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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: 

 

 

10/2018.(II.20.) Ökt. számú határozatában Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete Vámosi Istvánt nevezte ki falugondnoknak és munkabérét, juttatását 

megállapította. A falugondnok kinevezéséről, munkaszerződésének megkötéséről 

intézkedtem. 

 

11/2018.(III.14.) Ökt. számú határozatában Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti, Háziorvosi Szolgálat, 

szociális és gyermekjóléti térítési díjait elfogadta. A Társulás elnökét a képviselőtestület 

döntéséről tájékoztattam. 

  

12/2018.(III.14.) Ökt. számú határozatában Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság póttagjának Ács László helyi lakost 

megválasztotta. A póttag esküt tett és megbízólevelét átadtam. 

 

13/2018.(III.14.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete Tárkány-Kovács Bálint és Tárkány-Kovácsné Albicz Ágnes kérelmére 

187.hrsz ingatlant helyi védelem alá helyezi. A határozatban foglaltak megvalósítása 

érdekében az szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

14/2018.(III.14.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete Lukács Károlyné vegyesbolt bérleti díját 10.000 Ft plusz rezsi összegben 

határozza meg 2018.01.01-06. 30-ig. A kérelmezőt a képviselőtestület döntéséről 

tájékoztattam és a bérleti szerződés módosításáról intézkedtem. 

 

15/2018.(III.14.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete a Kossuth u. 74. alatti közkutat megszűnteti, intézkedik a szolgáltató általi 

leszereléséről. A határozatban foglaltak megvalósítása érdekében az szükséges intézkedéseket 

megtettem. 

 

16/2018.(III.14.) Ökt. számú határozat alapján Vigántpetend község Önkormányzata 

Kép-viselő-testülete a kistelepülési támogatás pályázati célt 404/4. hrsz. Arany János utca 

vízelvezető átok felújítására módosítja. A határozatban foglaltak alapján a MÁK felé a 

pályázati cél módosítására vonatkozó Támogatási szerződést módosítást benyújtottam. 

 

19/2018.(III.27.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete a VEB/005/1207/2018. sz. törvényességi felhívást tudomásul vette, a 

szabálysértési gyakorlatot megszünteti. A jegyző gondoskodott jogszabálysértő gyakorlat 

megszüntetéséről  

 

21/2018.(III.27.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete az Éltető Balaton-felvidékért Egyesülethez pályázatot nyújt be programok 

támogatására. A pályázat benyújtásáról intézkedtem. 

 



3 

 

23/2018.(V.30.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásról szóló 

beszámolót elfogadta. A jegyző a beszámolót megküldte a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának. 

 

26/2018.(V.30.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete a vegyesbolt bérleti díját 10000 Ft plusz rezsi összegben határozata meg 

2018.07.01-2018.12.31. időszakra. A bérlőt a képviselőtestület döntéséről tájékoztattam. 

 

27/2018.(V.30.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete elfogadta a település külterületi útjainak felújítási munkálataira a 2018. évi 

költségvetésből forrás biztosítását. Az árajánlatok megkérése ügyében és a munkálatok 

megbízásáról intézkedtem. 

 

29/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete a Vigántpetend Petőfi u. 18. ingatlant és udvarát a ROBINIACER Kft cég 

részére bérbe adja kiképző tábor céljából. Az alpolgármester a szerződést aláírta. 

 

30/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete elfogadta mart aszfalt vásárlását a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től utak 

felújítására. Az adásvételi szerződés megkötéséről intézkedtem. 

 

31/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete a kistelepülések támogatási pályázatból a Vigántpetend 189/20 és 404/4. hrsz-

ú Arany János utca felújítását fogadta el. A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági 

Főosztálya felé a pályázati cél módosítása érdekében intézkedtem. 

 

32/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete megbízza a Rapid Útépítő és Tervező Kft. céget az Arany János utca felújítási 

munkáinak elvégzésével. A vállalkozói szerződést megkötöttem a munkálatok elvégzésére. 

 

34/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete elfogadta Taliándörögd és Kapolcs önkormányzattal való megállapodás 

megkötését munkagép beszerzése céljából. A konzorciumi szerződés aláírását követően a 

konzorcium vezetőjét tájékoztattam a képviselőtestület döntéséről. 

