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Tisztelt Képviselő-testület! 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről.  

61/2014.(IV.30.)Ökt.sz. határozat alapján megküldtük a gyámhatósági beszámolót a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal részére. 

64/2014.(IV.30.)Ökt.sz. határozat alapján megbíztuk Kövessiné Müller Katalin belső ellenőrt 

a belső ellenőrzési feladatokkal, az ellenőrzést II. félévében végzi.  

65/2014.(IV.30.)Ökt.sz. határozat alapján megkötöttük a támogatásról szóló megállapodást az 

Egervölgye Sportegyesülettel, a támogatási összeget utaltuk. 

66/2014.(IV.30.)Ökt.sz. határozat alapján megkötöttük a támogatásról szóló megállapodást a 

Monostorapáti Nyugdíjasok Egyesületével, a támogatást utaltuk.  

67/2014.(IV.30.)Ökt.sz. határozatot megküldtük kérelmezőnek, Rákóczi u.2.sz. 

telekalakításával kapcsolatban. 

68/2014.(IV.30.)Ökt.sz. határozatot továbbítottuk kérelmezőnek a patakmeder tisztítására 

vonatkozólag, mivel a KDT. Vízügyi Igazgatóság a felajánlott holt mederárokra nem tart 

igényt, ezért az önkormányzatnak meg kell oldani a mederárok tisztítást. 

69/2014.(IV.30.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a Monostorapáti 459/4. hsz-u ingatlan 

tulajdonosának. 

70/2014.(IV.30.)Ökt.sz. határozat alapján utaltuk a Völgymajális rendezvényre a 200.000.-ft-

ot. 

71/2014.(IV.30.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a bérlőnek, sajnos azóta is folyamatosan fel 

kell szólítani a fizetésre, jelenlegi tartozása 374.000.-ft. 

72/2014.(IV.30.)Ökt.sz. határozatot megküldtük Patkó Gábor úrnak, a felajánlott vételárat 

kevésnek találja, további egyeztetéseket javasol.  

78/2014.(VII.8.)Ökt.sz. határozat alapján az Önkormányzat SZMSZ. 2.sz. függeléke 

kiegészítésre került a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának megválasztása miatt. 

83/2014.(VII.8.)Ökt.sz. határozat alapján meghirdettük a pályázatot a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozólag, pályázat elbírálása megtörtént, 

a szolgáltatót a testület kiválasztotta. 

84/2014.(VII.8.)Ökt.sz. határozat alapján megkötöttük a támogatási szerződést a 

Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületével, a támogatást átutaltuk. 

85/2014.(VFII.8.)Ökt.sz. határozat alapján megkötöttük a támogatási szerződést a Bokréta 

Nagycsaládos Egyesülettel, a támogatás utalása megtörtént. 

86/2014.(VII.8.)Ökt.sz. határozat alapján megrendeltük az Ifjúság és Radnóti  utca 

aszfaltozását, vízelvezető kiépítésének tervezését.  

87/2014.(VII.8.)Ökt.sz. határozat alapján megkötöttük a bérleti szerződést az önkormányzat 

tulajdonát képező Óvoda u.5.sz. lakás bérlőjével. 

88/2014.(VII.8.)Ökt.sz. határozatot megküldtük Gömöri Tibornak, arról, hogy az 

önkormányzat nem kívánja értékesíteni tulajdonát. 

89/2014.(VII.8.)Ökt.sz.  határozatot megküldtük a banknak arról, hogy az önkormányzat nem 

vállal kezességet a Völgy Turisztikai Egyesület hitelfelvételéhez. 

90/2014.(VII.8.)Ökt.sz. határozat alapján megrendeltük Nagy László tervezőtől a volt tsz. 

iroda bontási engedélyhez szükséges iratok elkészítését. Az engedély kiadása után 

meghirdetjük anyag fejében történő bontást. 

91/2014.(VII.8.)Ökt.sz. határozat alapján megrendeltük „Az almádi monostor” című könyv 

nyomtatását, a költség utalásra került. 

93/2014.(VII.8.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére. 



94/2014.(VII.8.)Ökt.sz- 96/2014.(VIII.8.)Ökt.sz. határozatok alapján elkészült a helyi 

támogatásról szóló szerződést, a támogatások kifizetése megtörtént.  

