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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről.  

 

35/2017.(V.17.) Ökt. sz.  az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

2016. évi ellátásáról szóló értékelés elfogadását tartalmazó határozatot a jegyző Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazgatásügyi Főosztályának (Veszprém, Megyeház tér 

1.) részére megküldte. 

39/2017.(V.17.) Ökt. sz. a Bokréta Nagycsaládos Egyesület 50.000.- Ft összegű 

támogatását (a nyári táborozás költségeinek hozzájárulása) tartalmazó határozat szerint a 

támogatási szerződést megkötöttem, a jegyző gondoskodott a támogatási összeg kifizetéséről. 

40/2017.(V.17.) Ökt. sz. határozat szerint a Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

100.000.- Ft összegű támogatására vonatkozó támogatási szerződést megkötöttem, a jegyző 

gondoskodott az támogatási összeg kifizetéséről. 

41/2017.(V.17.) Ökt. sz. határozat szerint a külterületben lévő 066/15., 066/16., 066/17., 

066/18., 066/19.,066/20. hrsz. alatti ingatlanok megvásárlásával, ajánlatételéről tájékoztattam 

az eladót (Patkó Gábor).  

42/2017.(V.17.) Ökt. sz. határozat szerint a Monostorapáti Petőfi S. u. 31., 13.hrsz-ú 

ingatlan megvásárlásáról, ajánlatételről az ingatlantulajdonost megkerestem. 

43/2017.(V.17.) Ökt. sz. a Településképi Arculati Kézikönyv, helyi rendelet 

elkészítéséhez a Hori &Viki Design Kft ajánlatának elfogadását tartalmazó határozatról a Kft. 

tájékoztatta a jegyző és a Kft. megbíztam a feladatok elvégzésével.  

44/2017.(V.17.) Ökt. sz.az E.S.T.M Kft. bővítéséhez HÉSZ módosításának támogatására 

vonatkozó határozatról a Város és Ház Bt.-t a jegyző tájékoztatta és megrendeltem a tervezési 

munkálatokat. 

47/2017.(V.31.) Ökt. sz. határozat szerint 406. hrsz.-ú telekről és a 401. hrsz.-ú telekről a 

feltáró út szabályozási vonal törlését, a HÉSZ módosítás elfogadását az érintetett részére a 

jegyző megküldte, a HÉSZ módosítással a Bárdos Andrea egyéni vállalkozót bíztam meg. 

48/2017.(V.31.) Ökt. sz. határozat szerint ESTM Kft. HÉSZ módosításáról a jegyző az 

érintetteket tájékoztatta, a szükséges intézkedéseket megtettem.. 

49/2017.(V.31.) Ökt. sz. határozat szerint a közművelődési érdekeltségnövelő 

támogatásra Művelődési házban eszközök vásárlásának támogatására  pályázatot nyújtottam 

be. 

50/2017.(V.31.) Ökt. sz. a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat 

benyújtásához, Művelődési ház közösségi színtérről szóló határozatot a pályázathoz csatoltan 

megküldtem. 
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51/2017.(V.31.) Ökt. sz. határozat szerint a „Monostorapáti Díszpolgára” címet  Zentai 

János helyi lakosnak a  falunapon átadtam. 

53/2017.(V.31.) Ökt. sz. határozat szerint „Monostorapátiért Emlékérmet”  Varga János 

helyi lakosnak a  falunapon átadtam.  

55/2017.(V.31.) Ökt. sz. határozata szerint „Monostorapátiért Emlékérmet” Soós Gyula 

helyi lakosnak a falunapon átadtam.  

56/2017.(VI.19.) Ökt. sz. a TOP-1.2.1-15 Malmok Völgye/Tematikus utak az Eger-patak 

mentén pályázathoz saját forrás összegének elfogadásáról szóló határozatot a pályázathoz 

csatoltam és az ADITUS ZRT. részére megküldtem. 

58/2017.(VI.19.) Ökt. sz. Vigh Elemér 06/9. hrsz-ú ingatlanon kútfúrás engedélyezés 

kérelem visszavonásának elfogadását tartalmazó határozatot az érintett részére megküldtük.  

59/2017.(VI.19.) Ökt. sz. az Óvoda konyha fejlesztési pályázat Szalai Építész Iroda Kft-t, 

mint kivitelező ajánlatának elfogadását tartalmazó határozatot a kivitelező részére megküldte 

a jegyző és a tervezővel a szerződést megkötöttem. 

60/2017.(VI.19.) Ökt. sz. a belterületi burkolatok, buszvárók felújítására a kivitelezési 

munkálatokra Kiss Zoltán árajánlatának elfogadását tartalmazó határozat szerint a 

vállalkozóval a szerződést kötöttem a munkálatok elvégzésre. 

61/2017.(VII.3.) Ökt. sz. Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési –kezelési 

Önkormányzati Társulás megszüntető megállapodásának jóváhagyását tartalmazó határozatot 

a jegyző megküldte a Társulás részére megküldte, a megszüntető megállapodást aláírtam. 

62/2017.(VII.3.) Ökt. sz. határozatot megküldtük  Herczeg Ferenc Viktor Monostorapáti, 

Óvoda u. 3. sz. alatti lakos részére a bérleti jogviszony megszüntetéséről.  Bérlő  az 

ingatlanból kiköltözött. 

