
 

 

 

 

 

 

 

 

 

T á j é k o z t a t ó  

 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben 

 

hozott döntésekről,  fontosabb intézkedésekről 

 

 

Előadó:  Takács Péter    polgármester  

 

 Készítette: Takács Lászlóné jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről.  

 

83/2017.(VIII.23.) Ökt. sz. határozat szerint Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadta a Papkerti Játszótér kialakítására az Ilona Malom Műhely Bt. 

Kapolcs árajánlatát. A jegyző a döntésről az érintetett értesítette, a játszótér kialakítására sor 

került.   

84/2017.(VIII.23.) Ökt. sz. határozat Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadta a belterületi utak útburkolatának felújítására a STRABAG Kft. Veszprém 

árajánlatát. A megbízásra vonatkozó intézkedéseket megtettem, az útburkolatok felújítása 

megtörtént.  

 

86/2017.(VIII.23.) Ökt. sz. határozat alapján Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete megállapította a HÉSZ módosítás véleményezése lezárult. A jegyző a 

döntésről a tervezőt tájékoztatta. 

87/2017.(VIII.23.) Ökt. sz. határozatában Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elutasította a Nap Kör Alapítvány támogatási kérelmét. A jegyző az 

érintetett a döntésről tájékoztatta. 

88/2017.(VIII.23.) Ökt. sz. határozat szerint Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadta a Szalai Építész Iroda Kft óvoda konyha felújításához a 

pótmunkákra beadott költségigényét. A Szalai Építész Iroda Kft-t a döntésről tájékoztattam, a 

pótmunkák elkészültek. 

 

92/2017.(IX.27.) Ökt. sz. határozat alapján Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-

rendszerhez való csatlakozást, pályázat kiírását. A jegyző intézkedett az önkormányzat 

csatlakozásáról és a pályázati kiírás közzétételéről. 

93/2017.(IX.27.) Ökt. sz. határozatával Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadta a Haszonkölcsön szerződést a Bakonykarszt Zrt-vel, 

konténerszállító gépjármű tárgyában. A döntésről a jegyző az érintetett tájékoztatta és a 

szerződést aláírtam. 

94/2017.(IX.27.) Ökt. sz. határozata szerint Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete megismerte és elfogadta az iskolai körzethatárt. A jegyző a jegyzőkönyvi 

kivonatot megküldte a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági 

Főosztály részére. 

95/2017.(IX.27.) Ökt. sz. határozat Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadta az hivatal irodabútor vásárlását és az Asztalos és Bútorház Pálffy és Papp 
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Kft . árajánlatát. Az érintettet értesítettem és a vállalkozási szerződést kötöttem a Kft-vel, a 

kivitelezésre sor került.   

96/2017.(IX.27.) Ökt. sz. határozat szerint Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert a TOP-3.1.1-15-VE1 közlekedésfejlesztés 

pályázat keretében járda ügyében eljárjon. Az ügyben eljártam az érintettekkel felvettem a 

kapcsolatot, sajnos nincs lehetőség a módosításra.  

97/2017.(X.18.) Ökt. sz. határozatával Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 2017. évi módosított közbeszerzési tervet elfogadta. A jegyző a 

szükséges intézkedéseket megtette. 

98/2017.(X.18.) Ökt. sz. határozat alapján Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadta a 2018. évi belső ellenőrzési tervet, megbízza a feladatok 

elvégzésével Kövessiné Müller Katalint. A jegyző az érintetett értesítette a megbízásról. 

99/2017.(X.18.) Ökt. sz. határozata szerint Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00031 projekthez a „B” típusú 

kommunikációs táblához a Kölcsey Nyomda ajánlatát elfogadta. A szükséges intézkedéseket 

megtettem, a Kölcsey Nyomda Kft-t megbíztam a munka elvégzésével. 

100/2017.(X.18.) Ökt. sz. határozatával Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00031 projekt megvalósításhoz 

generáltervezői feladatokra Maár Építész Kft ajánlatát elfogadta. A jegyző a szükséges 

intézkedéseket megtette, a vállalkozási szerződés aláírása megtörtént.   

101/2017.(X.18.) Ökt. sz. határozat szerint Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 2018. évi falinaptár elkészítésére a Kölcsey Nyomda Kft árajánlatát 

fogadta el. A falinaptár elkészítésével megbíztam a Kölcsey Nyomda Kft-t. 

102/2017.(X.18.) Ökt. sz. határozat Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete egyetért az óvoda konyha berendezésének pótlásával és a Gasztrometál  Gép- 

Berendezésgyártó Zrt. ajánlatát fogadta el. Az érintettel a döntésről értesítettem és megbíztam 

a berendezések leszállításával. 

103/2017.(X.18.) Ökt. sz. határozat Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete támogatja Monostorapáti Önkéntes tűzoltó Egyesület MOL Zöldövezet Programban 

való részvételét. A jegyző a döntésről az Egyesületet tájékoztatta. 

 

 

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 -) 
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2017. szeptember 6-tól 

 

- 4 fő gyermekek tanulmányi támogatása 100.000 Ft 

- 2 fő újszülöttek egyszeri támogatása 40.000 Ft 

- 1 fő temetési támogatás 30.000 Ft 

- 3 fő rendkívüli települési támogatása 45.000 Ft 

- 1 fő rendkívüli települési támogatása elutasító 

- 1 fő rendkívüli gyógyszertámogatása 15.000 Ft 

- 1 fő ápolási díj 22.320 Ft/hó  

- 2 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 4.000 Ft/hó 

2017.11.01.2018.10.31. 

- 2 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 4.500 Ft/hó 

2017.11.01.2018.10.31. 

- 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás elutasító 

 

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Monostorapáti, 2017. november 22. 

 

 

 

 Takács Péter  

 polgármester  


