának lehetőségéről. 

2014. december 20-án aláírtuk a vegyesboltra vonatkozó bérleti szerződést a bérlővel, a 

bérleti díj 40.000.-ft-ra lett módosítva. 

2014. december 22-én egyeztetést folytattam az önkormányzati dolgozók megbízási 

szerződésének megkötéséről, költségvetésbe történő betervezéséről.  

 

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 

 

Vigántpetend , 2015 január 16. 

        Nemoda István  

                              polgármester     
 

 