63/2017.(VII.26.) Ökt. sz. határozat szerint a HÉSZ Szabályozási terv módosítását a 406 és 

401. hrsz-ú telket érintően, tervdokumentáció véleményeztetését dokumentáltam és 

közzétettem. 

64/2017.(VII.26.) Ökt. sz. határozat szerint az ASP rendszerhez INFEX Kft-t a kivitelezői 

és az Első-Lépés” Kft-t szabályozási kivitelezési munkához megrendeltem 

65/2017.(VII.26.) Ökt. sz. a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz támogatási igényt 

nyújtottam be. 

66/2017.(VIII.7.) Ökt. sz. Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal módosított 

megállapodását és „A” variáció  szerinti létszámbővítést elfogadását tartalmazó határozat 

szerint a jegyző a munkakörökre a pályázatot kiírta. 

67/2017.(VIII.7.) Ökt. sz. az ASP rendszerhez a hálózati rendszer kiépítéséhez a Balaton 

Elektronika Kft. árajánlatát fogadását tartalmazó határozat szerint a jegyző a Kft.-t a döntésről 

tájékoztatta és megrendeltem a munkálatokat. 
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68/2017.(VIII.7.) Ökt. sz. az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítéséhez a 

TOP-3.2.1-16 pályázat  alátámasztó dokumentumok hiánya miatt nem került benyújtásra.   

69/2017.(VIII.7.) Ökt. sz.,  a 70/2017.(VIII.7.) Ökt. sz.  Helyi lakáscélú támogatásról szóló 

határozatot érintetteknek megküldtük, a támogatási szerződést megkötöttük, a támogatást 

kifizettük.  tartalmazó határozat szerint a támogatási szerződést megkötöttem. 

71/2017.(VIII.7.) Ökt. sz. - 75/2017.(VIII.7.)Ökt.sz. határozatokat kérelmezőknek 

továbbítottuk a  helyi lakáscélú támogatási kérelmének forrás hiány miatt történő elutasításról. 

  

76/2017.(VIII.14.) Ökt. sz. a TOP-4.1.1-15 Egészségház pályázathoz a 34/2017.(IV.26.) 

Ökt.sz. határozatának módosításával a határozat szerint a pályázatot benyújtottam. 

 

81/2017.(VIII.23.) Ökt. sz.  határozat szerint a Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 8. sz. Monostorapáti ivóvízellátó víziközmű rendszerre Bakonykarszt 

Zrt. Gördülő Fejlesztési Tervét fogadta el, amelyről szóló határozatot a jegyző megküldte a 

Bakonykarszt Zrt. részére. 

82/2017.(VIII.23.) Ökt. sz.  határozat szerint a Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 64. sz. Hegyesd szennyvíz -tisztító víziközmű rendszerre a 

Bakonykarszt Zrt. Gördülő Fejlesztési Tervét fogadta el, amelyről szóló határozatot a jegyző 

megküldte a Bakonykarszt Zrt. részére.  

Átruházott hatáskörben hozott döntések  

 

(települési ápolási díj, gyógyszertámogatás, lakhatással kapcs. kiadásokhoz nyújtott 

támogatás, rendkívüli települési támogatás – temetési támogatás, rendkívüli 

gyógyszertámogatás, gyermekek tanulmányainak támogatása, újszülöttek hozzátartóinak 

egyszeri támogatása -) 

 

2017. május 5-től 2017. szeptember 5-ig 

 

- 1 fő   lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 

4.500;  2017. 06. 01-től 2018. 05. 31-ig, 

- 1 fő  lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 

3.500 Ft;  2017. 06. 01-től 2018. 05. 31-ig 

 

      - 4 fő temetési támogatás 30.000 Ft 

 

       -    2 fő  rendkívüli települési támogatás 5.000 Ft 

      - 2 fő rendkívüli települési támogatás 10.000 Ft 

-  

- 2 fő újszülött egyszeri támogatása 20.000 Ft 

 

- 1 fő gyógyszertámogatás 8.900 Ft/hó 2017.06.01.-2018.05.31. 

- 1 fő gyógyszertámogatás 9.500 Ft/hó 2017.06.01.-2018 05.31. 

- 1 fő gyógyszertámogatás 5.600 Ft/hó 2017.08.01.-2018.07.31. 
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- 1 fő gyógyszertámogatás 3.600 Ft/hó 2017.08.01.-2018.07.31. 

- 1 fő gyógyszertámogatás 7.000 Ft/hó 2017.07.01.-2018.06.30. 

- 1 fő gyógyszertámogatás 5.000 Ft/hó 2017.07.01.-2018.06.30 

 

- 1 fő rendkívüli gyógyszer támogatás 9.000 Ft 

- 1 fő rendkívüli gyógyszer támogatás 10.000 Ft 

- 2 fő rendkívüli gyógyszer támogatás 15.000 Ft 

 

- 1 fő  ápolási díj megszűnése 2017.09.30.-tól 

 

 

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Monostorapáti, 2017. szeptember 18.        

 

 

 

Takács Péter  

                              polgármester     


