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Tisztelt Képviselő-testület! 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről: 

  

114/2014.(IX.11.) Ökt.sz. határozat alapján elfogadtuk a Szabó Árnyékolástechnika 

árajánlatát a Monostorapáti orvosi rendelő nyílászáró cseréjére, felhatalmaztuk a 

polgármestert  a munkálatok megrendelésére. Kivitelezés megtörtént.  

114-A/2014.(IX.16.) Ökt.sz. határozat alapján elfogadtuk az Önkormányzat I. félévi 

költségvetésének teljesítését. 

115/2014.(IX.16.) Ökt.sz. határozat alapján elfogadtuk az Énekkar 2013-2014. évi 

beszámolóját. 

116/2014.(IX.16.) Ökt. sz. határokat alapján csatlakoztunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez. Megbíztuk a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat 

aláírására, a jegyzőt hogy a nyilatkozatot küldje meg az illetékes részére. 

117/2014.(IX.16.) Ökt. sz. határozat alapján támogattuk az E.S.T.M. Kft kérését a Helyi 

Építési Szabályzat, és Szabályozási terv módosítását illetően – a költségeket a kérelmező 

vállalta. Tervezési szerződést, aláírtuk, költségviselő ellenjegyzésére vár az okirat. 

118/2014.(IX.16.) Ökt. sz. határozat értelmében a Völgy Turisztikai Egyesületet 300.000,- Ft-

tal támogattuk. 

119/2014.(X.3.) Ökt.sz. határozat alapján támogatási igényt nyújtottunk be szociális tűzifa 

vásárlásához 

120/2014.(X.21.) Ökt.sz. határozat alapján a 7/2011.(III.31.) SZMSZ rendeletnek megfelelően 

megválasztottuk  az  Ügyrendi Bizottságot.  

121/2014.(X.21.) Ökt.sz. határozattal megválasztottuk  titkos szavazással  Vigh Elemér 

képviselő alpolgármesternek, az eskü kivételére sor került.  

122/2014.(X.21.)Ökt.sz. határozat alapján a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 

ügyében  a szükséges intézkedésre sor került. 

123/2014.(X.21.) Ökt.sz. határozat alapján az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása, 

ügyében  a szükséges intézkedést megtettük.  

124/2014.(X.21.) Ökt.sz. határozat alapján az SZMSZ (7/2011.III.31.)  rendelet 

felülvizsgálata megtörtént.  

125/2014.(X.21.) Ökt.sz. határozat alapján megállapítottuk a társadalmi megbízatású 

polgármester fogadóóráját, az időpontról a  lakosságot  tájékoztattuk. 

126/2014.(X.21.)Ökt.sz. határozat alapján Hárshegyi József, előző polgármester 

végkielégítését kifizettük. 

127/2014.(X.21) Ökt.sz. határozatot megküldtük  a Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulás elnökének a polgármester delegálásáról. 

128/2014.(XI.19.) Ökt.sz. határozat alapján elfogadtuk a Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodás módosítását, és a határozatot megküldtük a Társulás 

elnökének. 

129/2014.(XI.19.) Ökt. sz. határozat alapján elfogadtuk a „Veszprém és Térsége 

Szennyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati Társulás” Társulási Megállapodásának 

módosítását, melyet megküldtünk a Társulásnak. 

130/2014.(XI.19.) Ökt.sz. határozat szerint elfogadtuk a „Veszprém és Térsége 

Szennyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati Társulás” SZMSZ módosítását, és a 

Társulásnak megküldtük. 

131/2014.(XI.19.) Ökt. sz. határozat szerint elfogadtuk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és 

a „Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati Társulás között 

létrejött Támogatási szerződés 6. sz. módosítását, melyet a Társulásnak megküldtünk. 
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132/2014.(XI.19.) Ökt. sz. határozatot megküldtük a „Veszprém és Térsége 

Szennyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati Társulás”-nak, hogy a polgármestert 

delegáltuk a Társulási Tanácsába, hogy ott az Önkormányzatot képviselje. 

