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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről.  

 

2019. április 01-től 2019. október 31-ig 

 

13/2019. (II.6.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete a Vízügyi Igazgatóság Vízkárelhárítási tervének 

észrevételezéseit tudomásul vette, módosításához forrást keres. A szükséges intézkedéseket 

megtettem a tervdokumentáció átdolgozása érdekében. 

 

23/2019. (IV.24.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülte az emlékérem és emlékplakett megrendelését és a hozzá 

szükséges forrás biztosítását elfogadta. Az emlékérem és -plakett megrendeléséről és 

kifizetéséről intézkedtem. 

 

24/2019. (IV.24.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülte a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi 

felhívását elfogadta és az eljárást megkezdi. A jegyző a testületi döntésről a Veszprém 

Megyei Kormányhivatalt tájékoztatta és a szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

25/2019. (IV.24.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete a 951/9. hrsz. lakótelek értékesítéséhez értékének 

meghatározásával megbízza a Zéta Ingatlanközvetítő Irodát. Az értékbecslőt megbíztam az 

ingatlan becsült értékének meghatározásával, mely alapján annak forgalmi értékének 

közzétételéről intézkedtem. 

 

26/2019. (IV.24.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal infrastrukturális fejlesztésére. A szükséges intézkedéseket megtettem 

és a pályázatot benyújtottam. 

 

29/2019. (V.15.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete az Óvoda u. 5. sz. alatti ingatlan bérbeadását ifj. 

Czverencz Zoltán helyi lakosnak bérleti szerződéssel elfogadta. A kérelmezőt a jegyző 

tájékoztatta a testület döntéséről és a  bérleti szerződés megkötöttem. 

 

30/2019. (V.22.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi 

ellátásáról készített értékelését elfogadta. A jegyző megküldte a határozatot a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére. 

 

32/2019. (V.22.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete Bánhegyi István kérelmét támogatja, a 1521. hrsz-ú kb. 

40 m2 területet vagyonrendelet módosítása után értékesít. A jegyző a kérelmezőt a testület 

döntéséről tájékoztatta. 

 



33/2019. (V.22.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete az 591/9. hrsz-ú telekvásárlás, telehatár rendezés ügyében 

egyeztetésre felhatalmazza a polgármestert. Az ingatlan telekhatár rendezése ügyében 

egyeztettem az ingatlan tulajdonosával. 

 

34/2019. (V.22.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete „Monostorapáti község Díszpolgára” címet adományoz 

Illés Sándor Mihály plébánosnak ünnepélyes átadással. A díszpolgári címet ünnepélyes 

keretek között átadtam. 

 

38/2019. (VII.4.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete Bánhegyi István kérelmét támogatja 1521. hrsz-ú 

ingatlanból 42 m2 értékesít adás-vételi szerződéssel. A jegyző az érintettet tájékoztatta a 

testület döntéséről és az adás-vételi szerződés megkötése ügyében intézkedtem. 

 

39/2019. (VII.4.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja Loránd György r. alezredes Tapolcai 

Rendőrkapitányság vezetőjévé kinevezését. A jegyző a testület döntéséről tájékoztatta a 

Veszprém Megyei Rendőrkapitányság mb. vezetőjét. 

 

40/2019. (VII.4.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth és Zrínyi utca szakaszának felújításával 

megbízza a Strabag Kft. vállalkozói szerződés megkötésével. A vállalkozót megbíztam a 

munkálatok elvégzésével. 

 

42/2019. (VII.4.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete Patkó Gábor tulajdonát képező 066/15-20. hrsz-ú 

ingatlanokat megvásárlását és az eladóval tárgyalást elfogadta. Az egyeztetés megtörtént és az 

ügyben a szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

45/2019. (VII.24.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Agrárminisztérium pályázati 

felhívására zárt-kert infrastrukturális fejlesztésére. A pályázathoz szükséges intézkedéseket 

megtettem és benyújtottam a pályázatot. 

 

50/2019. (VIII.28.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete a 8. sz. helyi ivóvízellátó víziközmű rendszer 2020-2034. 

Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadásra javasolta. A jegyző s szolgáltatót a testület döntéséről 

tájékoztatta. 

 

51/2019. (VIII.28.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete a 64. sz. Hegyesd szenny-vízelvezető és -tisztító vízi 

közműrendszer 2020-2034. évi GFT-ét elfogadásra javasolta. A jegyző a testület döntéséről a 

szolgáltatót tájékoztatta. 

