
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről.  

 

2019. november 01-től 2020. május 31-ig 

 

49/2019.(X.18.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete Stark Sándor polgármester munkarendjét meghatározta. A jegyző annak kihirdetéséről 

gondoskodott. 

 

50/2019.(X.18.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete felülvizsgálta az SZMSZ-t. A jegyző előkészítéséről intézkedett. 

 

51/2019.(X.18.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Társulási Tanácsba Stark Sándor polgármestert delegálta. A Társulási 

Tanács ülésein az önkormányzatot képviseltem. 

 

57/2019.(XI.26.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 2020. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadta.  

 

58/2019.(XI.26.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Malmok Völgye pályázat keretében 1 fő turisztikai szakember 

alkalmazását és rá eső bérkifizetést elfogadta. A jegyző a 2020. évi költségvetésbe betervezte 

és az össze kifizetéséről intézkedett. 

 

59/2019.(XI.26.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 72, 058. hrsz-ú közterület Vár-domb dűlő elnevezéséről döntött, a jegyző 

a határozatot megküldte a tapolcai Földhivatalnak.  

 

60/2019.(XI.26.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítását elfogadta. A módosított Társulási Megállapodást az önkormányzat képviseletében 

aláírtam. 

 

61/2019.(XI.26.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére 

egyszeri nettó 20.000.- Ft jutalmat elfogadta. A jegyző a köztisztivelők részére történő 

kifizetésről intézkedett. 

 

62/2019.(XI.26.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadta hótoló beszerzését a Belarus MTZ traktorhoz. Az árajánlatot 

megkértem. 

 

63/2019.(XI.26.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete munkavállalóinak jutalmazását elfogadta, összege egy havi jövedelem. A 

jegyző a dolgozók részére a kifizetésről intézkedett. 

 



64/2019.(XII.11.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a traktorhoz hótoló beszerzéséhez a Nagytraktor Kft. ajánlatát fogadta el. 

A hótolót az árajánlat alapján megrendeletem és beszerzése megtörtént. 

 

65/2019.(XII.11.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Vulkánok Völgye LEADER pályázathoz VP6-19.2.1-97-4-16 projekt 

előkészítés költségét elfogadta. A projekttel kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket 

megtettem. 

 

1/2020.(I.8.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a MFP-TFB/2019. számú 30241423 azonosító számú projekt falubusz beszerzéséhez 

árajánlat kérést elfogadta és a határozatban megjelölt cégek részére megküldésre került. 

 

2/2020.(I.20.) Ökt. számú határozatával Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Magyar Falu Program MFP-TFB/ 2019. sz. projekt (falubusz) árajánlatait meg-

ismerte Opel Marsal’ Kft ajánlatát fogadta el. Az elfogadott árajánlat alapján a megrendelés 

megtörtént. 

 

3/2020.(I.20.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Hegyesdi Horgász Egyesülettel 2020.01.20-től 2024.09.30-ig bérleti 

szerződést köt a bányató használatára. A bérleti szerződést az egyesület elnöke és mint 

polgármester aláírtam. 

 

4/2020.(I.20.) Ökt. számú határozatában Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-

testülete a VP6-19.2.1-97-4-17 sz. projekt megvalósításához elfogadta Wild György ár-

ajánlatát és a vállalkozási szerződést. A munkálatok megrendelésre kerültek, a vállalkozási 

szerződés megkötésre került és a pályázattal kapcsolatos intézkedéseket folyamatosan 

elvégeztem. 

 

5/2020.(I.20.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 2020. keretében meghatározta és elfogadta 

célterületekre történő pályázat benyújtását. A pályázatok beadásáról egyeztettem a 

projektmenedzsmenttel és az önkormányzati utakra a pályázat benyújtásra került. 

 

6/2020.(I.29.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését, 

önkormányzat hozzájárulását elfogadta. A jegyző a szükséges intézkedéseket megtette a 

hozzájárulás átutalásához. 

