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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről.  

 

2/2015.(I.23.) Ökt.sz. határozat alapján  elfogadtuk a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal  2015. évi költségvetését 49.687 eFt összegben. 

3/2015.(I.23.) Ökt.sz határozat szerint  a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 

évi működéséhez 2.016 eFt Önkormányzati támogatást biztosítottunk. 

7/2015.(II.4.)  Ökt.sz. határozat szerint Gulyás Erzsébet képviselőt delegáltuk a 

Önkormányzatot a „Völgy” Turisztikai Egyesületbe. 

8/2015.(II.4.)  Ökt.sz. határozat alapján hozzájárultunk a  „Monostorapáti” településnév 

használatához a Polgárőrség számára. 

9/2015.(II.4.)  Ökt.sz. szerint  egy erőgép ( traktor ) beszerzését határoztuk el. Felhatalmaztuk 

a polgármestert a szükséges információk, árajánlatok beszerzésére. 

10/2015.(II.4.)  Ökt.sz. határozat alapján  támogattuk az Önkormányzat tulajdonát képező 

0129 hrsz-u út kitűzése megtörtént.  

11/2015.(II.4.)  Ökt.sz. határozat  szerint az Önkormányzat tulajdonát képező Malomárok 

helyreállítására vonatkozólag árajánlatot kértünk a tervezőtől, a tervek elkészítésére  a 

második félévben kerül sor.  

12/2015.(II.4.)  Ökt.sz. határozat alapján elkészítettük a támogatási szerződést a 

sportegyesülettel, és utaltuk az   500 eFt támogatást.  

 

13/2015.(II.4.)  Ökt.sz. határozat alapján  egyszeri 50 eFt támogatásban részesítettük a 

Magyar Vöröskereszt Veszprém megyei Szervezetét megállapodás elkészítése, és aláírása 

után.    

 

14/2015.(II.4.)  Ökt.sz. határozat  alapján elkészítettük a megállapodást a Monostorapáti 

Nyugdíjas Egyesülettel, és utaltuk a  100 eFt támogatást.   

 

15/2015.(II.4.)  Ökt.sz. határozat alapján   Pető Sándor öröklését a 296., és 053/6 Hrsz-u 

ingatlanokra vonatkozólag a közjegyző átadta az önkormányzatnak.   

 

16/2015.(II.4.)  Ökt.sz. határozatban foglaltak alapján a Bakonyerdő Zrt. részére 

értékesítettünk 20 db könyvet ( Hangodi László: Az almádi monostor) 5000,- Ft/db.  értékben. 
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17/2015.(II.4.)  Ökt.sz. határozatban az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 10 eFt 

támogatást biztosítottunk -  a Tapolcai Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek 

megvásárlása céljából. 

 

19/2015.(II.25.)  Ökt.sz. határozatban mint a  Monostorapáti ivóvízellátó viziközmű-rendszer 

Ellátásért felelőse, megtárgyaltuk a 2016- 2030 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, 

és megbíztuk a Bakonykarszt Zrt-t ennek elkészítésével, és az ezzel járó kötelezettségek 

elvégzésével. Határozatot továbbítottuk az üzemeltetőnek.  

 

20/2015.(II.25.)  Ökt.sz. határozatban alapján  megtárgyaltuk a víziközmű-rendszer 

vagyonértékelésével kapcsolatos teendőket, és megbíztuk a Bakonykarszt Zrt-t ennek 

elkészítésével, és a közbeszerzési eljárás elvégzésével. Határozatot továbbítottuk az 

üzemeltetőnek.  

 

21/2015.(II.25.)  Ökt.sz. alapján  , mint a Hegyesd szennyvízelvezető,- és tisztító víziközmű-

rendszer Ellátásért Felelőse megtárgyaltuk a 2016- 2030 évekre vonatkozó Gördülő 

Fejlesztési Tervet, és megbíztuk a Bakonykarszt Zrt-t ennek elkészítésével, és az ezzel járó 

kötelezettségek elvégzésével. Határozatot továbbítottuk az üzemeltetőnek.  

