
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T á j é k o z t a t ó  

 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben 

 

hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről 

 

 

 Előadó:  Győriványi Dániel polgármester  

 

 Készítette: Domonkos Istvánné 

 

 Látta: Takács Lászlóné jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről, két ülés között tett fontosabb intézkedésekről: 

 

2019. november 1. napjától 2020. május 31. napjáig 

 

9/2019.(II.12.) Ökt. számú határozatában Vigántpetend Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadta a Kapolcs Polgárőr Egyesület 50.000- Ft támogatását. A 

támogatási szerződés aláírását követően a támogatás kiutalása megtörtént a szervezet az 

összeg felhasználásáról elszámolt. 

 

10/2019.(II.12.) Ökt. számú határozata alapján Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadta a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesületének 

támogatását. A támogatási szerződés aláírását követően a támogatás kiutalása megtörtént a 

szervezet az összeg felhasználásáról elszámolt. 

 

21/2019.(III.27.) Ökt. számú határozata alapján Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadta a Veszprém Főegyházmegyei Karitász támogatását a támogatási 

szerződés megkötését. A támogatási szerződés aláírását követően a támogatás kiutalása 

megtörtént a szervezet az összeg felhasználásáról elszámolt 

 

58/2019.(X.21.) Ökt. számú határozata alapján Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a polgármester telefonon történő egyeztetés alapján történő 

ügyfélfogadását elfogadta. Az ügyfélfogadás módosításának közzétételéről a jegyző 

gondoskodott. 

 

59/2019.(X.21.) Ökt. számú határozata alapján Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete felülvizsgálja az SZMSZ-t. A jegyző az SZMSZ felülvizsgálatához a 

szükséges intézkedéseket megtette. 

 

60/2019.(X.21.) Ökt. számú határozata alapján Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Társulási Tanácsba Győriványi Dániel polgármestert delegálta. Az 

önkormányzat képviseletét elláttam. 

 

65/2019.(XI.19.) Ökt. számú határozata alapján Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 2020. évi belső ellenőrzési tervet a határozat mellékelte szerinti 

tartalommal jóváhagyta. 

 

66/2019.(XI.19.) Ökt. számú határozata alapján Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Malmok Völgye/ pályázathoz 1 fő turisztikai szakember alkalmazását 

elfogadta és vállalta kifizetését. A szükséges intézkedéseket megtettem, a jegyző a döntésről 

tájékoztatta a pénzügyi előadót aki a kifizetésről gondoskodott. 

 

67/2019.(XI.19.) Ökt. számú határozata alapján Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a HÉSZ módosításhoz megrendeleti a Lechner Nonprofit Kft-től a 

Vigántpetend digitális térképét. A határozat alapján a munkát megrendeletem. 



68/2019.(XI.19.) Ökt. számú határozata alapján Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítását elfogadta. A jegyző a Társulás elnökét a döntésről tájékoztatta, a Megállapodást 

aláírtam. 

 

69/2019.(XI.19.) Ökt. számú határozata alapján Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat gépkocsijára 4 db téli és 4 db nyári gumi-abroncs 

vásárlását elfogadta a Balaton Car Kft-től. A gumi-abroncs beszerzéséről intézkedtem. 

 

70/2019.(XI.19.) Ökt. számú határozata alapján Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Kossuth u. 32. épület villanyszerelésével Torma Andrást bízza meg, 

költségét a költségvetésből biztosítja. A munkálatok elvégzésével a szakembert megbíztam, 

aki elvégezte a munkákat. 

 

71/2019.(XI.19.) Ökt. számú határozata alapján Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére egyszeri 

nettó 20.000.- Ft jutalmat elfogadta. A jegyző a szükséges intézkedéseket megtette a jutalom 

kifizetése érdekében. 

 

73/2019.(XII.11.) Ökt. számú határozata alapján Vigántpetend község Önkormányzata 

Képviselő-testülete támogatja dr. Tóth József háziorvos számítógép beszerzését. Az eszköz 

beszerzéséhezt a szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

1/2020. (I.29.) Ökt. számú határozata alapján Vigántpetend Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését, 

önkormányzat hozzájárulását elfogadta. 

