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Tisztelt Képviselő-testület!
Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott
hatáskörben hozott döntésről, fontosabb intézkedésekről, megbeszélésekről:
4/2012.(II.1..)Ökt.sz. határozattal elfogadott - óvoda – költségvetését és azt a gesztor
Monostorapáti önkormányzat költségvetésébe beépítették.
5/2012.(III.1.)Ökt.sz. határozat alapján elkészítettük a közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervet, és a vagyonrendeletet.
6/2012.(III.1.)Ökt.sz. határozat alapján utaltuk a támogatást a Veszprém Megyei
Falugondnokok Egyesületének.
8/2012.(IV.18.)Ökt.sz. határozattal elfogadott zárszámadást, mely az iskola költségvetéséről
szólt beépítették a gesztor önkormányzat költségvetésébe.
9/2012.(V.18.)Ötk.sz. határozat alapján a „Művészetek Völgye” Közös Fenntartású Általános
Iskola módosított alapító okiratát a MÁK. törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés
céljából megküldte a gesztor önkormányzat körjegyzője.
10/2012.(IV.18.)Ökt.sz. határozat alapján az óvoda zárszámadását elfogadtuk, és beépítésre
került a gesztor önkormányzat költségvetésébe.
11/2012.(IV.18.)Ökt.sz. határozat alapján a körjegyzőség zárszámadását beépítettük a gesztor
önkormányzat költségvetésébe.
14/2012.(IV.25.)Ökt.sz. határozatot megküldtük Lente Miklósnak a bányaüzemi műszaki
üzemi terve elkészítése céljából.
15/2012.(IV.25.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a Villanova Group Kt. részére, a rendezési
terve módosításával kapcsolatban, a tervezési költséget nem utalták át az önkormányzat
számlájára, így a tervezési szerződést nem kötöttük meg.
16/2012.(IV.25.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a tervezőnek, a szerződés aláírására nem
került sor a fentiek miatt.
17/2012.(V.23.)Ökt.sz. határozat alapján megküldtük a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok átfogó értékeléséről szóló beszámolót a Veszprémi Gyámhivatal részére.
19/2012.(V.23.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulás a turisztikai térkép kiadásának támogatásáról.
20/2012.(V.23.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a tervezőnek, a rendezési terv módosítására
nem került sor, mivel a költségeket nem utalták.
22/2012.(VI.5.)Ökt.sz. határozat alapján az autó javíttatását nem rendeltük meg, mivel a
falugondnok kérelmet nyújtott be a kártérítésre vonatkozólag.
23/2012.(VI.5.)Ökt.sz. határozat alapján a falugondnok nem kártérítést fizet, az autó
javíttatásáról gondoskodik.
24/2012.(VI.5.)Ökt.sz. határozat alapján a forgalmi rend változásról szól közlekedési tábla
elhelyezésre került.
25/2012.(VI.5.)Ökt.sz. határozat alapján a Monostori Iskolák Találkozóján résztvevő tanulók
után befizették a szállásdíjat.
26/2012.(VIII.1.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a Tapolcai Rendőrkapitányságnak.
28/2012.(VIII.1.)Ökt.sz.
határozatot továbbítottuk a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányságnak, a Tapolcai Rendőrkapitányság vezető kinevezésének támogatásáról.
29/2012.(VIII.1.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulás részére.
30/2012.(VIII.1.)Ökt.sz. határozat alapján megrendeltük az épületek érintésvédelmi és
szabványossági felülvizsgálatának elvégzésével Szabó Zsolt villanyszerelő mestert.
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31/2012.(VIII.1.)Ökt.sz. határozatot megküldtük Holczbauerné Kiss Erika falugondnok
részére.
Átruházott hatáskörben hozott döntések:
1 fő részére temetési támogatást, 1 fő részére pedig 5000.-ft. átmeneti támogatást állapítottam
meg.
Két ülés közötti fontosabb intézkedések:
2012.június 8-án részt vettem a kistérségi ülésen.
2012. június 13-án részt vettem az Apáti Iskolák találkozóján Monostorapátiban.
2012. augusztus 18-án sikeresen lebonyolítottuk a falunapot.
Kérem tájékoztatóm megvitatását, és elfogadását.
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