
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T á j é k o z t a t ó  

 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről,  

 

 két ülés között tett   fontosabb intézkedésekről 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről: 

52/2013.(VIII.27.)Ökt.sz.határozat alapján  megrendeltük a szennyvízvagyon értékelését a 

Pátria Consult Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zrt-nél, akik a munkát elvégezték, a 

számla kiegyenlítése megtörtént, melyet a bérleti díjból finanszíroznak.  

56/2013.(IX.12.)Ökt.szh. határozatot megküldtük a Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulásnak a belső ellenőr létszámcsökkentésének pályázati támogatásához. 

57/2013.(IX.12.)Ötk.sz.  határozatot megküldtük Tapolca Város Polgármesterének, Tapolcára 

járó tanulók étkezéséhez az önkormányzat nem  járul hozzá. 

58/2013.(IX.12.)Ökt.sz., 59/2013.(IX.12.)Ökt.sz, és a 60/2013.(IX.12.)Ökt.sz.  határozatok 

alapján az átmeneti segélyt kifizettük.  

61/2013.(X.7.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 

pályázathoz csatlakozásról. 

62/2013.(X.7.)Ökt.sz. határozatot megküldtük az Észak-balatoni Térség Szilárdhulladék 

Önkormányzati Társulásnak az eszközfejlesztési pályázat támogatásáról.  

70/2013.(XI.31.)Ökt.sz.  határozat alapján aláírtuk az Monostorapáti Óvoda Társulási 

Megállapodást.  

71/2013.(XI.31.)Ökt.sz. határozat alapján szintén aláírtuk a Monostorapáti Óvoda 

fenntartására vonatkozó megállapodást.  

72/2013.(X.31.)Ökt.sz. határozat alapján megrendeltük a víz, és csatorna tervek elkészítését.  

73/2013.(XI.13.)Ökt.sz. határozatot megküldtök a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról. 

74/2013.(XI.26.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a Bakonykarszt- Víz és Csatornamű Zrt-nek 

a szennyvízhálózat vagyonkezelési szerződésének jóváhagyásáról. 

77/2013.(XI.28.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Oktatási Főosztályának, a kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok 

elfogadásáról.  

 Átruházott hatáskörben hozott döntés:4 fő részesült átmeneti támogatásban.  

 Két ülés között tett fontosabb intézkedések: 

 

2013. november 4-én a közmunkások téli  foglalkoztatása ügyében eljártam a munkaügyi 

kirendeltségnél.  

2013. november 14-én megtörtént az orvosi rendelő garanciális javításának bejárása, a 

helyszíni szemlén kifogást, hiányosságot nem találtunk, garanciális munkálatokat lezártnak 

tekintjük. 

2013. november 20-án Monostorapátiban csatornával kapcsolatban megbeszélést folytattunk a  

szolgáltatóval. 

2013. november 28-án Balatonalmádiban voltam a kulturális közmunkás foglalkoztatása 

ügyében.  

2013. december 6-án az E-ON-nál voltam az orvosi rendelő utca nevében átírása, és a kastély 

villanyleolvasása ügyében.  

2013. december 8-án megrendeztük az Adventi vásárt, a Mikulás ünnepséggel egybekötve. 

Kérem tájékoztatóm elfogadását. 

 

Vigántpetend , 2013. december 11.                            Marton Istvánné  

            polgármester 