 

52/2019. (VIII.28.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság tagjait, póttagjait 

megválasztotta, polgármestert felhatalmazza eskü vételére. A megválasztott tagok az esküt 

letették és a megbízóleveleket átadtam. 

 



53/2019. (VIII.28.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00012 sz. projekt többlet 

előleg összegének visszautalásához hozzájárul. A többlet előleg visszafizetéséről  

gondoskodtam. 

 

54/2019. (IX.25.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást elfogadta. A jegyző a csatlakozási nyilatkozatot 

megküldte az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő részrére. 

 

55/2019. (IX.25.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete az iskolai körzethatárt megismerte és a körzethatással 

egyetért. Utasítja a jegyzőt a határozat megküldésére. A jegyző határozatot megküldte a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Hatósági Főosztálya részére. 

 

56/2019. (IX.25.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község  

Önkormányzata Képviselő-testülete a HÉSZ módosítás kérelmet megismerte és támogatja, a 

HÉSZ módosításakor a tervbe beépíteni javasolta. Az érintetett a döntésről a jegyző 

tájékoztatta. 

 

57/2019. (IX.25.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete az Óvoda u. 5. sz. alatti ingatlan kéményének felújítását 

elfogadta, melynek felújítását saját forrásból biztosítja. A kémény felújításához a szükséges 

intézkedéseket megtettem. 

 

58/2019. (IX.25.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00003 projekt 

projektmenedzsmenti feladataival megyei önkormányzatot bízza meg. A Veszprém Megyei 

Önkormányzatot megbíztam a projektmenedzsmenti feladatok ellátásával és a pályázat 

benyújtásához szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

59/2019. (X.18.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete Takács Péter polgármester tiszteletdíját, költségtérítését 

megállapította megbízza a jegyzőt kifizetésről intézkedjen. A jegyző a járandóság folyamatos 

kifizetése ügyében intézkedett. 

 

62/2019. (X.18.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Kép-viselő-testülete Vígh Elemér alpolgármester tiszteletdíját, 

költségtérítését megállapította, jegyzőt megbízza kifizetéséről intézkedjen. A jegyző a 

járandóság folyamatos kifizetése ügyében intézkedett. 

 

63/2019. (X.18.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete Takács Péter polgármester ügyfélfogadási idejét 

elfogadta, jegyzőt felhatalmazza elérhetősége közzétételéről. A jegyző az ügyfélfogadás 

közzétételéről gondoskodott. 

 

65/2019. (X.18.) Ökt. számú határozatában foglaltak szerint Monostorapáti Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete a Társulási Tanácsba a polgármester delegálja. 

Felhatalmazza az ülésen való részvételre, képviseletre. A jegyző a Társulási Tanácsot a 

döntésről tájékoztatta és az alakuló ülésen részt vettem. 



 

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 -) 

 

2019. április 01.-től 2019. november 12. 
 

- 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 3.000 –Ft/hó 2019.09.01.-

2020.08.31. 

- 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 3.500 –Ft/hó 2019.06.01.-

2020.05.31. 

- 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 4.500 –Ft/hó 2019.05.01.-

2020.04.30. 

- 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 4.500 –Ft/hó 2019.06.01-

2020.05.31. 

- 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 4.500 –Ft/hó 2019.11.01.-

2020.10.31. 

 

- 75 fő rendkívüli települési támogatásban részesült hivatalból összesen: 1.127.500-Ft  

 

- 12 fő rendkívüli települési támogatásban részesült összesen 102.500-Ft 

 

- 1 fő rendkívüli gyógyszertámogatásban 5 alkalommal részesült 10.000,-Ft/alk. 

 összesen : 50.000,- Ft 

 

- 5 fő temetési támogatásban részesült összesen 250.000,-Ft  

 

- 5 fő részesült újszülöttek hozzátartozói támogatásában részesült, összesen 190.000,-Ft 

 

- 2 fő ápolási díj megszüntetésére került sor – egy esetben az ápolt személy halálesete miatt, 

másik esetben az ápoló személy kérésére 

 

- 2 fő gyógyszertámogatásban részesült 6.800,-Ft/hó és 4.500,-Ft/hó, 2 fő elutasításra került 

jövedelemhatár átlépése miatt 

 

 

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Monostorapáti, 2019. november 12. 

 

 Takács Péter  

 polgármester  