 

35/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete a Tapolcai Építőanyag, Vas- és Fakereskedéstől vízelvezetés céljából 

alapanyagok vásárlását elfogadta. A beszerzésről intézkedtem. 

 

36/2018.(VIII.8.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete a Firmiter Bt. közbeszerzési szolgáltató dokumentumai alapján a kommunális 

célgép beszerzését jóváhagyta. A jegyző a közbeszerzési szolgáltatót a képviselő-testület 

döntéséről tájékoztattam. 

 

39/2018.(VIII.15.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete a 43. számú Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó vízközmű rendszer víziközmű 

vagyonértékelését elfogadta. A jegyző a képviselő-testület döntéséről a Bakonykarszt Zrt-t, 

mint szolgáltatót tájékoztatta. 
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40/2018.(VIII.15.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete 43. sorszámú Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó vízközmű rendszer Gördülő 

Fejlesztési Tervét elfogadta. A jegyző a képviselő-testület döntésétől tájékoztatta a 

szolgáltatót. 

 

41/2018.(VIII.15.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete 64. számú Hegyesd szenny-vízelveztő és -tisztitó víziközmű rendszer Gördülő 

Fejlesztési Tervét elfogadta. A jegyző a képviselő-testület döntéséről a szolgáltatót 

tájékoztatta. 

 

42/2018.(VIII.15.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete a Bakonykarszt Zrt ajánlatát a házi beemlők villamos energia ellátásáról 

elfogadta. A Bakonykarszt Zrt-t a döntésről tájékoztattam és az érintett lakosság értesítéséről 

intézkedtem. 

 

43/2018.(VIII.15.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatási igény 

benyújtását elfogadta 32 m3 mennyiségben. A képviselő-testület döntése szerint a támogatásra 

pályázatot nyújtottam be. 

 

44/2018.(VIII.15.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete Monostorapáti Hegyesd községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Megállapodás módosítást elfogadta. A Társulási Tanácsot a döntésről értesítettem és 

Társulási Megállapodást aláírtam. 

 

45/2018.(IX.6.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 sz. gépbeszerzésre a közbeszerzési eljárást  

eredménytelennek nyilvánította. A közbeszerzési tanácsadót a képviselő-testület döntéséről 

tájékoztatta a jegyző. 

 

46/2018.(IX.6.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete gépbeszerzésre új közbeszerzési eljárás lefolytatását és az ajánlattételi 

felhívást elfogadta. A képviselő-testület döntéséről a jegyző a közbeszerzési tanácsadót 

tájékoztatta. 

 

48/2018.(IX.6.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete Hegyesd szennyvíztisztító telep membrán cseréjét és annak költségének 

önkormányzati forrásösszegételét elfogadta. A Bakonykarszt Zrt-t, mint szolgáltatót a jegyző 

tájékoztatta a képviselő-testület döntéséről. 

 

49/2018.(IX.6.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete elfogadta a könyvtár és teleház áthelyezését a volt polgármesteri irodába. A 

határozatban foglaltak megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtettem az 

áthelyezés folyamatban. 

 

Átruházott hatáskörben hozott döntések: 

 

 

(települési ápolási díj, gyógyszertámogatás, lakhatással kapcs. kiadásokhoz nyújtott 

támogatás, rendkívüli települési támogatás – temetési támogatás, rendkívüli 
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gyógyszertámogatás, gyermekek tanulmányainak támogatása, újszülöttek hozzátartóinak 

egyszeri támogatása -) 

 

 

2018. március 13.-tól 2018. szeptember 25.-ig 

 

- 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 4.000 Ft/hó 

2018.08.01.2019.07.31. 

-  1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás  

 4.000 Ft, 2018.10.01.-2019.09.30. (Tűzifára 48.000,- Ft)   

 

-  1 fő rendkívüli települési támogatása hivatalból 30.000 Ft 

 

- 14 fő gyermekek tanulmányi támogatásában részesült 335.000 Ft 

- 1 fő gyermekek tanulmányi támogatása elutasításra került 

 

Kérem a tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek. 
  

 

 

Vigántpetend, 2018. szeptember 25. 

 

 

 

 Győriványi Dániel 

 polgármester 


