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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről.  

 

4/2017. (II.01.) Ökt. sz. határozat alapján a jegyző az együttműködési megállapodás 

elfogadását tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot megküldte a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke részére. 

 

5/2017.(II.9.) Ökt. sz.  határozat alapján a Monostorapáti önkormányzat polgármestereként a 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP 16. pályázati kérelmet benyújtotta, amely elfogadásra került és a 

támogatói okirat megérkezett. 

 

6/2017.(II.9.) Ökt. sz. határozat alapján 2017. március 1-től határozatlan idejű közművelődési 

megállapodást kötöttem a Nap Kör Alapítvány elnökével. 

 

7/2017.(II.9.) Ökt. sz. határozat alapján a jegyző gondoskodott a  polgármesteri  tiszteletdíj  

és költségtérítés  kifizetéséről. 

 

8/2017.(II.9.) Ökt. sz. határozat alapján a jegyző gondoskodott Vigh Elemér alpolgármester 

tiszteletdíjának és költségtérítésének kifizetéséről. 

 

9/2017.(II.9.) Ökt. sz. határozat alapján a jegyző gondoskodott a támogatási szerződés 

elkészítéséről, amelyet megkötöttem az „Egervölgye” Sportegyesület elnökével. A jegyző 

gondoskodott a támogatási összeg kifizetéséről. 

 

10/2017.(II.9.) Ökt. sz. határozat alapján a jegyző gondoskodott a támogatási szerződés 

elkészítéséről, amelyet megkötöttem az Monostorapáti Nyugdíjasok Egyesület elnökével. A 

jegyző gondoskodott a támogatási összeg kifizetéséről. 

 

11/2017.(II.9.) Ökt. sz. határozat alapján a jegyző gondoskodott a támogatási szerződés 

elkészítéséről, amelyet megkötöttem a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületének 

elnökével. A jegyző gondoskodott a támogatási összeg kifizetéséről. 

 

12/2017.(II.9.) Ökt. sz. határozat alapján a jegyző a támogatás elutasításáról szóló 

jegyzőkönyvi kivonatot megküldte az Országos Mentőszolgálat Alapítványt elnöke részére. 

 

13/2017.(II.9.) Ökt. sz. határozat alapján a jegyző gondoskodott a támogatási szerződés 

elkészítéséről, amelyet megkötöttem a Monostorapáti Polgárőrség elnökével. A jegyző 

gondoskodott a támogatási összeg kifizetéséről. 

 

14/2017.(II.9.) Ökt. sz. határozat alapján a jegyző a jegyzőkönyvi kivonatot megküldte 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági 

Osztályának (8200 Veszprém, Mindszenty József u. 3-5.) részére 

 

15/2017.(II.9.) Ökt. sz. határozat alapján a jegyző az Eger patak híd építéséről szóló 

jegyzőkönyvi kivonatot megküldte Polgár András gazdálkodónak. 

 



3 

 

20/2017.(III.21.) Ökt. sz. határozata alapján a 8. sz. Monostorapáti ivóvízellátó víziközmű-

rendszerére Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére, az önkormányzat képviseletre a 

Bakonykarszt Zrt. meghatalmaztam. A meghatalmazást és a jegyzőkönyvi kivonatot a 

szolgáltató részére a jegyző megküldte. 

 

21/2017.(III.21.)Ökt. sz. határozata alapján a 64. sz. Hegyesd szennyvízelvezető –tisztító 

víziközmű-rendszerére a Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére, az önkormányzat 

képviseletre a Bakonykarszt Zrt. meghatalmaztam. A meghatalmazást és a jegyzőkönyvi 

kivonatot a szolgáltató részére a jegyző megküldte. 

 

22/2017.(III.21.) Ökt. sz. határozat alapján tájékoztattam a „gépkocsi-vezetői” álláshellyel 

kapcsolatos döntésről a Társulat elnökét. 

 

23/2017.(III.21.) Ökt. sz. határozat alapján megküldtem a szociális és gyermekjóléti 

alapellátások fizetendő térítési díjainak elfogadásáról szóló jegyzőkönyvi kivonatot a Tapolca 

Környéki Önkormányzati Társulás elnökének. 

 

24/2017.(III.21.) Ökt. sz. határozata alapján a jegyző a Vulkánok Völgye Egyesület 

visszatérítendő támogatásának elutasítását tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot megküldte az 

egyesület elnökének. 

 

26/2017.(III.21.) Ökt. sz. határozat alapján, a gyerekek nyári tároroztatásának támogatásáról 

szóló jegyzőkönyvi kivonatot a jegyző megküldte a Balaton-felvidéki Szociális, 

Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnak. 

 

27/2017.(III.21.) Ökt. sz. határozat alapján a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez „Testvér-

települési programok és együttműködések” c. pályázat. Monostorapáti-Szucság testvér-

település kiépítésére vonatkozóan a szükséges intézkedéseket megtettem, a pályázatot 

benyújtottam. 

 

28/2017.(III.21.) Ökt. sz. határozat alapján az EFOP 1.5.2-16. sz. „Humán szolgáltatások 

fejlesztése térségi szemléletben” c. pályázat, Tapolca várossal együttműködésével a 

konzorciumi szerződést aláírtam. 

 

31/2017.(IV.19.) Ökt. sz. határozat alapján Hegyesd szennyvízelvezető és –tisztító 

víziközmű-rendszer ellátásáról szóló megállapodást aláírtam, a jegyző gondoskodott a 

megállapodás és a jegyzőkönyvi kivonat megküldéséről az érintett részére. 

 

32/2017.(IV.19.) Ökt. sz. határozat alapján Hegyesd szennyvíztisztító telep, átemelők ellátása 

érdekében aggregátor tulajdonjogáról megállapodást írtam alá, a jegyző gondoskodott a 

jegyzőkönyvi kivonattal együtt az érintett részére történő megküldéséről 

 

33/2017.(IV.26.) Ökt. sz. határozat alapján a belterületi utak felújításához, az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatásra a pályázatot benyújtottam. 

 

34/2017.(IV.26.)Ökt. sz. határozat alapján Monostorapáti Egészségház bővítésére. (TOP-

4.1.1-16) vonatkozó pályázat benyújtásáról intézkedtem. 
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Átruházott hatáskörben hozott döntések:2017. január 16-tól   2017. május 4. 

 

 

(települési ápolási díj, gyógyszertámogatás, lakhatással kapcsolatos  kiadásokhoz nyújtott 

támogatás, rendkívüli települési támogatás – temetési támogatás, rendkívüli 

gyógyszertámogatás, gyermekek tanulmányainak támogatása, újszülöttek hozzátartóinak 

egyszeri támogatása -) 

 

 

- 4 fő  rendkívüli települési támogatás 10.000 Ft 

- 1 fő rendkívüli települési támogatás hivatalból 10.000 Ft 

- 1 fő települési ápolási díj megállapítása 22.320 Ft/hó 2 év 

- 3 fő temetési támogatás 30.000 Ft 

- 1 fő gyógyszertámogatás megszüntetése 

- 1 fő rendkívüli ápolási díj megállapítása 22.320 Ft/hó 2 év 

- 2 fő rendkívüli települési támogatás hivatalból 20.000 Ft 

- 2 fő  rendkívüli települési támogatás 5.000 Ft 

- 1 fő rendkívüli települési támogatás 3.600 Ft 

- 1 fő rendkívüli települési támogatás 20.000 Ft, 

 

 

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Monostorapáti, 2017. május 09. 

 

 

 

        Takács Péter  

                              polgármester     


