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a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben 

 

hozott döntésekről    fontosabb intézkedésekről 

 

 

Előadó:  Takács Péter    polgármester  

 

               Készítette: Takács Lászlóné jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről.  

 

94/2015.(IX.30.) Ökt.sz. határozat alapján   az Óvoda u. 3. sz. alatti bérlakásba megvásároltuk 

a kazánt.  

95/2015.(X.7.) Ökt.sz. határozattal elfogadtuk  Monostorapáti község önkormányzatának 

2015. I. félévi gazdálkodásának beszámolóját.  

96/2015.(X.7.) Ökt.sz.  határozat alapján megtárgyaltuk, és elfogadtuk Monostorapáti  község 

bűnmegelőzési- és közbiztonsági koncepcióját, és megküldtük a Tapolcai 

Rendőrkapitányságnak. 

97/2015.(X.7.) Ökt.sz.  határozat alapján megtárgyaltuk, és elfogadtuk  Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolót. 

98/2015.(X.7.) Ökt.sz.  határozat alapján döntöttünk abban, hogy a Balaton-felvidéki 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működése 2016. 01.01-től továbbra is Társulás 

keretén belül történjen, erről értesítettük a társulás elnökét.  

99/2015.(X.7.) Ökt.sz.  határozat alapján elhalasztottuk a viziközmű-rendszer 

vagyonértékelésével kapcsolatos eljárásokat, és visszavontuk a vagyonértékeléssel 

kapcsolatos határozatot, és az erről szóló határozatot megküldtük a Bakonykarszt Zrt.nek. 

100/2015.(X.7.) Ökt.sz.  határozatban foglaltak szerint  a Vigántpetendi Nap Kör Alapítványt  

egyszeri 5.000,- Ft-os támogatásban részesítettük. A döntésről szóló határozatot és támogatási 

szerződést  megküldtük az Alapítvány részére.  

101/2015.(X.7.) Ökt.sz.  határozat alapján a   Tűzoltószertár ( Petőfi u. 108.) térítésmentes 

átadásáról elkészítettük a megállapodást.  

Átruházott hatáskörben hozott döntések 

 

2015.09.24-től  2015. november 12-ig 

 

1 fő részére   16.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

1 fő részére  10.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

1 fő részére 15.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása (vízdíjra utalva) 

2 fő temetési költségekhez való hozzájárulás 

1 fő köztemetés elrendelése 

1 fő  gyógyszertámogatás  megállapítása havi  7.700.- Ft 

1 fő  gyógyszertámogatás  megállapítása havi  5.700.- Ft 

1 fő  gyógyszertámogatás  megállapítása havi  3.300.- Ft 

1 fő  gyógyszertámogatás  megállapítása havi  7.200.- Ft 

1 fő  gyógyszertámogatás  megállapítása havi  9.400.- Ft 

1 fő  gyógyszertámogatás  megállapítása havi  4.300.- Ft 

1 fő  gyógyszertámogatás  megállapítása havi  6.500.- Ft 

 



3 
 

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

támogatására – megállapítása 

1 fő részére 10.000.- Ft rendkívüli települési támogatás – gyermekek tanulmányainak 

támogatására – megállapítása 

1 fő részére 4.500.- Ft/hó lakhatással kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás 

megállapítása (áramszámla) 

2 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) 

 

 

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Monostorapáti, 2015. november 17. 

 

 

 

 

        Takács Péter  

                              polgármester     


