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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: 

 

2019. április 1. napjától 2019. október 31. napjáig 

 

23/2019.(V.8.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagját megválasztotta A 

megválasztott tagoktól az esküt kivettem és a megbízóleveleket átadtam. 

 

24/2019.(V.8.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében MFP-NHI/2019. a kultúrház 

tetőszerkezet és födém felújítását elfogadta. A pályázat benyújtásáról gondoskodtam. 

 

25/2019.(V.8.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete megbízza az orvosi rendelő villanyszerelésével Farkas Károly egyéni 

vállalkozó, árajánlatát elfogadta. A munkát megrendeltem és a munka elvégzése folyamatban. 

 

26/2019.(V.8.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete Emperger Ferencné kérelmét megismerte, a jóváhagyott terv alapján 

helyezték el a tűzoltó szivattyút. A képviselő-testület döntéséről a jegyző tájékoztatta az 

érintetett. 

 

27/2019.(V.8.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Művészetek Völgye Nonprofit Kft között létrejött bérleti szerződést 

jóváhagyta. A bérleti szerződést aláírtam és a bérleti díj teljesítéséhez szükséges 

intézkedéseket megtettem. 

 

30/2019.(V.21.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak 2018. évi ellátásáról szóló 

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

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának. 

 

32/2019.(VII.31.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 32 

m3 mennyiségben. A támogatás benyújtásához szükséges intézkedések megtettem, a 

Bakonyerdő Zrt-vel megállapodást kötöttem. 

 

33/2019.(VII.31.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadta 2 db rendezvénysátor vásárlásához 250.000 Ft összeg 

biztosítását és annak megrendelését. A rendezvénysátor megrendelésre került, annak 

kifizetéséről intézkedtem. 

 

34/2019.(VII.31.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadta testvértelepülések vendégül látásához 300.000.- Ft keretösszeg 

biztosítását. A testvértelepülés vendéglátásához szükséges intézkedéseket megtettem. 



 

35/2019.(VII.31.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadta falunap megrendezéséhez 300.000.- Ft keretösszeg biztosítását. 

A falunap megrendezéséről, költségeinek kifizetéséről gondoskodtam. 

 

37/2019.(VII.31.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete hozzájárul a Robiniacer Kft. részére, kisképző tábor szervezése céljából a 

közösségi ház bérbeadásához. Az alpolgármester a szerződést aláírta.  

 

38/2019.(VII.31.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete kérelmet nyújt be a Teleház turisztikai szálláshely engedélyezése céljából 

5520 és 8230 TEÁOR számokkal. A törzskönyvi kivonat kormányzati funkcióinak 

módosításához az intézkedéseket megtettem, hiánypótlása folyamatban. 

 

39/2019.(VII.31.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a turisztikai szálláshely tárgyainak megvásárlásához a Symbol Kft 

ajánlatát fogadta el 2019. évi költségvetésből. A szálláshely létrehozásához szükséges 

berendezési és felszerelési tárgyak megrendeléséről és kifizetéséről intézkedtem. 

 

40/2019.(VII.31.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a VP6-19.2.1-28-1-17 pályázathoz többfunkciós ház nyílászáróinak 

cseréjéhez az Inter-Ablak ajánlatát elfogadta. Az ablakok megrendelése megtörtént, 

kiszállítása és cseréje folyamatban. 

 

42/2019.(VIII.15.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó víziközmű rendszerre a Gördülő 

Fejlesztési Tervet elfogadta. A jegyző a szolgáltatót a képviselőt-testület döntéséről 

tájékoztatta. 

 

43/2019.(VIII.15.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete Hegyesd szenny-vízelvezető és tisztító víziközmű rendszer Gördülő 

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

tájékoztatta. 

 

44/2019.(VIII.15.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait. Fel-

hatalmazta a polgármestert eskü vételére. A megválasztott tagok az esküt letették, részükre a 

megbízóleveleket átadtam. 

 

45/2019.(VIII.15.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadja és megrendeli a Mészáros és Társa Kft-től az árajánlat szerinti 

konyhabútort. A konyhabútor megrendeltem és leszállításához szükséges intézkedéseket 

megtettem. 

 

46/2019.(IX.12.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadta a csatlakozást a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2020. pályázatához. A szándéknyilatkozatot aláírtam és a jegyző 

megküldte az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. A pályázat közzétételéről a jegyző 

gondoskodott. 

 



47/2019.(IX.12.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Kossuth u. 32. sz. épület gázszerelésével Wasser System Kft. 

Monostorapáti céget bízza meg. A céget a munkálatok elvégzésével megbíztam, a munka 

elvégzésre került, melynek számla ellenében történő kifizetéséről intézkedtem. 

 

48/2019.(IX.12.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzat módosítását elfogadta. Felhatalmazza a 

polgármestert árajánlat kérésére HÉSZ-hez. A HÉSZ módosításához az árajánlatok kéréshez a 

szükséges intézkedéseket megtettem, tervezővel egyeztettem. 

 

49/2019.(IX.12.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadta a 2019. 10.19-i Nyugdíjasok Napjára 300.000.- Ft összeget a 

rendezvény lebonyolítására. A szükséges intézkedéseket megtettem a Nyugdíjasok Napjának 

lebonyolítása céljából. 

 

50/2019.(X.7.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete az iskolai körzethatárt megismerte és egyetért. Utasítja a jegyzőt küldje 

meg a határozatot a Hatóság részére. A jegyző képviselő-testület döntését megküldte a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Megyei Járási Hivatal Hatósági Főosztályának 

részére. 

 

51/2019.(X.7.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a kultúrház építéséhez árajánlatot kért Nagy László tervezőtől, fel-

hatalmazza a polgármestert szerződés kötésre. A tervezési szerződést aláírtam.  

 

52/2019.(X.7.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete megrendeli a HÉSZ módosítását a monoszlói PlanTeus Irodától. 

Felhatalmazza a polgármestert egyeztetésre. A szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

53/2019.(X.7.) Ökt. számú határozatban Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a vízátereszek felújítására, cseréjére 200.000.- Ft-ot fordít a 2019. évi 

költségvetésből. A szükséges intézkedéseket megtettem a vízátereszek felújítására. 

 

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 -) 

 

 

2019. május 01.-től 2019. november 8.-ig 

 

- 3 fő rendkívüli települési támogatásban részesült hivatalból 30.000 Ft/fő, összesen:   

90.000, -Ft 

- 6 db rendkívüli települési támogatásban részesült hivatalból 20.000 Ft/fő, összesen: 

120.000,-Ft 



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

15.000,-Ft 

- 25 db rendkívüli települési támogatásban részesült hivatalból 10.000 Ft/fő, összesen: 

250.000,-Ft 

 

 

- 18 család részesült gyermekek tanulmányi támogatásában összesen: 1.180.000,-Ft 

 

- 2 fő újszülöttek hozzátartozóinak egyszeri támogatása 50.000,- Ft/fő összesen: 100.000,- 

Ft 

 

 

- 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 4.000,–Ft/hó, 2019.10.01-

2020.09.30. 

 

 

 

Vigántpetend, 2019. november 8. 

 

 

 

 Győriványi Dániel 

 polgármester 