 

7/2020.(I.29.) Ökt. számú határozatában Hegyesd Község Önkormányzata Képviselő-

testülte a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását, 

egységes szerkezetét elfogadta  

 

8/2020.(I.29.) Ökt. számú határozatával Hegyesd Község Önkormányzata Képviselő-

testülte a Tapolca Környéki Önkormányzati társulás gépjárművének használatba adását 

támogatja. A jegyző a  határozat megküldéséről intézkedett. 

 

10/2020.(II.12.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte az iskolai körzethatárt megismerte, egyetértett. A jegyzőt megküldte a 

határozatot a VJH Hatósági Osztályának. 



 

14/2020.(III.26.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás alapellátások előterjesztésben 

javasolt térítési díjakat elfogadta. A Társulás elnökének a határozatot a jegyző megküldte. 

 

15/2020.(III.26.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a VP6-19.2.1-97-4-17 kódszámú pályázathoz önerőt biztosított és 

felhatalmazta a polgármestert a dokumentumok aláírására. A pályázat dokumentumait aláírtam 

és a jegyző a saját forrás biztosításához szükséges intézkedéseket megtette. 

 

16/2020.(III.26.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte elfogadta Hegyesdért Közalapítvány alapítói jogainak átadását a Balaton-

felvidéki Kulturális és Turisztikai Alapítványnak. A jegyző a határozatot megküldte a 

Hegyesdért Közalapítvány elnökének. 

 

17/2020.(III.26.) Ökt. számú határozata alapján Hegyesd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a nyugdíjas Hegyesden élő lakosok részére biztosít kézfertőtlenítőt, 

szájmaszkot és kesztyűt. A lakosság részére történő termékek beszerzéséről és eljuttatásáról 

intézkedtem. 

 

Magyarország Kormánya által a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

biztosított jogkörömben eljárva az alábbi polgármesteri határozatokat hoztam: 

 

18/2020.(III.30.) számú Polgármesteri határozatban elfogadtam a Tapolcai Mentőállomás 

20.000.- Ft összegű támogatását eszközbeszerzés céljából. A támogatás kifizetéséről 

intézkedtem. 

 

19/2020.(III.30.) számú Polgármesteri határozatban elfogadtam a 2020.03.26-án 

meghozott 13-17/2020. (III.26) Ökt. sz. határozatokat. 

 

20/2020.(III.30.) számú Polgármesteri határozatban a VP6-19.2.1-97-4-17 pályázathoz az 

eszközbeszerzés (kerékpárok és tartozékok) vonatkozásában kiválasztottam az árajánlatok 

közül Sebők Róbert e.v. Tapolca ajánlatát. A megrendelésről és a beszerzésről intézkedtem, a 

kerékpárok üzembehelyezése is megtörtént.  

 

21/2020.(IV.21.) számú Polgármesteri határozatban 2020-2025. évre szóló Gazdasági 

Programot elfogadtam. 

 

22/2020.(IV.23.) számú Polgármesteri határozatban a 15/2020. (III.26.) Ökt. sz. határozat 

módosítottam a VP6-19.2.1.-97-4-17 pályázatra vonatkozóan a támogatási okirat alapján. 

 

24/2020.(V.4.) számú Polgármesteri határozatában a VP6-19.2.1-97-4-17 pályázat 

mobil garázs – tároló - beszerzéséhez az árajánlatok közül a Ceximp Kft. ajánlatát 

kiválasztottam, elfogadtam és megrendeléséről egyeztettem. 

 

25/2020.(V.6.) számú Polgármesteri határozatban személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását jóváhagytam. 

 



26/2020.(V.20.) számú Polgármesteri határozatban a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok 2019 évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadtam. A jegyző a beszámolót megküldte 

a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi főosztályának. 

 

27/2020.(V.21.) számú Polgár-mesteri határozatában  a kultúrház tetőterében szálláshely 

kialakításra kerüljön és nyilván-tartásba vételi eljáráshoz kérelem benyújtását elfogadta. A 

szálláshely nyilvántartási eljáráshoz a kérelmet benyújtotta. 

 

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 -) 

 

 

2019. november 9.-től 2020. május 31.-ig 

 

- 12 fő rendkívüli települési támogatásban részesült összesen: 118.800,-Ft 

 

Kérem, tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Monostorapáti, 2020. június 9    

 

 Stark Sándor  

 polgármester     

 


