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Tisztelt Képviselő-testület! 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről.  

 

 

107/2017.(XI.29.) Ökt. sz. határozatával Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete az „Extázis” Ifjúsági Szervezet működési célú kiadásaihoz hozzájárult, 

50.000 Ft összegben támogatja. A jegyző az érintetett értesítette a döntésről, a támogatási 

szerződést aláírtam, az egyesület a felhasznált összegről elszámolt. 

 

112/2017.(XI.29.) Ökt. sz. határozat alapján Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete  elviekben támogatta  Borsodi Lőrinc Márton Arany János 

Tehetséggondozó Programban való részvételét, továbbtanulását.  A jegyző az érintettet  a 

döntésről tájékoztatta és az iskola részére továbbította a dokumentumokat. 

 

113/2017.(XI.29.) Ökt. sz. határozat alapján Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete  elviekben támogatta  Sipos Máté Arany János Tehetséggondozó 

Programban való részvételét, továbbtanulását.  A jegyző az értesítette az érintettet a döntésről 

és az intézmény részére továbbította a dokumentumokat. 

 

145/2017.(XII.15) Ökt. sz.  határozat alapján Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadta a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

költségvetését. A település költségvetését azzal összhangban készítettük el. 

 

2/2018. (II.7.) Ökt. sz. határozatával Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodást felülvizsgálta és elfogadta. A jegyző a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

elnökét tájékoztatta a döntésről. 

 

3/2018. (II.7.) Ökt. sz. határozata alapján Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a VEB/005/249-1/2018. törvényességi felhívást tudomásul vette és 

elfogadta, a településképi rendeletet megalkotja 03-30-ig. A jegyző a döntésről tájékoztatta a 

kormánymegbízottat. 

 

4/2018. (II.7.) Ökt. sz. határozata alapján Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete az iskolai körzethatárral egyetért. A jegyző a VMJH Hatósági Osztályát 

tájékozta a döntésről. 

 

5/2018. (II.7.) Ökt. sz. határozatával Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a HEP-et felülvizsgálta, elfogadta. A jegyző megküldte a határozatot a 

Helyi Esélyegyenlőségi Osztály Veszprém Megyei Kirendeltségének. 

 

6/2018. (II.7.) Ökt. sz. határozata alapján Monostorapáti község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadta a Radnóti utca forgalmi rend változását. A szükséges 

intézkedéseket megtettem. 

 

7/2018. (II.7.) Ökt. sz. határozat Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Nap Kör Alapítvány kérelmét „cirkuszi” előadásra bérleti díj befizetés ellenében 
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elfogadta. A jegyző a Nap Kör Alapítvány elnökének a döntésről szóló jegyzőkönyvi 

kivonatot megküldte. Az alapítvány nem tart igényt a művelődési házra.  

 

 

Átruházott hatáskörben hozott döntések 

 

(települési ápolási díj, gyógyszertámogatás, lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott 

támogatás, rendkívüli települési támogatás – temetési támogatás, rendkívüli 

gyógyszertámogatás, gyermekek tanulmányainak támogatása, újszülöttek hozzátartóinak 

egyszeri támogatása -) 

 

 

2017. november 20-tól 2018. március 12-ig 

 

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

2017.12.01.2018.11.30. 

- 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 3.500 Ft/hó 

2017.12.01.2018.11.30. 

- 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 3.000 Ft/hó 

2017.12.01.2018.11.30. 

- 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 3.000 Ft/hó 

2018.02.01.2019.01.31. 

- 28 fő rendkívüli települési támogatásban részesült hivatalból 20.000-Ft/fő összesen 

560.000-Ft 

- 1 fő rendkívüli települési támogatásban részesült hivatalból 5.000-Ft/fő  

- 1 fő rendkívüli települési támogatásban részesült hivatalból 2018.01.31.-2018.12.31. 

20.000-Ft/hó 

- 3 fő temetési támogatásban 30.000-Ft/fő összesen 90.000-Ft 

- 2 fő rendkívüli gyógyszertámogatása elutasításra került 

- 1fő újszülöttek egyszeri támogatása 20.000-Ft 

- 1 fő ápolási díjának megszüntetése 2018.01.22-vel az ápolást végző személy 

kérelmére 

 

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Monostorapáti, 2018. március 13. Takács Péter  

 polgármester  


