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Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott
hatáskörben hozott döntésekről.
20/2017. (V.18.) Ökt. sz.
határozat alapján gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
2016. évi ellátásáról készített értékelés elfogadásáról szóló kivonatot a jegyző megküldte a
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás elnökének
22/2017.(V.18.) Ökt. sz.
határozat alapján a Településképi Arculati Kézikönyv
elkészítésére a Hori & Viki Design Kft. árajánlatának elfogadásáról a jegyző értesítette az
éritettet, megbíztam a feladat elvégzéséve.
23/2017. (V.18.) Ökt. sz.
határozat szerint a jegyző gondoskodott a Monostorapáti Közös
Önkormányzati Hivatal dolgozóinak 180.000.-ft. összegű céljuttatásának biztosításáról
24/2017. (V.24.) Ökt. sz.
határozat alapján Kultúrház gázvezeték szerelési munkálataihoz
Gőgös Ádám uzsai lakos árajánlatának elfogadásáról a jegyző értesítette az érintetett, akit
megbíztam a munkálatok elvégzésével.
25/2017. (V.24.) Ökt. sz.
határozat alapján az Újszer parkban tetővel ellátott színpad
létrehozására az 1.100.000.- Ft összeg elfogadása szerint árajánlatokat kértem.
26/2017. (V.24.) Ökt. sz.
határozat szerint az I. világháborús emlékmű felújításra
pályázatot nyújtottam be a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézethez.
27/2017.(VI.13.) Ökt. sz. határozatot a TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00019 Malmok Völgye
pályázat támogatási összegének és saját forrás biztosításáról elfogadásáról a pályázathoz
benyújtottam.
28/2017.(VI.13.) Ökt. sz.
pályázatot nyújtottam be.

határozat szerint közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra

29/2017.(VI.13.) Ökt. sz. a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra a pályázati
összeget és saját forrás biztosításáról szóló határozatot a pályázathoz csatoltan benyújtottam
30/2017.(VI.16.) Ökt. sz. határozat alapján a Művelődési Házban az árnyékolás saját
forrás felhasználásával történő megvalósításával Szabó Árnyékolástechnikát bíztam meg, aki
a munkálatokat elvégezte
31/2017.(VI.16.) Ökt. sz. határozat szerint Művelődési Házban új mosógép megvételét
saját forrásból megvalósítottam.
32/2017.(VI.29.) Ökt. sz. határozatot amely 28/2017.(VI.14.)Ökt.sz. határozat módosítása
a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázatához a jegyző csatoltan megküldte.

33/2017.(VI.29.) Ökt. sz. határozatot amely a 29/2017.(VI.14.)Ökt.sz. határozat
módosítása a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázatához csatoltan a jegyző
megküldte.
34/2017.(VI.29.) Ökt. sz. határozatot, a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési –
kezelési Önkormányzati Társulás megszüntető megállapodásáról a jegyző az érintett részére
megküldte.
35/2017.(VII.25.) Ökt. sz. határozat szerint a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
támogatási igényt nyújtottam be.
36/2017.(VII.25.) Ökt. sz. a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –kezelési
Önkormányzati Társulás irodai eszközök átvételéről szóló határozatát az érintett részére
megküldte a jegyző.
38/2017.(VII.25.) Ökt. sz. a 6. sz. Hegyesd ivóvíz-ellátó víziközmű rendszer Bakonykarszt
Zrt. Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról szóló határozatát a jegyző megküldte a
Bakonykarszt Zrt-nek
39/2017.(VIII.7.) Ökt. sz. a 64. sz. 21-02422-1-005-00-10 Hegyesd szennyvízelvezető,
tisztító rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadását tartalmazó határozatát a jegyző
megküldte a Bakonykarszt Zrt-nek.
40/2017.(VIII.7.) Ökt. sz. határozat alapján a TOP-3.2.1-16 Hegyesd község
Önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése című pályázatra szakértői nyilatkozatok
és tervmódosítás a határidőre történő teljesítésének hiánya miatt nem került benyújtásra.
41/2017.(VIII.7.) Ökt. sz. határozata alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati
Hivatal megállapodásának módosítása, „A” variáció szerinti létszámbővítést elfogadása
szerint a jegyző a munkakörökre a pályázatot írt ki.
42/2017.(VIII.7.) Ökt. sz. az ASP rendszer működtetéséhez a hálózati rendszer
kiépítéséhez a Balaton Elektronika Kft. árajánlatát fogadását tartalmazó határozat alapján a
jegyző az érintettet értesítette és megbízatásukról gondoskodott
43/2017.(VIII.30.) Ökt. sz. határozat szerint a „Kistelepülési önkormányzatok alacsony
összegű fejlesztéseinek támogatására” pályázatot nyújtott be.
44/2017.(VIII.30.) Ökt. sz. „Pályázati felhívás falugondnok munkakör betöltésére.” tárgyú
pályázati felhívás elfogadását jóváhagyó határozat szerint a jegyző gondoskodott a pályázat
kiírásáról
45/2017.(VIII.30.) Ökt. sz. határozat szerint Képviselő-testülete elfogadta Gőgös Ádám.
vállalkozó Hegyesd, kultúrház központi fűtés kiépítéséről szóló árajánlatát és megbízza a
munkálatok elvégzésével, akit a döntésről értesített a jegyző, a megbízásra vonatkozó
szerződést folyamatban a vállalkozóval.

Átruházott hatáskörben hozott döntések
(települési ápolási díj, gyógyszertámogatás, lakhatással kapcs. kiadásokhoz nyújtott
támogatás, rendkívüli települési támogatás – temetési támogatás, rendkívüli
gyógyszertámogatás, gyermekek tanulmányainak támogatása, újszülöttek hozzátartóinak
egyszeri támogatása -)

2017. május 5-től 2017. szeptember 5-ig
-

1 fő települési (gyógyszer) támogatás 4.900 Ft/hó 2017.07.01.-2018.06.30.

-

2 fő elhunytak egyszeri támogatása 30.000 Ft

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek.
Monostorapáti, 2017. szeptember 12.

Stark Sándor
polgármester

