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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:
49/2015.(XI.24.) Ökt.sz. határozatban elfogadtuk a Helyi Esélyegyenlőségi Terv
felülvizsgálatát, a kitűzött célok megvalósultak, további intézkedésekre nincs szükség,
az erről szóló határozatot megküldtük a TKKI részére.
52/2015.(XI.24.) Ökt.sz. határozatban elfogadtuk a 2016. évi belső ellenőrzési tervet, az erről
szóló határozatot megküldtük Kövessiné Müller Katalin belső ellenőrnek.
53/2015.(XI.24.) Ökt.sz. határozat alapján megismertük, és elfogadtuk az iskolai
körzethatárokat, az erről szóló határozatot megküldtük a Veszprém megyei Kormányhivatal
Oktatási Főosztálya részére.
54/2015.(XI.24.) Ökt.sz.határozattal elfogadtuk a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás módosítását, az erről szóló határozatot megküldtük részükre.
55/2015.(XI.24.) Ökt.sz.határozatban döntöttünk a vagyonkezelési díj felhasználásáról, a
határozatot megküldtük a Bakonykarszt Zrt. részére.
57/2015.(XI.24.) Ökt.sz.határozatban a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány
ügyeivel kapcsolatos határozatot megküldtük a kuratórium elnökének.
60/2015.(XII.10.) Ökt.sz.határozatban Kovács Miklós képviselőt delegáltuk a Veszprém és
Térsége Szennyvízelvezetési-, és kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába, az
erről szóló határozatot megküldtük a Bakonykarszt Zrt. részére.
5/2016.(II.12.) Ökt.sz.határozatban feladat-ellátási szerződés kötöttünk a nagyvázsonyi
Mesevár Óvoda, és Bölcsődével egy éves időtartamra bölcsődés korú gyermekek ellátására. A
megállapodás aláírása megtörtént.
6/2016.(II.12.) Ökt.sz.határozat alapján sor került az együttműködési megállapodás aláírására
Zsámbok község Önkormányzatával. Vigántpetend település delegációja 2016. március 15-én,
Zsámbok település képviselői 2016. május 1-én meglátogatta a településeket.
7/2016.(II.12.) Ökt.sz.határozat alapján folyamatban van a HÉSZ. módosítása a Csóromfölde
071/1. hrsz-u ingatlanra vonatkozólag.
8/2016.(II.12.) Ökt.sz.határozatot megküldtük Albertné dr. Isó Imola 203/1 hrsz-ú ingatlan
beépítési kötelezettség hosszabbításáról.
9/2016.(II.12.) Ökt.sz.határozatban Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását fogadtuk el az előterjesztés alapján. A döntésről szóló
határozatot megküldtük a Társulás elnökének.
10/2016.(II.12.) Ökt.sz.határozatban megtárgyaltuk, és elfogadtuk a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki
Szociális, Gyermekjóléti, és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított alapellátások
intézményi térítési díjait. A döntésről szóló határozatot megküldtük a Társulás elnökének.
11/2016.(III.24.) Ökt.sz.határozatban megbíztuk a Bakonykarszt Zrt.-t a Gördülő fejlesztési
tervvel kapcsolatos tennivalókkal. A határozatot és a meghatalmazást megküldtük a részükre.
13/2016.(III.24.) Ökt.sz.határozat alapján elkészítettük a támogatási szerződést a Völgy
Turisztikai Egyesülettel, a támogatást átutaltuk.
14/2016.(III.24.) Ökt.sz.határozat alapján elkészítettük a támogatási szerződést a Veszprém
Megyei Falugondnokok Egyesülettel és az 5.000,- Ft összegű támogatást utaltuk.
15/2016.(III.24.) Ökt.sz.határozatot megküldtük a „Jó Gazda” iroda részére.
16/2016.(III.24.) Ökt.sz.határozatot megküldtük Farkas Zoltán és Varga Ramóna 189/6 hrszu ingatlantulajdonosok részére, beépítési kötelezettség meghosszabbításáról.
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Átruházott hatáskörben hozott döntések:
1 fő részére havi 4.000.- Ft lakhatással kapcsolatos támogatás megállapítása (áramdíj)
1 fő részére havi 4.500.- Ft lakhatással kapcsolatos támogatás megállapítása (áramdíj)
2 fő részére temetési költségekhez való hozzájárulás megállapítása
1 fő rendkívüli települési támogatás megállapítása 10.000.- Ft

Vigántpetend, 2016. május 12.
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