97/2014.(VIII.12.)Ökt.sz. határozatot megküldtük Parrag György veszprémi vállalkozónak, a 

közszolgáltatási szerződést áttanulmányozta, annak aláírása folyamatban van. 

98/2014.(VIII.12.)Ökt.sz. határozat alapján megküldtük a nem közművel begyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet 

véleményezés céljából a KDT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségnek. A 

vélemény megérkezett, a tervezet elfogadását javasolják  a díjak meghatározásával, mivel a 

tervezetben még akkor nem szerepelt. Rendeletet csak azt követően lehet elfogadni, hogy a 

vízügyi hatóságtól megérkezik a szennyvíztisztító telep kijelölő határozat.  Szomszédos 

településeknek továbbítottuk a tervezetet. 

99/2014.(VIII.12.)Ökt.sz. határozat alapján szintén megküldtük a hulladékgazdálkodásról 

szóló rendelet-tervezetet a KDT. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségnek, 

kisebb javítások után javasolták a rendeletet elfogadni. A tervezetet megküldtük a szomszédos 

településeknek. 

100/2014.(VIII.12.)Ökt.sz. határozatot megküldtük az üzemeltetőnek, a szennyvízelvezető- és 

tisztító víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról. 

101/2014.(VIII.12.)Ökt.sz. határozatot szintén továbbítottuk  az üzemeltetőnek, az 

ivóvízellátó víziközmű rendszerre vonatkozóan elkészített Gördülő Fejlesztési Terv 

elfogadásáról. 

102/2014.(VIII.12.)Ökt.sz. határozat alapján megrendeltük az Ifjúság és Radnóti utca 

aszfaltozására, vízelvezető készítésére vonatkozó tervet. 

103014.(VIII.12.)Ökt.sz. határozat alapján elkészítettük a támogatási szerződést a Magyar 

Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével, a támogatást utaltuk. 

104/2014.(VIII.12.)Ökt.sz. határozat alapján szintén elkészült a támogatási szerződés az 

Extázis Ifjúsági Szervezettel, a támogatás utalása megtörtént. 

105/2014.(VIII.12.)Ökt.sz. határozat alapján a helyi választási bizottság tagjai letették az 

esküt. 

106/2014.(VIII.12.)Ökt.sz. határozat alapján a helyi szavazatszámláló bizottság tagjai letették 

az esküt. 

107/2014.(VIII.12.)Ökt.sz.határozat alapján egyeztetést folytattam a KEOP. pályázat 

ügyében.  

108/2014.(VIII.12.)Ökt.határozat alapján az óvoda részére átutalásra került az 1500 e ft. 

gépek beszerzése céljából. 

110/2014.(VIII.12.)Ökt.sz. határozat alapján Szipőcs Csaba özvegyének átadásra került a 

Monostorapáti község Postumus Díszpolgára cím tanévnyitókor. 

 

Átruházott hatáskörben hozott döntések: 2014.04.16. - 2014.09.10. 

 

Polgármester 

 

7 fő részére temetési költséghez való hozzájárulás megállapítása 20 ezer forint/fő 

1 fő részére önkormányzati segély megállapítása 8.000.- Ft 

1 fő részére önkormányzati segély megállapítása 8.000.- Ft 

4 fő részére önkormányzati segély megállapítása 5.000.- Ft/fő 

8 fő részére önkormányzati segély megállapítása 10.000.- Ft/fő 

5 fő részére méltányossági közgyógyellátási igazolványra való jogosultság megállapítása 

1 fő méltányossági közgyógyellátási igazolványra való jogosultság kérelmének elutasítása 

(az igazolt gyógyszerköltség nem érte el a jogosultsági értékhatárt) 

 



 

Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

2 fő részére 5.000.- Ft gyógyszersegély megállapítása  

1 fő részére 6.000.- Ft gyógyszersegély megállapítása  

1 fő részére 7.000.- Ft gyógyszersegély megállapítása  

1 fő részére 7.500.- Ft gyógyszersegély megállapítása  

2 fő részére 8.000.- Ft gyógyszersegély megállapítása  

1 fő részére 8.500.- Ft gyógyszersegély megállapítása  

2 fő részére 9.000.- Ft gyógyszersegély megállapítása  

2 fő részére 10.000.- Ft gyógyszersegély megállapítása  

   

Kérem tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 

 

Monostorapáti, 2014. szeptember 10. 

 

 

 

       Hárshegyi József  

            polgármester     

 

 

 
 
 


