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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről.  

 

104/2015.(XI.25.)  Ökt.sz. határozatban elfogadtuk a 2016. évi belső ellenőrzési tervet, az 

erről szóló határozatot megküldtük Kövessiné Müller Katalin belső ellenőrnek. 

105/2015.(XI.25.) Ökt.sz.  határozatot megküldtük a  Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Oktatási Főosztály részére, az iskola körzethatárok elfogadásáról.  

106/2015.(XI.25.) Ökt.sz. határozat alapján megkötöttük a támogatási szerződést   a 

Monostorapáti Polgárőrséggel, 50.000.-ft. támogatást átutaltuk.  

107/2015.(XI.25.) Ökt.sz. határozattal elfogadtuk a  Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodás módosítását, az erről szóló határozatot megküldtük a 

társulásnak.  

108/2015.(XI.25.) Ökt.sz. határozatot - a vagyonkezelési díj felhasználásáról -  megküldtük a 

Bakonykarszt Zrt. részére. 

109/2015.(XI.25.) Ökt.sz. határozatot továbbítottuk   a Magyar Orvosi Kamara Veszprém 

Megyei Területi Szervezete részére,  a Háziorvos  iparűzési adó mentességének elutasításáról.  

110/2015.(XI.25.) Ökt.sz. határozatot megküldtük  a Pannon Geodézia Kft Veszprém részére, 

vállalkozási szerződést megkötöttük, tavasz folyamán sor kerül a holt mederárok kitűzésére.   

111/2015.(XI.25.) Ökt.sz. határozatot továbbítottuk   Kiss Balázs judó edző részére. 

112/2015.(XI.25.)Ökt.sz. - 122/2015.(XI.25.) Ökt.sz. határozatokat továbbítottuk a  a Bursa 

Hungarica rendszerben történt támogatásokról az érdekelteknek. 

123/2015.(XI.25.) Ökt.sz. határozat alapján megkötöttük a helyi lakáscélú  támogatásról szóló  

szerződést az érintettekkel, helyi lakáscélú támogatást utaltuk.  

124/2015.(XII.21.) Ökt.sz. határozattal elfogadtuk Parrag György közszolgáltató 

beszámolóját, a közszolgáltatást igénybe nem vevők figyelmét felhívtuk a helyi rendelet 

előírásaira, felszólítottuk adatközlésre.  

125/2015.(XII.21.) Ökt.sz. határozatot megküldtük  az „Apáti” nevű Települések 

Közalapítványban való további részvételről.   

125/2015.(XII.21.) Ökt.sz. határozatot továbbítottuk a  Monostorapáti Kulturális és 

Hagyományőrző Egyesület elnöke részére, a településnév használatának támogatásáról.  

1/2016.(I.27.) Ökt.sz. határozat alapján  a Monostorapáti közös Önkormányzati hivatal 2016. 

évi költségvetése beépítésre került Monostorapáti Önkormányzat költségvetésébe.  
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3/2016.(II.3.) Ökt.sz. határozatot továbbítottuk  a Monostorapáti  Roma nemzetiségi 

Önkormányzatnak . 

4/2016.(II.3.) Ökt.sz. határozat alapján  a HÉSZ módosításának költségeire árajánlatot 

kértünk, melyet meg nem küldött meg a tervező cég.  

 5/2016.(II.3.) Ökt.sz. határozatot megküldtük a Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulásnak a  Társulási Megállapodásának módosításának elfogadásáról. 

6/2016.(II.3.) Ökt.sz. határozat alapján   az „ Egervölgye” Sportegyesülettel megkötöttük a 

támogatási szerződést, a támogatás utalása megtörtént.   

7/2016.(II.3.) Ökt.sz. határozat alapján elkészítettük a támogatási szerződést a  Monostorapáti 

Nyugdíjasok Egyesülettel, a támogatás utalására szintén sor került.  

Polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntések: 

2015.11.13-tól  2016. február 22-ig 

 

1 fő részére   16.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

16 fő részére  10.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

5 fő részére 5.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása  

3 fő részére  20.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

1 fő részére  4.500.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

1 fő részére  4.600.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

1 fő részére  6.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

2 fő részére  1.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

1 fő részére  8.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

1 fő részére  1 m3 tűzifa rendkívüli települési támogatás megállapítása 

1 fő részére  egy évig havi 15.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

 

 

4 fő temetési költségekhez való hozzájárulás 

 

1 fő újszülött hozzátartozójának egyszeri támogatása 

 

1 fő  rendkívüli gyógyszertámogatás  megállapítása   8.000.- Ft 

1 fő  rendkívüli gyógyszertámogatás  megállapítása  20.000.- Ft 

1 fő  rendkívüli gyógyszertámogatás  megállapítása  10.000.- Ft 

1 fő  rendkívüli gyógyszertámogatás  megállapítása   5.000.- Ft 

1 fő  rendkívüli gyógyszertámogatás  megállapítása   6.500.- Ft 

 

1 fő rendkívüli gyógyszertámogatás  iránti kérelmének elutasítása ( a gyógyszerköltség nem 

érte el a meghatározott százalékos értéket) 

 

 

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

megállapítása (áramszámla) 

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

megállapítása (áramszámla) 
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3 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) 

 

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Monostorapáti, 2016. február 23. 

 

 

 

 

 

        Takács Péter  

                              polgármester     

 