 

2/2020. (I.29.)  Ökt. számú határozata alapján Vigántpetend Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 

módosítását, egységes szerkezetét elfogadta. A jegyző a szükséges intézkedéseket megtette. 

 

3/2020. (I.29.) Ökt. számú határozata alapján Vigántpetend Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a Tapolca Környéki Önkormányzati társulás gépjárművének használatba 

adását támogatta. A jegyző a döntésről a Társulás elnökét tájékoztatta. 

 

6/2020. (II.6.) Ökt. számú határozata alapján Vigántpetend Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte az iskolai körzethatárt megismerte, egyetértett a körzethatárral. A jegyzőt 

megküldte a határozatot a VJH Hatósági Osztályának. 

 

7/2020. (II.6.)  Ökt. számú határozata alapján Vigántpetend Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a Balaton-felvidéki Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat nyári 

gyermek táborozását támogatta. A jegyző a kérelmezőt a döntésről tájékoztatta. 

 

10/2020. (II.6.) Ökt. számú határozata alapján Vigántpetend Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte az Arany János utca lakó-telkeinek szabályozási vonal módosítása ügyében 

a HÉSZ-t módosítást elfogadta. A szükséges intézkedéseket megtettem a HÉSZ módosítása 

ügyében. 

 

11/2020. (II.6.) Ökt. számú határozata alapján Vigántpetend Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a Kossuth utcai árok helyreállítási munka műszaki ellenőri 



tevékenységével megbízta Kovács Géza vállalkozót. A vállalkozót megbíztam a munkálatok 

elvégzésével.  

 

12/2020. (II.6.) Ökt. számú határozata alapján Vigántpetend Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte megtárgyalta Lukács Károlyné taliándörögdi lakos bolt bérleti kérelmét, 

díjat 10.000- Ft-ban állapította meg 2020. évben. A jegyző kérelmezőt tájékoztatta és a bérleti 

szerződés aláírásra került. 

 

 

Magyarország Kormánya által a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

biztosított jogkörömben eljárva az alábbi polgármesteri határozatokat hoztam 

 

1/2020.(III.16.) számú Polgármesteri Határozatban felfüggesztettem a Kultúrház és 

Könyvtár működését 2020.03.17-től határozatlan időre. 

 

2/2020.(III.16.) számú Polgármesteri Határozatban megtiltottam a játszótér használatát 

2020. március 17-től a veszélyhelyzet megszűnéséig. 

 

3/2020.(III.16.) számú Polgármesteri Határozatban Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsa alapellátások térítési díjait. A Társulás elnökét a jegyző 

tájékoztatta a döntésről. 

 

13/2020.(IV.21.) számú Polgármesteri Határozatban a Kapolcs-Vigántpetend 

Egészségügyi Alapítványi tag Marton Istvánné lemondását elfogadtam. 

 

14/2020.(IV.21.) számú Polgármesteri Határozatban a Kapolcs-Vigántpetend 

Egészségügyi Alapítványi tagjának Ács Lászlónét megválasztottam. 

 

15/2020.(IV.21.) számú Polgármesteri Határozatban a Veszprém-Főegyházmegyei 

Karitász 30.000.- Ft összegű támogatásban részesítettem. A támogatási szerződés alapján az 

összeg kifizetése megtörtént. 

 

16/2020.(IV.28.) számú Polgármesteri Határozatban az önkormányzat 2020-2025. évre 

szóló Gazdasági Programját elfogadtam. 

 

18/2020.(IV.28.) számú Polgármesteri Határozatában Vigántpetend Jövőjéért Alapítvány 

beszámolóját elfogadtam. 

 

19/2020.(V.6.) számú Polgármesteri Határozatában személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló önkorm. rendelet módosítása jóváhagytam. 

 

20/2020.(V.20.) számú Polgármesteri Határozatban a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2019. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadta. A jegyző a beszámolót 

megküldte a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi főosztályának. 

 

 

 

 



 

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. november 9.-től 2020. május 31.-ig 

 

- 12 fő rendkívüli települési támogatásban részesült összesen: 118.800,-Ft 

 

 

Vigántpetend, 2020. június 10. 

 

 

 

 Győriványi Dániel 

 polgármester 


