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Tisztelt Képviselő-testület!
Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről.
8/2016.(III.3.) Ökt.sz.határozatban foglaltak szerint meghatalmaztuk a polgármestert a
Monostorapáti szennyvízelvezető és tisztító viziközmű rendszer Gördülö Fejlesztési Terv
elkészítésével kapcsolatos eljárások képviseletével, a döntésről tájékoztattuk a szolgáltatót.
9/2016.(III.3.) Ökt.sz.határozatban megtárgyaltuk, és elfogadtuk a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki
Szociális, Gyermekjóléti, és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított alapellátások
intézményi térítési díjait. A döntésről szóló határozatot megküldtük a Társulás elnökének.
10/2016.(III.3.) Ökt.sz.határozatban Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület egyszeri
támogatását hagytuk jóvá, az erről szóló határozatot megküldtük az Egyesület elnöke részére.
11/2016.(III.3.) Ökt.sz.határozatban Monostorapáti Polgárőrség részére
megállapított
támogatásról szóló határozatot, valamint támogatási szerződést megküldtük az Egyesület
elnöke részére.
12/2016.(III.3.) Ökt.sz.határozatban a Polgárőrség részére biztosítottunk egy helyiséget az
óvoda épületében, egyúttal felvettük a kapcsolatot az óvoda vezetőjével a helyiség
biztosításával kapcsolatban.
13/2016.(III.3.) Ökt.sz.határozatban elfogadtuk az” Extázis” Ifjúsági szervezet 2015. évi
munkájáról szóló beszámolót.
15/2016.(III.18.) Ökt.sz.határozatban döntöttünk pályázat benyújtásáról a „TOP-4.1.1-15
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztés projekt keretében”. A képviselő-testület a
szükséges fedezetet biztosítja. Felhatalmaztuk a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
16/2016.(III.18.) Ökt.sz.határozatban megbíztuk a TOP-4.1.1-15 számú projekt elkészítésével
a Auctor Alfa Kft.-t (Veszprém, Ady út. 7B 1/10). Felhatalmaztuk a polgármestert a
megbízási szerződés aláírására.
17/2016.(III.18.) Ökt.sz. határozatban döntöttünk a Mozgássérültek Veszprém megyei
Egyesületének támogatásáról 50.000,- Ft értékben. A döntésről értesítettük az Egyesületet és
megkötöttük a támogatási szerződést.
18/2016.(III.18.) Ökt.sz. határozatot megküldtük a Völgy Turisztikai Egyesület részére.
19/2016.(III.18.) Ökt.sz. határozatban jóváhagytuk a 2016. évi közbeszerzési tervet.
20/2016.(III.18.) Ökt.sz. határozat alapján a Helyi Építési Szabályzat módosításával
megbíztuk Bárdosi Andrea (1149, Budapest, Várna utca 12-14. ) vezető tervező.
Felhatalmaztuk a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.
21/2016.(IV.4.) Ökt.sz. határozat alapján egyeztetések folynak a (Vidékfejlesztési program 67.4.1-16) önkormányzati tulajdonú épületek korszerűsítése (homlokzati hőszigetelés,
nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés) tárgyában. Az önrészhez szükséges forrást a 2016. évi
költségvetésben biztosítjuk.
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22/2016.(IV.4.) Ökt.sz. határozat alapján nem került sor a Falumúzeum állandó kiállítás
pályázat benyújtására.
23/2016.(IV.4.) Ökt.sz. határozatban az Ifjúság utcai burkolatépítés ügyében felhatalmaztuk a
polgármestert árajánlat kérésre.
24/2016.(IV.4.) Ökt.sz. határozatban döntöttünk az „Apáti” nevű települések 2016. évi
találkozójának Monostorapátin történő megrendezéséről.
25/2016.(IV.4.) Ökt.sz. határozatban döntöttünk pályázat benyújtásáról a „TOP-3.1.1-15
Fenntartható települési közlekedés fejlesztés projekt keretében”. A pályázatban érintett
önkormányzatok konzorciumi egyeztetésével megbíztuk a polgármestert.
26/2016.(IV.20.) Ökt.sz. határozatban igényeltük a Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti
Sportközpontok vagyonkezelésében lévő 130 db ülőhely igénylését. Határozatot megküldtük
a vagyonkezelőnek, és felhatalmaztuk a polgármestert a kapcsolatos eljárások intézésére.
27/2016.(IV.20.) Ökt.sz. határozatban döntöttünk pályázat benyújtásáról a „TOP-1.2.1-15
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható fejlesztés projekt keretében”. A pályázat
elkészítésével megbíztuk az Aditus Zrt. – 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 4.- pályázatíró
céget. A pályázatban érintett önkormányzatok konzorciumi egyeztetésével megbíztuk a
polgármestert, pályázat benyújtására sor került.
28/2016.(V.2.)Ökt.sz. határozat alapján TOP-4.1.1-15 kódszámú „Monostorapáti Egészségház
bővítésének,
felújításának, akadálymentesítésének, valamint eszközfejlesztésének
támogatására benyújtottuk a pályázatot.
Átruházott hatáskörben hozott döntések:
3 fő részére temetési költségekhez való hozzájárulás megállapítása
2 fő újszülött hozzátartozójának egyszeri támogatása
1 fő részére havi 4.300.- Ft összegű gyógyszertámogatás megállapítása
1 fő részére ápolási díj megállapítása
2 fő ápolási díjra való jogosultság megszüntetése (ápolt halálesete miatt)
1 fő részére 5.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása
1 fő részére 15.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása
2 fő részére 20-20.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása
1 fő részére 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 részére 3.000.- Ft/hó lakhatással kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás
megállapítása (áramszámla)
Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek.
Monostorapáti, 2016. május 12.

Takács Péter
polgármester

