
 

 

 

 

 

 

 

 

 

T á j é k o z t a t ó  
 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben 

 

hozott döntésekről    fontosabb intézkedésekről 

 

 

                                       Előadó:  Stark Sándor    polgármester  

 

       Készítette: Takács Lászlóné jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről.  

33/2014.(IX.23..)Ökt.sz. határozat alapján elfogadtuk az Önkormányzat I. félévi 

költségvetésének teljesítését. 

34/2014.(IX.23.)Ökt.sz. határozat alapján csatlakoztunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez.  

35/2014.(IX..23.)Ökt.sz. határozattal  elutasítottuk a Völgy Turisztikai Egyesület 

támogatásának kérelmét, határozatot továbbítottuk kérelmezőnek.    

36/2014.(IX.23.)Ökt.sz. határozattal kinyilvánítottuk, hogy  térfigyelő kamera elhelyezése 

nem indokot Hegyesd községben.  

37/2014.(IX.23.)Ökt.sz. határozat alapján beiskolázási támogatásban részesítettük a kiegészítő 

tankönyv támogatásban nem részesülő általános iskolai tanulókat, valamint a középiskolai 

tanulókat, főiskolai, és egyetemi hallgatókat. 

38/2014.(IX.23.)Ökt.sz. határozat alapján rendezvényekhez használatos hangosító 

berendezéseket vásároltunk. 

39/2014.(X.2.)Ökt.sz. határozat alapján támogatási igényt nyújtottunk be szociális tűzifa 

vásárlásához. 

40/2014.(X.6.)Ökt.sz. határozat alapján elfogadtuk a falugondnok 2014. évi munkájáról szóló 

beszámolót.. 

41/2014.(X.22.)Ökt.sz. határozat alapján  az Ügyrendi Bizottság megválasztása megtörtént.  

42/2014.(X.22.)Ökt.sz. határozat alapján az alpolgármester megválasztása megtörtént.  

43/2014.(X.22.)Ökt.sz. határozat alapján a polgármester tiszteletdíjának,  és 

költségtérítésének meghatározásáról értesítettük a bérszámfejtő helyet.  

44/2014.(X.22.)Ökt.sz. határozat alapján az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása – 

amelyről az alpolgármester lemondott. 

45/2014.(X.22..)Ökt.sz. határozat alapján az SZMSZ (2011.(IV.4.)  rendelet felülvizsgálatával 

megbíztuk a jegyzőt. 

46/2014. (X.22.) Ökt.sz. határozat alapján megállapítottuk a társadalmi megbízatású 

polgármester munkarendjét. 

47/2014.(X.22.) Ökt.sz. határozat alapján Stark Sándor polgármestert delegáltuk a Tapolca 

Környéki Önkormányzati Társulásba, és ott képviselje a községet. 

48/2014.(XI.19.) Ökt.sz. határozat alapján elfogadtuk a Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodás módosítását, és a határozatot megküldtük a Társulás 

elnökének. 

49/2014.(XI.19.) Ökt. sz. határozat alapján elfogadtuk a „Veszprém és Térsége 

Szennyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati Társulás” Társulási Megállapodásának 

módosítását, melyet megküldtünk a Társulásnak. 

50/2014.(XI.19.) Ökt.sz. határozat szerint elfogadtuk a „Veszprém és Térsége 

Szennyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati Társulás” SZMSZ módosítását, és a 

Társulásnak megküldtük. 

51/2014. (XI.19.( Ökt. sz. határozat szerint elfogadtuk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és 

a „Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati Társulás között 

létrejött Támogatási szerződés 6. sz. módosítását, melyet a Társulásnak megküldtünk. 

52/2014.(XI.19.) Ökt. sz. határozat alapján Stark Sándor polgármestert delegáljuk   a 

„Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati Társulás” Társulási 

Tanácsába, hogy ott az Önkormányzatot képviselje. 
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53/2014.(XI.19.) Ökt. sz. határozat alapján Ferenczy Károly  Monostorapáti, Vörösmarty u. 6. 

sz. alatti lakost delegáltuk a „Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési- és kezelési 

Önkormányzati Társulás” Ellenőrző Bizottságába. Az erről szóló  határozatot megküldtük a 

Társulás elnökének. 

54/2014.(XI.19.) Ökt. sz. határozat alapján megismertük az iskolai körzethatárokat, az erről 

szóló  határozatot megküldtük a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály 

részére. 

55/2014.(XI.19.) Ökt sz. határozat alapján elfogadtuk a Nouva Energia Környezetvédelmi és 

Energiahatékonysági Kft. árajánlatát, és felhatalmaztuk a jegyzőt a további intézkedésre. 

56/2014.(XII.2.) Ökt sz. határozat alapján elfogadtuk a Monostorapáti Közös önkormányzati 

Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolót. 

57/2014.(XII.2.) Ökt sz. határozat alapján elfogadtuk Hegyesd község Önkormányzata 

képviselőtestületének 2015. évi munkatervét. 

58/2014.(XII.2.) Ökt. sz. határozat alapján felülvizsgáltuk, és elfogadtuk a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program előterjesztését. 

59/2014.(XII.2.) Ökt. sz. határozat alapján elfogadtuk a 2015. évi belső ellenőrzési tervet, és 

az ellenőrzési feladattal megbíztuk Kövessiné Müller Katalin  belső ellenőrt. 

60-68/2014.(XII.2.) Ökt. sz. határozatok alapján zárt ülés keretében a Bursa Hungarica 

ösztöndíj támogatások odaítéléséről döntöttünk. 

 

2014.09.11. - 2015.01.15. 

 

1 fő részére önkormányzati segély megállapítása 20.000.- Ft 

3 fő részére temetési költséghez való hozzájárulás megállapítása 30.000.- forint/fő 

4 fő részére megállapítottuk a szociális tűzifa juttatást. 

 

 

 

Kérem tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Hegyesd , 2015. január 8. 

 

 

 

        Stark Sándor  

                              polgármester     
 

 


