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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről.  

98/2016.(IX.28.)Ökt.sz. határozatot továbbítottuk a helyi lakáscélú támogatást igénylő 

részére.  

100/2016.X.17.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak a 

atelepülésrendezési eszközök végső szakmai véleményezésére.  

101/2016.(X.17.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulásnak a társulási megállapodás módosításának átvezetése céljából. Módosított társulási 

megállapodás aláírása megtörtént. 

104/2016.(XI.9.)Ökt.sz. határozatot továbbítottuk a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak az 

iskolai körzethatár megállapításának véleményezéséről. 

105/2016.(XI.9.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a belső ellenőrnek, a belső ellenőrzési 

feladatok ellátásának megbízásáról.  

107/2016.XI.9.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak 

köztartozásmentes adatbázisból történő törlés miatt.  

109/2016.(XI.9.)Ökt.sz.  és a 110/2016.(XI.9.Ökt.sz. határozatot  megküldtük az Arany 

János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezés támogatásáról. 

112/2016.(XI.28.)Ökt.sz. határozat alapján a hótoló beszerzése áthúzódik a 2017. évre. 

Pályázat keretében kívánjuk az eszközt beszerezni.   

115/2016.(XII.7.)Ökt.sz. határozat alapján benyújtottuk a pályázatot a külterületi helyi utak 

fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges 

erő- és munkagépek beszerzése céljából.  

116/2016.(XII.7.)Ökt. sz. – 122/2016.(XII.7.)Ökt.sz. határozatig meghozott döntések alapján 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatokat továbbítottuk a pályázatkezelő 

szervezetnek, valamint az érintett tanulóknak. 

Átruházott hatáskörben hozott döntések: 2016. november 1-től 2019.december 30-ig.  

15 fő részére 165.000,- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása (hivatalból) 

11 fő részére 77.890,- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása (kérelemre) 

5 fő részére 17.500,- Ft lakásfenntartási támogatás megállapítása – 1 éves időtartamra 

(kérelemre) 

1 fő részére 12.100,- Ft gyógyszertámogatás megállapítása – 1 éves időtartamra (kérelemre) 

3 fő részére 30.000,- Ft gyógyszertámogatás – eseti – megállapítása (kérelemre) 

1 fő részére 20.000,- Ft újszülött hozzátartozóinak támogatása (kérelemre) 

3 fő részére 90.000,- Ft összegű temetési támogatás (kérelemre) 

2 fő részére gyógyszertámogatás iránti kérelem elutasítása (jövedelemhatár túllépés)  

  

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 

 

Monostorapáti, 2017. január 19.  

 

Takács Péter  

                              polgármester     