133/2014.(XI.19.) Ökt. sz. határozat alapján Ferenczy Károly  Monostorapáti, Vörösmarty u. 

6. sz. alatti lakost delegáltuk a „Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési- és kezelési 

Önkormányzati Társulás” Ellenőrző Bizottságába. Az erről szóló  határozatot  megküldtük a 

Társulás elnökének. 

134/2014.(XI.19.) Ökt. sz. határozat alapján megismertük az iskolai körzethatárokat, az erről 

szóló  határozatot megküldtük a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály 

részére. 

135/2014.(XII.3.)Ökt sz. határozat alapján elfogadtuk a Monostorapáti Közös önkormányzati 

Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolót. 

136/2014.(XII.3.) Ökt.sz. határozat alapján elfogadtuk a Bokréta nagycsaládos Egyesület 

2014. évi beszámolóját. 

136/A/2014.(XII.3.) Ökt.sz. határozat alapján elfogadtuk a Monostorapáti Nyugdíjasok 

Egyesületének 2014. évi beszámolóját. 

137/2014.(XII.3.) Ökt sz. határozat alapján elfogadtuk Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselőtestületének 2015. évi munkatervét. 

138/2014.(XII.3.) Ökt. sz. határozat alapján felülvizsgáltuk, és elfogadtuk a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program előterjesztését, a kitűzött célok megvalósultak, további 

intézkedésre nincs szükség. 

139/2014.(XII.3.) Ökt. sz. határozat alapján elfogadtuk a 2015. évi belső ellenőrzési tervet, és 

az ellenőrzési feladattal megbíztuk Kövessiné Müller Katalin  belső ellenőrt. 

140/2014.(XII.3.) Ökt.sz.  határozat alapján a 2014. október 22-én elrendelt helyi vízkár elleni 

védekezés  kiadásaira Vis Maior támogatási igényt nyújtottunk be, a jegyző a szükséges 

iratokat megküldte az illetékes Hivataloknak. 

141-149/2014.(XII.3.) Ökt. sz.  határozatok alapján zárt ülés keretében a Bursa Hungarica 

ösztöndíj támogatások odaítéléséről döntöttünk. 

150-184/2014.(XII.3.) Ökt. sz. határozatok alapján zárt ülés keretében a szociális tűzifa 

támogatások odaítéléséről  döntöttünk. 

 

2014.09.10.- 2015.01.15. 

 

Polgármester 

 

3 fő részére temetési költséghez való hozzájárulás megállapítása 20 ezer forint/fő 

 

4 fő részére önkormányzati segély megállapítása 5.000.- Ft/fő 

11 fő részére önkormányzati segély megállapítása 10.000.- Ft/fő 

1 fő részére önkormányzati segély megállapítása 4.000.- Ft 

1 fő részére önkormányzati segély megállapítása 3.000.- Ft 

1 fő részére önkormányzati segély megállapítása 2.000.- Ft 

 

3 fő részére 10.000.- Ft/fő gyógyszersegély megállapítása  

1 fő részére 15.000.- Ft gyógyszersegély megállapítása  

1 fő részére 12.000.- Ft gyógyszersegély megállapítása  

 

1 fő részére méltányossági közgyógyellátási igazolványra való jogosultság megállapítása 
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Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

2014.09.24. 

 

2 fő részére 10.000.- Ft/fő gyógyszersegély megállapítása  

2 fő részére 20.000.- Ft/fő gyógyszersegély megállapítása  

1 fő részére 15.000.- Ft gyógyszersegély megállapítása  

1 fő gyógyszersegély iránti kérelmének elutasítása (gyógyszerköltség nem éri el a 

meghatározott %-os mértéket) 

 

10.000.- Ft/fő összegű beiskolázási támogatás megállapítása 

 

2014.10.02. 

 

2 fő részére 10.000.- Ft/fő iskolakezdési támogatás megállapítása 

 

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 

 

Monostorapáti, 2015. január  22. 

 

 

 

 

 

        Takács Péter  

                              polgármester     
 

 


