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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről.  

74/2016.(VIII.26.) Ökt. sz. határozat alapján  a fogorvosi alapellátás székhelyének 

meghatározásáról szóló megállapodást aláírtam. 

75/2016.(VIII.26.) Ökt. sz. határozat alapján a háziorvosi alapellátás székhelyének 

meghatározásáról szóló megállapodást aláírtam. 

76/2016.(VIII.26.) Ökt. sz. határozat alapján a védőnői alapellátás székhelyének 

meghatározásáról szóló megállapodást aláírtam. 

81/2016.(VIII.26.) Ökt. sz. határozat alapján a jegyző értesítette a szolgáltatót a Gördülő 

Fejlesztési Terv elfogadásáról.  

82/2016.(VIII.26.) Ökt. sz. határozat alapján 50.000,- Ft egyszeri támogatásban részesítette  

az „Extázis” Ifjúsági Szervezetet, a támogatás folyósítása megtörtént.. 

83/2016.(VIII.26.) Ökt. sz. határozat alapján a jegyző intézkedett a 762.000,- Ft kifizetéséről 

ami, az Önkormányzat tulajdonában lévő belterületi utak helyreállításához, karbantartásához 

szükséges gép munkaerő bérleti díja. 

84/2016.(VIII.26.) Ökt. sz. határozat alapján gondoskodtam az árajánlatok beszerzéséről. 

91/2016.(IX.7.) Ökt. sz. határozat alapján aláírtam a szándéknyilatkozatot a Bursa Hungarica 

2017. évi pályázati rendszerhez való csatlakozáshoz. A jegyző a szándéknyilatkozatot 

megküldte az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. 

92/2016.( IX.7.) Ökt. sz. határozat alapján  az adásvételi szerződést aláírtam az eladóval. 

95/2016.( IX.28.) Ökt. sz. határozat alapján a kormánymegbízottat tájékoztatta a jegyző a 

VEB/005/2971-2/2016 törvényességi felhívás tudomásul vételéről. 

96/2016.( IX.28.) Ökt. sz. határozat alapján értesítettük az érintetteket a kötelező betelepítési 

kvóta elutasításáról. 

97/2016.( IX.28.) Ökt. sz. határozat alapján 89.000,- Ft egyszeri támogatásban részesítette az 

Egervölgye Sportegyesületet, a jegyző intézkedett a támogatás kifizetéséről. 

Átruházott hatáskörben hozott döntések: 

2016. 08. 17-től:  

3 fő részére 30.000,- rendkívüli települési támogatás megállapítása  

– ebből 2 fő részére gyermekek tanulmányainak támogatására 

7 fő részére 20.000,- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

 – ebből 2 fő részére gyermekek tanulmányainak támogatására 

3 fő 15.000,- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

4 fő részére 10.000,- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

 – ebből 3 fő részére gyermekek tanulmányainak támogatására 

1 fő részére 3.000,- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

1 fő részére 2.630,- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

1 fő részére temetési költségekhez való hozzájárulás megállapítása 

1 fő újszülött hozzátartozójának egyszeri támogatása 

1 fő részére havi 4.800.- Ft összegű gyógyszertámogatás megállapítása 
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1 fő gyógyszertámogatás  iránti kérelmének elutasítása (egy főre jutó havi nettő jövedelem 

meghaladta a maximumot) 

 

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 

 

Monostorapáti, 2016. november 2.  

 

 

 

          Takács Péter  

                              polgármester     


