
 

 

 

 

 

 

 

 

 

T á j é k o z t a t ó  
 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben 

 

hozott döntésekről,  fontosabb intézkedésekről 

 

 

Előadó:  Takács Péter    polgármester  

 

               Készítette: Takács Lászlóné jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről.  

 

 

30/2016.(V.2.) Ökt. sz. határozatban foglaltak alapján a polgármester benyújtotta a TOP-

4.1.1-15 számú pályázatot és a szükséges dokumentumokat aláírta. 

32/2016.(V.18.) Ökt. sz. határozattal a polgármester az értékelést megküldte a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalhoz. 

34/2016.(V.18.) Ökt. sz. határozatban foglaltak alapján a polgármester a szükséges 

intézkedéseket megtette, a partner egyeztetést a határozat 1. melléklete szerint bonyolította le. 

35/2016.(V.18.) Ökt. sz. határozat megküldésével értesítette a polgármester a Társulás 

elnökét a döntésről. 

36/2016.(V.18.) Ökt. sz. határozat alapján a jegyző megkötötte a megállapodást és a 

támogatást kifizette a Monostorapáti „Bokréta” Nagycsaládosok Egyesületével. 

37/2016.(V.18.) Ökt. sz. határozattal kapcsolatban a jegyző az egyszeri 5.000,- Ft támogatást 

utalta a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat részére. 

 

38/2016.(V.18.) Ökt. sz. határozat alapján a Boncsos Vadásztársaság értesítése megtörtént a 

döntésről. 

39/2016.(V.18.) Ökt. sz. határozattal értesítette a polgármester Via Vomito Mélyépítő és 

Szolgáltató Kft.-t a döntésről. A szerződést aláírása megtörtént, a kivitelezés 2016. július 4-től 

megkezdődik.  

43/2016.(V.18.) Ökt. sz. határozatot megküldtük  a Monostorapáti Művelődési Ház 

vezetőjének  a Művelődési Ház használati díj változásáról. 

44/2016.(V.18.) Ökt. sz. határozattal kapcsolatban a jegyző az egyszeri 15.000,- Ft 

támogatást utalta a Tapolca Város Önkormányzata részére. (Pedagógus nap) 

45/2016.(V.18.) Ökt. sz. határozatot megküldtük Gárdos Tamást részére.  

48/2016.(V.30.) Ökt. sz. határozat alapján benyújtottuk  a pályázatot az egészségház 

bővítésének, felújításának támogatására  a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 

szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. ac) pontja alapján. Pályázat elbírálására még nem 

történt meg.  

49/2016.(V.18.) Ökt. sz. határozat alapján benyújtottuk a  pályázatot a Kossuth, Zrínyi és 

Fenyves utca felújítására  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi 

C. törvény 3. melléklet II. ac) pontja alapján. Pályázat elbírálására még nem került sor.  

50/2016.(V.18.) Ökt. sz. határozat alapján a polgármester pályázatot nyújtott be a TOP-3.2.2-

15 kódszámú projektre, a konzorciumi megállapodást aláírta.  

51/2016.(VI.15.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a Magyar Államkincstárnak az egészségház 

felújításának, energetikai korszerűsítésének és akadálymentesítésének támogatásához.  



 

Átruházott hatáskörben hozott döntések:  

 

2016. május 11-től  2016.06.23-ig 

2 fő részére 15-15.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása  

1 fő részére 20.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása  

1 fő részére 12.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása  

1 fő részére 10.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása  

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

megállapítása (áramszámla) 

1 fő részére havi 6.900.- Ft összegű gyógyszertámogatás megállapítása 

1 fő részére havi 3.100.- Ft összegű gyógyszertámogatás megállapítása 

1 fő részére havi 8.600.- Ft összegű gyógyszertámogatás megállapítása 

1 fő részére havi 4.700.- Ft összegű gyógyszertámogatás megállapítása 

1 fő részére  temetési költségekhez való hozzájárulás megállapítása 

 

 

 

 

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Monostorapáti, 2016. június 23.    Takács Péter  

                              polgármester     


