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Előadó: Győriványi Dániel polgármester
Előterjesztést készítette: Domonkos Istvánné főelőadó

2
Tisztelt Képviselő-testület!
Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, két ülés között tett fontosabb intézkedésekről:
25/2017.(IV.19.) Ökt. sz.
egyeztettem.

határozat alapján a Településképi Arculati Kézikönyvhöz

26/2017.(IV.19.) Ökt. sz. a Hegyesd szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-rendszerről
szóló határozat alapján Megállapodás aláírására került.
27/2017.(IV.19.) Ökt. sz. határozat szerint a Hegyesd szennyvízelvezető
üzemeltetéséhez az aggregátorról szóló megállapodás aláírására került

rendszer

28/2017.(IV.19.) Ökt. sz. határozat szerint a Kapolcs-Vigántpetend ivóvízellátó
rendszerről szóló megállapodást Vigántpetend Község Önkormányzatának polgármestere alá
írta.
29/2017.(V.20.) Ökt. sz.
határozatát, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016.
évi ellátásáról készített értékelés elfogadásáról a jegyző megküldte a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazgatásügyi Főosztályának (Veszprém, Megyeház tér 1.)
31/2017.(V.20.) Ökt. sz.
határozata szerint a Vigántpetend Csórompuszta 061. hrsz-u
külterületi útszakasz helyreállítására vonatkozó munkálatokkal Kovács Géza e.v. bíztam meg.
32/2017.(VI.13.) Ökt. sz. a TOP-1.2.1-15 Malmok Völgye/Tematikus utak az Eger-patak
mentén pályázathoz saját forrás biztosításának elfogadását tartalmazó határozatot megküldtem
az ADITUS ZRT-nek a pályázathoz.
33/2017.(VII.3.) Ökt. sz.
határozat szerint , Kossuth u. 74. szám alatti lakost 200.000.- Ft
összegű lakáscélú támogatásban való részesítettem, amelynek kifizetéséről a jegyző
gondoskodott
35/2017.(VII.3.) Ökt. sz.
a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési,–kezelési
Önkormányzati Társulás megszüntetésének megállapodásáról szóló határozatról tájékoztatta a
jegyző a Társulatot és a megszüntető megállapodást aláírtam.
36/2017.(VII.3.) Ökt. sz.
megtörtént.

határozata szerint 20 db „Vigántpetend” feliratú póló beszerzése

37/2017.(VIII.7.) Ökt. sz. a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal módosított
megállapodást és 2 fő A variáció szerinti felvételét elfogadó határozata alapján a jegyző a
munkakörök betöltésére pályázatot írt ki.
38/2017.(VIII.7.) Ökt. sz. az ASP rendszerhez szükséges hálózati rendszer kiépítéséhez a
Balaton Elektronika Kft. árajánlatát fogadásáról szóló határozatot a jegyző megküldte a
Balaton Elektronika Kft-nek és megállapodást kötöttek a munkálatok elvégzéséről
39/2017.(VIII.15.) Ökt. sz. határozat szerint a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
támogatási igényt nyújtottam be
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40/2017.(VIII.15.) Ökt. sz. határozat szerint a Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó
víziközmű-rendszer 2018-2032. Gördülési Fejlesztési Tervéről egyeztetés történt.
41/2017.(VIII.15.) Ökt. sz. a 64. Hegyesd szennyvízelvezető, tisztító víziközmű-rendszer
2018-2032. Gördülési Fejlesztési Tervét elfogadását tartalmazó határozatot a jegyző
megküldte a Bakonykarszt Zrt. részére.
42/2017. (IX.5.) Ökt. sz. határozatot megküldtük az üzemeltetőnek a Vigántpetend, Kapolcs
ivóvízellátó víziközmű-rendszerre - vonatkozó vagyonkezelési üzemeltetési szerződés
jóváhagyásáról.
43/2017.(IX.5.)Ökt. sz. határozatot megküldtük a 43. sorszámú 11-14553-1-002-01-04
MEKH kóddal rendelkező Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó vízközmű rendszerre
vonatkozóan elkészített 2018-2032. évig szóló Gördülő Fejlesztési Terv véleményezéséről.
44/2017.(IX.5.)Ökt.sz. határozat
alapján benyújtottuk a pályázatot
„Kistelepülési
önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására” Vigántpetend 135 hrsz.-ú
Kossuth Lajos utca melletti vízelvezető árok felújításának támogatására.
45/2017. (IX.5.) Ök.sz. határozat alapján elkészítettük a támogatási szerződést
a
Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület /8296 Monostorapáti, Petőfi u. 108./ egyszeri
50.000 Ft- forint azaz Ötvenezer forint összegű támogatására.
47/2017.(IX.5.)Ökt.sz. határozat alapján a polgármester ügyfélfogadási idejét közzé tettük.
Átruházott hatáskörben hozott döntések:
(települési ápolási díj, gyógyszertámogatás, lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott
támogatás, rendkívüli települési támogatás – temetési támogatás, rendkívüli
gyógyszertámogatás, gyermekek tanulmányainak támogatása, újszülöttek hozzátartóinak
egyszeri támogatása -)
2017. május 5-től 2017. szeptember 5-ig
1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás
4.000 Ft; 2017. 05. 01. – 2018. 04. 30.
1 fő rendkívüli települési támogatás hivatalból 30.000 Ft
1 fő gyermekek tanulmányi támogatása 15.000 Ft
1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás
4.000 Ft, 2017.10.01.-2018.09.30. (Tűzifára)
Vigántpetend, 2017. szeptember 18.

Győriványi Dániel
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polgármester