 

22/2015.(II.25.)  Ökt.sz. határozat alapján megállapodást kötöttünk a Veszprém megyei 

Kormányhivatallal, hogy a települési ügysegédi feladatok ellátására. 

 

23/2015.(II.25.)  Ökt.sz.határozat alapján   megrendeltük  a „Tapolcai Újságot” heti 100 

példányban. 

 

24/2015.(III.31.) Ökt.sz. határozatban Képviselőtestületünk  elfogadtuk  az Önkormányzat 

2014-2019 évekre vonatkozó Gazdasági Programját. 

 

26/2015.(III.31.) Ökt.sz. határozat alapján Együttműködési megállapodás kötöttünk a 

Monostorapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.  

 

27/2015.(III.31.) Ökt.sz.  határozatban foglaltak szerint Képviselőtestületünk egyszeri 50 eFt 

Ft támogatásban részesítette a Veszprém Megyei Mozgássérültek Egyesületét. Megállapodást 

elkészítettük, a támogatást utaltuk.   

 

28/2015.(III.31.) Ökt.sz.  határozatban foglaltak szerint Képviselőtestületünk egyszeri 50 eFt 

Ft támogatásban részesítette a monostorapáti „Bokréta” Nagycsaládosok Egyesületét.  

Megállapodást elkészítettük, támogatást utaltuk. 

  

29/2015.(III.31.) Ökt.sz.  határozat szerint ”Monostorapátiért Emlékérem” adományozását 

határoztuk el, ennek érdekében Előkészítő Bizottságot hoztunk létre, és meghatalmaztuk az 

Előkészítő Bizottságot az eljárás lefolytatására. 

 

30/2015.(III.31.) Ökt.sz.  határozatot megküldtük  Kapornaki Ernőné részére 

Monostorapáti,Kossuth u. 62. sz. alatti lakóház megvásárlásának elutasítása tárgyában.   

32/2015.(III.31.) Ökt.sz.  határozatot megküldtük a Monostorapáti Polgárőrség részére a 

székhelyhasználatra vonatkozólag.   
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33/2015.(III.31.) Ökt.sz.  határozatban foglaltak szerint  csatlakoztunk a Bakony és Balaton 

Turisztikai Nonprofit Kft-hez. 

33/2015.(III.31.) Ökt.sz.  határozat alapján  a Monostorapáti „Művészetek Völgye” Általános 

iskolába kiépítésre került a falikút.  

33/2015.(III.31.) Ökt.sz.  határozat alapján  viziközmű bérleti díjra vonatkozólag 

megállapodást kötött az 5 önkormányzat.   

Átruházott hatáskörben hozott döntések:  

 

2 fő részére 1.000.- - 1.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

1 fő részére 2.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

1 fő részére 3.500.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

1 fő részére 4.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

1 fő részére 5.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

4 fő részére 10.000.- - 10.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

1 fő részére 15.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

1 fő részére kétszer 16.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

2 fő részére 20.000.- - 20.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

1 fő részére két alkalommal, 6.000.- és 5.000.- Ft összegben rendkívüli gyógyszertámogatás 

megállapítása 

1 fő részére 5.000.- Ft összegben rendkívüli gyógyszertámogatás megállapítása 

1 fő részére 10.000.- Ft összegben rendkívüli gyógyszertámogatás megállapítása 

1 fő részére újszülött egyszeri támogatása (20.000.- Ft) 

2 fő részére 4.000.- - 4.000.- Ft/hó lakhatással kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás 

megállapítása (áramszámla) 

1 fő részére 3.500.- Ft/hó lakhatással kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás 

megállapítása (áramszámla) 

1 fő lakhatással kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás iránti kérelmének elutasítása 

(jövedelemhatár túllépése miatt) 

 

 

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Monostorapáti, 2015. május 11. 

         

 

Takács Péter  

                              polgármester     


