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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: 

 

34/2015.(III.31.)Ökt.sz. határozat alapján a Monostorapáti „Művészetek Völgye” Általános 

Iskola alsó épületénél kiépítésre került a falikut. 

35/2015.(III.31.)Ökt.sz. határozat alapján a Hegyesdi szennyvíz elvezetési és kezelési 

agglomeráció települései részére átutalt viziközmű bérleti díjat közös számlára lekötöttük, 

erre vonatkozó megállapodást a testületek elfogadták. 

37/2015.(IV.29.)Ökt.sz. határozat alapján benyújtottuk a pályázatot a kistérségi közlekedési 

szolgáltatás fejlesztésre, a pályázat kedvező elbírálásban részesült a gépjárművet beszereztük, 

egy Volszwagen mikrobuszt. 

38/2015.(IV.29.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a Völgy TDM-nek, kértük a székhely 

megváltoztatását, melyre még nem került sor. 

39/2015.(IV.29.)Ökt.sz. határozatot szintén továbbítottuk a Völgy TDM-nek, arról, hogy 

gépjárműbeszerzéshez telephelyet nem biztosít az önkormányzat. 

40/2015.(IV.29.)Ökt.sz. határozat alapján a viziközmű beruházás számláján lévő pénzeszköz 

folyamatos lekötéséről gondoskodtunk. 

41/2015.(IV.29.)Ökt.sz. határozat alapján „Monostorapátiért Emlékérem” illetve 

„Monostorapáti község Díszpolgára” cím adományozása érdekében az emlékérmeket 

megrendeltük. 

43/2015.(V.4.)Ökt.sz. határozat alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal  

létrehozásáról szóló megállapodás módosítását az érintett önkormányzatok polgármesterei 

aláírták. 

44/2015.(V.4.)Ökt.sz. határozat alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

részére biztosított pótelőirányzat létszám időszakos biztosítása miatt átutalásra került. 

45/2015.(V.4.)Ökt.sz.határozat alapján lekötöttük az viziközmű díjat elkülönített számlára. 

46/2015.(V.11.)Ökt.sz. határozat alapján benyújtottuk a pályázatot a nyári étkeztetésre, 

340.560.-ft-ban részesültünk, 18 fő ellátását biztosítottuk. 

51/2015.(V.20.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatal részére, a gyámügyi beszámolóval együtt. 

53/2015.(V.20.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a Monostorapáti belterületben 29 hrsz. alatt 

lévő malom tulajdonosának. 

56/2015.(V.20.)Ökt.sz. és a 62/2015.(V.28.)Ökt.sz. határozat  alapján benyújtottuk a 

pályázatot a Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda konyhájának, 

étkezőjének fejlesztésének támogatására. Pályázatunk tartalék listára került forrás kimerülés 

miatt. 

57/2015.(V.20.)Ökt.sz. határozat alapján az önkormányzat tulajdonát képező Óvoda u.3.sz. 

alatt lévő lakóépület karbantartásához megvásároltuk a festéshez szükséges anyagokat. 

58/2015.(V.20.)Ökt.sz. határozat alapján átadásra került a Monostorapáti Díszpolgára Cím a 

falunapon. 

59/2015.(V.20.)Ökt.sz.határozat, valamint a 60/2015.(V.20.)Ökt.sz. határozat alapján 

falunapon átadásra került a Monostorapátiért Emlékérem. 

61/2015.(V.20.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak, 

köztartozásmentes adatbázisból való törlés ügyében. 

63/2015.(V.28.)Ökt.sz. határozat alapján 550.000.-ft. átvezetésre került a viziközmű számlán 

lévő pénz kedvezőbb lekötése céljából. 
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64/2015.(VI.4.)Ökt.sz. határozat alapján benyújtottuk a pályázatot az egészségház felújítására, 

energia korszerűsítésére, akadálymentesítésére. Pályázat elbírálásáról tájékoztatást még nem 

kaptunk. 

65/2015.(VI.4.)Ökt.sz. határozat alapján szintén benyújtottuk a pályázatot a sportöltöző 

felújításáról, pályázati döntésről nem kaptunk értesítést. 

66/2015.(VI.4.)Ökt.sz. határozat alapján benyújtottuk a pályázatot a Fenyves, Kossuth és 

Zrínyi utca felújítására, döntésről nincs információnk.  

67/2015.(VI.26.)Ökt.sz. és a 68/2015.(VI.26.)Ökt.sz. határozat alapján a Monostorapáti 

Művelődési Ház, mint közösségi szintér műszaki, technikai, eszközállomány, berendezés 

pótlására benyújtottuk a pályázatot, elbírálásról nem értesültünk. 

