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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: 

 

2018. november 21. napjától 2019. március 31. napjáig 

 

9/2018.(II.13.)  Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadta Polgárőr Egyesület Kapolcs támogatását. Az egyesülettel a 

támogatási szerződést megkötöttem és a szervezet a támogatás szerinti célra felhasznált 

összegről elszámolt. 

 

20/2018.(III.27.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesületét támogatta. A támogatási 

szerződés megkötöttem az egyesülettel és a szervezet a felhasznált összegről elszámolt. 

 

25/2018.(V.30.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete a Veszprém Főegyházmegyei Karitász támogatását elfogadta. A támogatási 

szerződést megkötöttem és a Karitász a felhasznált összegről elszámolt. 

 

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

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

elfogadta. Az érintetteket a jegyző tájékoztatta és a megállapodás megkötéséről intézkedett. 

 

55/2018.(X.9.)  Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete az árkok földmunkáinak elvégzésére 500.000.- Ft-ot a 2018. évi 

költségvetésből biztosít. Az árkok földmunkáinak elvégzéséhez a szükséges intézkedéseket 

megtettem, a munkálatok elvégzése megtörtént. 

 

57/2018.(XI.5.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány 200.000.- Ft összegű 

támogatását elfogadta. A döntésről tájékoztattam az Alapítványt és a támogatási szerződést 

megkötöttem. 

 

62/2018.(XI.20.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete támogatja Palkovics Petra tanuló Arany János Tehetséggondozó Programban 

való részvételét, ösztöndíjjal. A jegyző a döntésről az érintettet tájékoztatta és az intézmény 

részére megküldte. 

 

67/2018.(XII.11.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete a 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet elfogadta. Megbíztam a 

feladatokkal Kövessiné Müller Katalin, belső ellenőrt. 

 

68/2018.(XII.17.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2018-2023 évekre vonatkozó 

Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A jegyző Helyi Esélyegyenlőségi Program lakosság 

számára elérhetővé válásáról intézkedett és gondoskodott a TEIR rendszerben történő 
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feltöltéséről, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei 

Kirendeltsége részére történő megküldéséről. 

 

69/2018.(XII.17.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete felmondta a Kinizsi Bank Zrt. banknál vezetett 73200017-10000331 sz. fő- 

számláját és alszámláját. A számla megszüntetésével kapcsolatosan az eljárást megindítottam. 

 

70/2018.(XII.17.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete 2019. 02.01-től szerződést köt az OTP Bank Nyrt VM Igazgatóságával banki 

szolgáltatásokra. A számlanyitásával kapcsolatosan és a szerződéskötéséről intézkedtem. 

 

71/2018.(XII.17.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata Kép-

viselő-testülete Lukács Károlyné kérelmét megtárgyalta, bérleti díját meghatározta és bérleti 

szerződés megkötését elfogadta. Az érintetett a döntésről tájékoztattam és a bérleti szerződést 

a képviselő-testület döntése alapján megkötöttem. 

 

1/2019.(I.24.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 

elfogadta. A jegyző az önkormányzat költségvetésébe történő beépítéséhez a szükséges 

intézkedéseket megtette. 

 

2/2019.(I.24.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 

módosítását elfogadta. A jegyző bejelentette az alapító okirat változását a Magyar 

Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához a törzskönyvi nyilvántartáson történő 

átvezetés céljából. 

 

3/2019.(I.24.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra pályázatot nyújt be, 2019. 

01.01-től az illetményalap 50.000.- Ft. Monostorapáti község polgármestere a pályázatot 

benyújtotta. 

 

4/2019.(II.8.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete felmondta a Kinizsi Bank Zrt. vezetett 73200017-10000331 főszámláját 

és hozzá tartozó alszámláját. A főszámla megszüntetése ügyében a szükséges intézkedéseket 

megtettem. 

 

5/2019.(II.8.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete banki szolgáltatást köt az OTP Bank Nyrt. Veszprém Megyei 

Igazgatóságánál. A bankszámla nyitásához szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

12/2019.(II.12.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete Nagyvázsony község Önkormányzatával kötött bölcsődei feladatellátási 

szerződést 2019.04.30-al felmondta. A döntésről Nagyvázsony község Önkormányzatát 

tájékoztattam és a szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

13/2019.(II.12.)  Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete Józsa István helyi lakos 189/19. hrsz. ingatlan megosztás költségének 

önkormányzati átvállalási kérelmét elutasította. A jegyző az érintetett a döntésről tájékoztatta. 
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14/2019.(II.12.)  Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete megvásárolja Vigántpetend 126/3. hrsz. 1/3-ad tulajdonú arányát Szalay 

István Dénesné budapesti lakostól. A jegyző a döntésről az érintettet tájékoztatta, a szükséges 

intézkedéseket megtettem. 

 

16/2019.(III.5.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Balaton-felvidéki szociális Gyermekjóléti és Házorvosi Ügyeleti 

Szolgálat alapellátási térítési díjait elfogadta. A Társulás elnökét a döntésről tájékoztattam. 

 

18/2019.(III.5.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a „Magyar Falu Program pályázatot nyújt be a kultúrház, közösségi 

színtér felújítására. A pályázattal kapcsolatosan az érintett tájékoztatókon részt vettem és a 

szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

19/2019.(III.5.)  Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a VP6-19.2.1-28-1-17 sz. pályázatra benyújtja pályázatát, amelyre saját 

forrást biztosít. A pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

20/2019.(III.27.) Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a 

Kossuth u. 34. sz. udvar megjelölésű terület közterület megjelölésre változtatását. A 

közterület megjelölésének változtatásához a szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

Átruházott hatáskörben hozott döntések: 

 

 

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

támogatás, rendkívüli települési támogatás – temetési támogatás, rendkívüli 

gyógyszertámogatás, gyermekek tanulmányainak támogatása, újszülöttek hozzátartóinak 

egyszeri támogatása -) 

 

2018. november 20.-től 2019. április  30.-ig 

- 1 fő rendkívüli települési támogatásban részesült 10.000 Ft 

- 31 fő rendkívüli települési támogatásban részesült hivatalból 5.000,- Ft/fő, összesem: 

155.000, - Ft 

- 3 fő rendkívüli települési támogatásban részesült hivatalból 10.000, - Ft/fő, összesem: 

30.000,- Ft 

- 1 fő rendkívüli települési támogatásban részesült hivatalból 15.000,- Ft/fő 

- 4 fő rendkívüli települési támogatásban részesült hivatalból 30.000,- Ft/fő, összesem: 

120.000,- Ft 

- 3 fő temetési támogatásban 30.000,- Ft/fő összesen: 90.000,- Ft 

- 1 fő települési támogatásban részesült 8000.-ft. összegben 

Vigántpetend, 2019. május 2. 

 

 

 

 Győriványi Dániel 

 polgármester 


