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Tisztelt Képviselő-testület!
Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, két ülés között tett fontosabb intézkedésekről:
19/2015.(V.4.)Ökt.sz. határozat alapján települési értéktárat hoztunk létre, a határozatot
továbbítottuk a VP Megyei Értéktár Bizottság részére.
20/2015.(V.4.) Ökt.sz. határozatban megbíztuk a Vigántpetend Jövőjéért Alapítványt a
települési értéktár kezelésével.
21/2015.(V.4.) Ökt.sz. határozatban Tartós együttműködési megállapodás kötöttünk a
Művészetek Völgye Nonprofit Kft-vel.
23/2015.(V.4.) Ökt.sz. határozat alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról szóló megállapodás módosítását az érintett önkormányzatok polgármesterei
aláírták.
24/2015.(V.4.) Ökt.sz. határozat alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal
részére biztosított pótelőirányzat létszám időszakos biztosítása miatt átutalásra került.
25/2015.(V.4.) Ökt.sz. határozat alapján lekötöttük az viziközmű díjat elkülönített számlára.
26/2015.(V.22.) Ökt.sz. határozat alapján elfogadtuk a Tapolcai Rendőrkapitányság
beszámolóját
Kapolcs közbiztonságáról, az erről szóló határozatot megküldtük a
Rendőrkapitányságnak.
27/2015.(V.22.) Ökt.sz. határozatban határozat alapján értékeltük a 2014.évi gyermekjóléti, és
gyermekvédelmi feladatok ellátását, a határozatot megküldtük a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal részére, a beszámolóval együtt.
28/2015.(V.22.) Ökt.sz. határozattal elfogadtuk aVigántpetend Jövőjéért Alapítvány 2014.
évi beszámolóját.
29/2015.(V.22.) Ökt.sz. határozattal elfogadtuk a 2014. évi belső ellenőrzésről készített
értékelést.
30/2015.(V.22.) Ökt.sz.
határozat alapján megállapodás kötöttünk Kapolcs község
Önkormányzatával Horváth Lászlóné bérének kifizetéséhez, az erről szóló határozatokat az
érintettek megkapták.
31/2015.(VIII.6.) Ökt.sz. határozatot megküldtük a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.
részére az ivóvizellátó viziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról.
32/2015.(VIII.6.) Ökt.sz. határozatot továbbítottuk a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.
részére a Hegyesd szennyvízelvezető és tisztító víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési
Tervének elfogadásáról.
33/2015.(VIII.6.) Ökt.sz. határozatot továbbítottuk a Tapolca és Környéke Önkormányzati
Társulásnak létszámleépítés ügyében.
34/2015.(VIII.6.) Ökt.sz. határozatban döntöttünk Beregi Katalin telke ügyében.
35/2015.(VIII.4.) Ökt.sz. határozattal elfogadtuk Pozsár Péter és társai által előterjesztett
igazolási kérelemet.
36/2015.(VIII.4.) Ökt.sz. határozatban megtárgyaltuk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
állásfoglalását.
37/2015.(VIII.4.) Ökt.sz. határozatban meghallgattuk, és elfogadtuk a polgármesteri
beszámolót Vigántpetend községben 2015. évben történt fejlesztésekről, beruházásokról.
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Átruházott hatáskörben hozott döntések
2015.05.12-től 2015.09.23-ig
1 fő temetési költségekhez való hozzájárulás
1 fő rendkívüli települési támogatás megállapítása 30.000.- Ft
1 fő részére havi 3.500.- Ft lakhatással kapcsolatos támogatás megállapítása (áramszámla)

Vigántpetend, 2015. október 1.

Nemoda István
polgármester