69/2015.(VI.26.)Ökt.sz. és a 70/2015.(VII.17.)Ökt.sz.  határozat alapján megkötöttük a 

megbízási-tanácsadási szerződést a Firmiter Füred Bt-vel közbeszerzési eljárás lefolytatása 

céljából. Az eljárás lefolytatására sor került.  

76/2015.(VII.17.)Ökt.sz. határozat alapján a mikrobusz beszerzése érdekében az ajánlattételi 

felhívások megküldésére sor került.  

82/2015.(VIII.12.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. 

részére az ivóvizellátó viziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról. 

83/2015.(VIII.12.)Ökt.sz. határozatot továbbítottuk a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. 

részére a Hegyesd szennyvízelvezető és tisztító víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési 

Tervének elfogadásáról. 

84/2015.(VIII.12.)Ökt.sz. határozatot megküldtük Polgár László kérelmezőnek. 

85/2015.(VIII.12.)Ökt.sz. határozatot továbbítottuk a Tapolca és Környéke Önkormányzati 

Társulásnak létszámleépítés ügyében. 

86/2015.(VIII.12.)Ökt.sz. határozatot megküldök a Veszprém Megyei Önkormányzat részére 

települési értéktár kialakításáról. 

87/2015.(VIII.12.)Ökt.sz. határozatot továbbítottuk a Veszprém Megyei Rendőr-

főkapitányság részére, a bérlakásra vonatkozó megállapodás elkészítése ügyében. 

Megállapodás elkészítése folyamatban van. 

88/2015.(VIII.12.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a Völgy TDM. elnökének, a „Völgy 

Piknik” rendezvény támogatására meghatározott összeg átutalására nem került sor, mivel a 

rendezvény elmaradt, 2016. tavaszán kerül megrendezésre.  

89/2015.(VIII.14.)Ökt.sz. határozat alapján kiválasztásra került a mikrobusz beszerzésére kiírt 

közbeszerzési eljárás nyertese a Ring-Autó Kft. Veszprém, az autó átvételére 2015. augusztus 

31-én sor került. Az autó bruttó ára: 10.122.280.-ft, melyhez az önkormányzat saját forrásként 

az ÁFA összegét 2.123.280.-ft-ot biztosított. A támogatás  összege 7.864.000.-ft. lehívása 

folyamatban van.  

90/2015.(VIII.14.)Ökt.sz. határozat alapján megkötöttük a lakásbérleti szerződést. 

91/2015.(VIII.31.)Ökt.sz. határozat alapján kiegyenlítettük a bérlakás vízdíját. 

93/2015.(IX.8.)Ökt.sz. határozat alapján megküldtük a csatlakozási nyilatkozatot a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról.  

 

 

Átruházott hatáskörben hozott döntések: 

 

2015.05.14-től  2015.09.23-ig 

 

1 fő részére 5.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

4 fő részére 10.000.- - 10.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

2 fő részére 15.000.- - 15.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

1 fő részére 20.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 
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2 fő részére  5.000.- - 5.000.- Ft összegben rendkívüli gyógyszertámogatás megállapítása 

1 fő részére  15.000.- Ft összegben rendkívüli gyógyszertámogatás megállapítása 

3 fő részére újszülött egyszeri támogatása (20.000.- - 20.000.- Ft) 

4 fő temetési költségekhez való hozzájárulás 

1 fő részére 3.000.- Ft/hó lakhatással kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás 

megállapítása (áramszámla) 

1 fő részére 3.500.- Ft/hó lakhatással kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás 

megállapítása (áramszámla) 

1 fő részére 4.000.- Ft/hó lakhatással kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás 

megállapítása (áramszámla) 

1 fő  lakhatással kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás iránti kérelmének elutasítása 

(jövedelemhatár túllépése miatt) 

6 fő részére 20.000.- Ft rendkívüli települési támogatás – gyermekek tanulmányainak 

támogatására – megállapítása 

2 fő részére 30.000.- Ft rendkívüli települési támogatás – gyermekek tanulmányainak 

támogatására – megállapítása 

1 fő részére 50.000.- Ft rendkívüli települési támogatás – gyermekek tanulmányainak 

támogatására – megállapítása 

1 fő részére 60.000.- Ft rendkívüli települési támogatás – gyermekek tanulmányainak 

támogatására – megállapítása 

 

Kérem tájékoztatóm elfogadását. 

 

 

Monostorapáti, 2015. szeptember 29. 

 

 

 

        Takács Péter 

        polgármester  


