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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: 

 

 

25/2017.(IV.19.) Ökt. sz. határozat alapján a Településképi Arculati Kézikönyvhöz 

egyeztettem és árajánlatokat kértünk a jegyzővel. 

 

26/2017.(IV.19.) Ökt. sz. a Hegyesd szennyvízelvezető és –tisztító víziközmű-rendszerről 

szóló határozat alapján Megállapodás aláírására sor  került. 

 

27/2017.(IV.19.) Ökt. sz. határozat szerint a Hegyesd szennyvízelvezető rendszer 

üzemeltetéséhez  az aggregátorról szóló megállapodás aláírása megtörtént.   

 

28/2017.(IV.19.) Ökt. sz. határozat szerint a Kapolcs-Vigántpetend ivóvízellátó 

rendszerről szóló megállapodást Kapolcs 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 műszaki ellenőri feladatok elvégzésével  

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 lakos 200.000.- Ft 

összegű lakáscélú támogatásban való részesítettem, amelynek kifizetéséről a jegyző 

gondoskodott. Visszafizetéséről folyamatosan gondoskodunk.  

 

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.  határozata szerint 20 db „Vigántpetend” feliratú póló beszerzése 

megtörtént. 

 

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. A hálózat 

kiépítése folyamatban van.  
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39/2017.(VIII.15.) Ökt. sz. határozat szerint a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

támogatási igényt nyújtottam be 

 

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. számú határozat szerint Vigántpetend község Képviselő-testülete 

elfogadta a Bakonykarszt Zrt. Vagyonkezelési üzemeltetési szerződését. A módosított 

szerződés aláírása megtörtént, a jegyző gondoskodott az érintett részére történő megküldésről. 

 

43/2017.(IX.5.) Ökt. számú határozat Vigántpetend község Képviselő-testülete 

elfogadta a Bakonykarszt a 43. Vigántpetend -Kapolcs ivóvíz víziközmű rendszer a 2018-

2032. Gördülő Fejlesztési Tervét. A határozatot továbbítottuk az üzemeltetőnek. 

 

44/2017.(IX.5.) Ökt. számú határozat szerint Vigántpetend község Képviselő-testülete 

pályázatot nyújtott be a Vigántpetend 135 hrsz. Kossuth Lajos utca vízelvezető árok 

kiépítésére, felújítására. Pályázat elbírálására még nem került sor.  

 

45/2017.(IX.5.) Ökt. számú határozat Vigántpetend község Képviselő-testülete a 

Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesületet  50.000.- Ft összegű támogatásban részesítette.  

A  támogatási szerződést aláírtam, a jegyző gondoskodott a támogatási összeg utalásáról.  

 

46/2017.(IX.5.) Ökt. számú határozat Vigántpetend község Képviselő-testülete 

elfogadta Malmok Völgye/Tematikus utak az Eger-patak mentén” pályázat tervezési díjának 

többletköltségét, amelyről az érintetett a jegyző értesítette. 

 

47/2017.(IX.5.) Ökt. számú határozat alapján a  jegyző gondoskodott a polgármesteri  

fogadóóra közzétételéről. 

 

50/2017.(IX.26.) Ökt. számú határozata szerint Vigántpetend község Képviselő-testülete 

elfogadta az önkormányzat csatlakozását a Bursa Hungaria Felsőoktatási Ösztöndíj-

rendszerhez és a pályázat kiírását. A jegyző gondoskodott a csatlakozásról és a pályázati 

kiírás közzétételéről. 

 

51/2017.(IX.26.) Ökt. számú határozat szerint Vigántpetend község Képviselő-testülete 

elfogadta a Bakonykarszt Zrt-vel kötött haszonkölcsön szerződést konténerszállító 

gépjárműről. A szerződést aláírtam  a jegyző gondoskodott a szerződés üzemeltető részére 

történő megküldésről. 

 

52/2017.(IX.26.) Ökt. számú határozat szerint Vigántpetend község Képviselő-testülete 

elfogadta Lukács Károlyné kérelmét a vegyesbolt bérleti díjának mértékéről, havi 10.000.- 

Ft/hó összegben. A  módosított bérleti szerződést aláírtam. 
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53/2017.(IX.26.) Ökt. számú határozatában Vigántpetend község Képviselő-testülete 

megismerte és elfogadta az iskolai körzethatárt. A jegyzőt a határozat megküldéséről 

gondoskodott. 

 

54/2017.(IX.26.) Ökt. számú határozatában Vigántpetend község Képviselő-testülete 

elfogadta a 061. hrsz út felújításához Strabag Kft. árajánlatát. A polgármester a vállalkozási 

szerződést megkötötte, a felújítás megtörtént.  

 

55/2017.(IX.26.) Ökt. számú határozat Vigántpetend község Képviselő-testülete 

elfogadta Csórom-pusztára vezető út javításához a földmunkák munkadíját Kelemen Károly 

vállalkozó részére. A polgármester a vállalkozót a munkálatok elvégzésével megbízta, a 

jegyző gondoskodott a munkadíj kifizetéséről. 

 

56/2017.(X.25.) Ökt. számú határozat Vigántpetend község Képviselő-testülete a 2018. 

évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet jóváhagyta és megbízza Kövessiné Müller Katalint a 

feladatok elvégzésével 

 

57/2017.(X.25.) Ökt. számú határozata szerint Vigántpetend község Képviselő-testülete 

az 54/2017.(IX.26.)Ökt sz. rendelet módosította, amely tartalmazza a 061 hrsz út felújítás 

költségének módosításának elfogadását és a Strabad Kft.- bízza meg a munkálatok 

elvégzésével. A polgármester a szükséges intézkedéseket megtette. 

 

Átruházott hatáskörben hozott döntések: 

 

 

2017. szeptember 6-tól   

 

 

- 2 fő újszülöttek egyszeri támogatása 100.000 Ft 

- 22 fő gyermekek tanulmányi támogatása 600.000 Ft 
  
  

 

Vigántpetend, 2017. november 14. 

 

 

 

 Győriványi Dániel 

 polgármester 


