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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről.  

 

 

6/2018. (III.20.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 2018. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges 

megjelöléssel jóváhagyta.  

 

7/2018. (III.20.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadta a Balaton-felvidéki szociális, Gyermekjóléti és Házorvosi 

Ügyeleti Szolgálat alapellátási térítési díjait. A Társulás elnökét a képviselő-testület 

döntéséről tájékoztattam.  

 

8/2018. (III.20.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete az I. világháborús emlékmű felújítására Schall Nándor árajánlatát 

elfogadta, a  munkát megrendelte. A vállalkozót a képviselő-testület döntéséről tájékoztattam 

a munkálatokat vállalkozási szerződés megkötésével megrendeltem, amelyet a vállalkozó 

elvégzett. 

 

9/2018. (III.20.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a VEB/005/1210/2018. számú törvényességi felhívását tudomásul veszi, a 

jogszabálysértő gyakorlatot megszünteti. A jegyző a jogszabálysértő gyakorlatot 

megszüntetéséről intézkedett. 

 

10/2018. (III.20.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete LEADER VP6-19.2.1-97-4-17.sz. felhívásra pályázatot nyújt be. A 

pályázat benyújtásáról intézkedtem az alpolgármester közreműködésével, a szükséges 

dokumentumokat aláírtam. 

 

11/2018. (IV.19.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete települési értéktárat kíván létrehozni. A jegyző a képviselő-testület 

döntéséről a Veszprém Megyei Közgyűlés Elnökét tájékoztatta. 

 

12/2018. (IV.19.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a települési értéktár kezelésével a Hegyesdért Közalapítványt bízza meg, a 

jegyző VM Közgyűlés elnökét tájékoztatja. A képviselő-testület döntéséről a jegyző a 

Veszprém Megyei Közgyűlés Elnökét tájékoztatta. 

 

14/2018. (V.29.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2017. évi 

ellátásáról készített értékelést. A jegyző az értékelést megküldte a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának. 

 

16/2018. (V.29.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Vulkánok Völgye LEADER VP6-19.2.1-4-17 sz. felhívásra pályázatot 

nyújt be, amelyhez önerő biztosítását elfogadta. A képviselő-testület döntése szerint a 

pályázatot benyújtottam. 
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18/2018.(VIII.21.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 6. sorszámú Hegyesd ivóvízellátó víziközmű-rendszer 

vagyonértékelését és annak költségét elfogadta. A jegyző a Bakonykarszt Zrt. részére a 

határozatot megküldte. 

 

19/2018.(VIII.21.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 6. sorszámú Hegyesd ivóvízellátó víziközmű rendszer 2019-2033. évek 

közötti Gördülő Fejlesztési tervét elfogadta. A jegyző a Bakonykaszt Zrt-t, mint szolgáltatót a 

képviselő-testület döntéséről tájékoztatta. 

 

20/2018.(VIII.21.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 64. számú Hegyesd szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű rendszer a 

Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadta. A jegyző a képviselő-testület döntéséről a szolgáltatót 

tájékoztatta. 

 

21/2018.(VIII.21.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a házi beemlők villamos energia ellátásáról a Bakonykarszt Zrt. ajánlását és a 

lakosság értesítését elfogadta. Az önkormányzat döntéséről a szolgáltatót értesítettem a 

lakosság tájékoztatásának ügyében intézkedtem. 

 

22/2018.(VIII.21.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a szociális tüzelőanyag vásárlásához támogatási igényt nyújt be szociális célú tűzifa 

vásárlásához. A döntés szerint a támogatási igényre a pályázatot benyújtottam. 

 

23/2018.(VIII.21.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Monostorapáti és Hegyesd óvodai Intézményfenntartó Társulási Tanácsa Társulási 

Megállapodás Módosítását elfogadta. A Társulási Tanácsot a döntésről tájékoztattam. 

 

24/2018.(VIII.21.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a vízáteresz javítását útgyűrűk elhelyezését és annak megvalósítására Czeiner és 

Társa Bt. ajánlatát elfogadta. A vállalkozót a képviselő-testület döntéséről tájékoztattam és 

megbíztam a munkálatok elvégzésével. 

 

25/2018.(IX.3.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadta a Hegyesd szennyvíztisztító telep membrán ultraszűrő cseréjét és annak 

költségeinek megosztását. A szolgáltatónak a jegyző a képviselő-testület döntését tartalmazó 

határozatot megküldte. 

 

26/2018.(IX.3.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 10/2018. (III.20.) Öktsz. határozat Vulkánok Völgye Leader VP6-19.2.1-97-4-17 

pályázatát visszavonja. A képviselő-testület döntéséről a LEADER helyi akciócsoportját 

tájékoztattam. 

 

Átruházott hatáskörben hozott döntések 

 

 

(települési ápolási díj, gyógyszertámogatás, lakhatással kapcs. kiadásokhoz nyújtott 

támogatás, rendkívüli települési támogatás – temetési támogatás, rendkívüli 
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gyógyszertámogatás, gyermekek tanulmányainak támogatása, újszülöttek hozzátartóinak 

egyszeri támogatása -) 

 

2018. március 14.-tól - 2018. szeptember 25. 

 

- 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás kérelme elutasítva 

jövedelem határ átlépése miatt 

 

- 1 fő temetési támogatás kérelme elutasításra került 

 

- 1 fő rendkívüli települési támogatásban részesült hivatalból 20.000-Ft 

 

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Monostorapáti, 2018. szeptember 26. 

    

 

 Stark Sándor  

 polgármester     

 


