
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

         Előterjesztést készítette: Takács Lászlóné jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről,  két ülés között tett fontosabb intézkedésekről: 

 

38/2015.(XI.17.) Ökt.sz. határozat alapján elfogadtuk a falugondnok beszámolóját. 

39/2015.(XI.17.) Ökt.sz. határozatban elfogadtuk a Helyi Esélyegyenlőségi Terv 

felülvizsgálatát, a kitűzött célok megvalósultak, további intézkedésekre nincs szükség, 

 az erről szóló határozatot megküldtük a TKKI részére. 

40/2015.(XI.17.) Ökt.sz. határozattal elfogadtuk  Hegyesd község önkormányzatának 2016. 

évi munkatervét. 

41/2015.(XI.17.) Ökt.sz. határozatban elfogadtuk a 2016. évi belső ellenőrzési tervet, az erről 

szóló határozatot megküldtük Kövessiné Müller Katalin belső ellenőrnek. 

42/2015.(XI.17.) Ökt.sz. határozat alapján megismertük, és elfogadtuk az iskolai 

körzethatárokat, az erről szóló határozatot megküldtük a Veszprém megyei Kormányhivatal 

Oktatási Főosztálya részére. 

43/2015.(XI.17.) Ökt.sz.határozattal elfogadtuk a  Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodás módosítását, az erről szóló határozatot megküldtük részükre. 

44/2015.(XI.17.) Ökt.sz.határozatban döntöttünk a vagyonkezelési díj felhasználásáról, a 

határozatot megküldtük a Bakonykarszt Zrt. részére. 

45/2015.(XI.17.) Ökt.sz. határozatban felhatalmaztuk a polgármestert villanyszerelési 

vállalkozói szerződés aláírására  

46/2015.(XI.17.) Ökt.sz. határozatban felhatalmaztuk a polgármestert asztalos munkákra 

szóló vállalkozói szerződés aláírására. 

47/2015.(XI.17.) Ökt.sz. határozatban elfogadtuk  Hegyesd Közalapítvány kuratóriumi 

titkárának lemondását 

48-53/2015.(XI.17.) Ökt.sz. határozatokban zárt ülés keretében döntöttünk a Bursa Hungarica 

rendszerben történt támogatásokról, a határozatokat az érintettek megkapták. 

54/2015.(XII.29.) Ökt.sz.határozatban  megtárgyaltuk, és elfogadtuk Parrag György 

közszolgáltató beszámolóját, az erről szóló határozatot megküldtük részére. 

55/2015.(XII.29.) Ökt.sz.határozatban  elfogadtuk Domonkos Istvánné lemondását a 

„Hegyesdért Alapítvány”kuratóriumi tisztségről.  

1/2016.(I.27.) Ökt.sz.határozatban  elfogadtuk a Monostorapáti közös Önkormányzati Hivatal 

2016. évi költségvetését. 

2/2016.(I.28.) Ökt.sz.határozatban   elfogadtuk a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítását, az erről szóló határozatot megküldtük a Társulás 

elnökének. 

3/2016.(II.24.) Ökt.sz.határozatban módosítottuk a „ Hegyesdért Közalapítvány” Alapító 

okiratát, az erről szóló határozatot megküldtük a Veszprémi Törvényszéknek. 

4/2016.(II.24.) Ökt.sz.határozatban elfogadtuk a„ Hegyesdért Közalapítvány” kuratóriumi 

tagjainak lemondását a kuratóriumi tisztségről, az erről szóló határozatot megküldtük a 

Veszprémi Törvényszéknek. 

5/2016.(II.24.) Ökt.sz.határozatban foglaltak szerint megválasztottuk Imre Gabriella Hegyesd, 

Petőfi u. 10. sz. alatti lakost a„ Hegyesdért Közalapítvány” Ellenőrző Bizottságába. Az 

elfogadó nyilatkozatot, és a az erről szóló határozatot megküldtük a Veszprémi 

Törvényszéknek. 
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6/2016.(II.24.) Ökt.sz.határozatban  foglaltak szerint meghatalmaztuk a polgármestert a  

Hegyesd szennyvízelvezető és tisztító viziközmű rendszer Gördülö Fejlesztési Terv 

elkészítésével kapcsolatos eljárások képviseletével, a döntésről tájékoztattuk a szolgáltatót. 

7/2016.(II.24.) Ökt.sz.határozatban  megtárgyaltuk, és elfogadtuk a Tapolca Környéki 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-felvidéki 

Szociális, Gyermekjóléti, és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított alapellátások 

intézményi térítési díjait. A döntésről szóló határozatot megküldtük a Társulás elnökének. 

8/2016.(II.24.) Ökt.sz.határozatban  a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesület  

támogatására elkészítettük a támogatási szerződést, és  az erről szóló határozatot megküldtük  

az Egyesület elnöke részére. Támogatás utalása megtörtént.  

10/2016.(IV.19.) Ökt.sz.határozattal megválasztottuk az ügyrendi bizottság tagjává Mondli 

Béla István képviselőt. Felhatalmaztuk a jegyzőt, hogy a változást vezesse át az SZMSZ-en. 

11/2016.(IV.19.) Ökt.sz.határozatban a Völgy turisztikai egylet támogatásáról döntöttünk. 

(25.000,- Ft értékben). A támogatási szerződést és a határozatot megküldtük az egyesület 

részére. Támogatás utalása megtörtént.  

12/2016.(IV.19.) Ökt.sz.határozatban döntöttünk pályázat benyújtásáról a „TOP-1.2.1-15 

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható fejlesztés projekt keretében”. A pályázat 

elkészítésével megbíztuk az Aditus Zrt. – 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 4.- pályázatíró 

céget. A pályázatban érintett önkormányzatok konzorciumi egyeztetésével megbíztuk a 

polgármestert. A pályázat benyújtására sor került.  

13/2016.(IV.19.) Ökt.sz.határozat alapján elkészítettük a támogatási megállapodást a 

Monostorapáti Egészségház  „TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztés projekt” –hez. 

14/2016.(IV.26.)Ökt.sz. és a 15/2016.(IV.26.)Ökt.sz.  határozatok   alapján benyújtásra került 

a Top-1.2.1-15. A Malmok Völgye tematikus utak az Eger patak mentén című projekt. 

Sajnos a kocsiszínre vonatkozó  elképzelést ki kellett venni a pályázatból.  

 

 

Átruházott hatáskörben hozott döntések: 

 

2 fő rendkívüli települési támogatás megállapítása 20 - 20.000.- Ft/fő 

1 fő részére ápolási díj megállapítása   

1 fő részére havi 4.500.- Ft lakhatással kapcsolatos támogatás megállapítása ( tűzifa )  

1 fő részére 3.500.- Ft/hó lakhatással kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás 

megállapítása (áramszámla)  

 

 

Hegyesd, 2016. május 12. 

 

 

        Stark Sándor 

        polgármester 


