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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről. 
 
2/2013.(I.14.)Ökt..sz. határozat alapján megkötöttük a feladat-ellátási szerződést a felnőtt 
fogorvosi ellátásra vonatkozóan a HERBA-DENT.Bt-vel. Megállapodás egy példányát 
továbbítottuk a finanszírozónak, valamint átadtuk a fogorvosnak. 
3/2013.(I.14.)Ökt.sz. határozat alapján a gyermek fogászatra vonatkozólag is elkészítettük a 
megállapodást a HANGO-DENT .Bt.-vel, de első alkalommal dr. Csóka Cecília fogszakorvos 
nem írta alá a megállapodást, mivel az önkormányzat által felajánlott összeget kevésnek találta.  
4/2013.(I.14.)Ökt.sz. határozat alapján felhatalmaztuk a DRV. Siófokot a 15 éves gördülő 
fejlesztési terv elkészítésére.  
5/2013.(I.14.)Ökt.sz. határozat alapján megrendeltük Sáska település digitális földhivatali 
térképét.  
7/2013.(I.14.)Ötk.sz. határozattal megállapított átmeneti segélyt kifizettük rászoruló részére. 
8/2012.(I.28.)Ökt.sz. határozat alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
költségvetésbe beépítésre került a gesztor Monostorapáti  önkormányzat  költségvetésébe. 
12/2013.(II.5.)Ökt.sz. határozattal elfogadtuk a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda beíratás 
időpontját.  
13/2013.,(II.5)Ökt.sz.határozat alapján az óvoda nyári zárva tartásának   elfogadásáról értesítettük 
az intézményvezetőt.  
14/2013.(II.5.)Ökt.sz. határozat alapján a költségvetésben biztosított a védőnői szolgálathoz a 
takarítónő bére – 2 óra/nap - .  
18/2013.(II.6.)Ökt.sz. határozat alapján a Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programját 
megküldtem a Veszprém Megyei Gyámhivatalnak.  
20/2013. (II.6.) Ökt.sz. határozat alapján megkötöttük a gyermek fogászattal  a HANGO-DENT 
Bt.-vel, megállapodást, folyamatosan küldik  a számlát  
22/2013.(II.11.)Ökt.sz. határozat alapján a Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda  2013. évi 
költségvetése beépítésre került a gesztor önkormányzat költségvetésébe.  
23/2013.(II.11.)Ökt.sz. határozat alapján aláírtuk a gyermekétkeztetés költségeire vonatkozó 
megállapodást.  
25/2013.(II.28.)Ökt.sz. határozat alapján megkötöttük a feladat-ellátási szerződést a háziorvossal, 
dr. Jerkovits Gergely vállalkozó orvossal. 
26/2013.(II.28.)Ökt.sz. határozat alapján az önkormányzat szabad pénzeszközét lekötöttük.  
27/2013.(II.28.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a Tapolca és Környéke Kistérség részére, üres 
álláshellyel nem rendelkezünk.   
29/2013.(III.29..)Ökt.sz. határozatot megküldtük a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 
Társulás részére a létszámcsökkentésből adódó kiadások pályázati úton történő csökkentése 
érdekében. 
30/2013.(III.29.)Ökt.sz. határozat alapján a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás 
keretében ellátandó feladatokra vonatkozó megállapodásokat  aláírtuk, a számlákat folyamatosan  
utaljuk. 
32/2013.(IV.8.)Ökt.sz., 33/2013,(IV.8.)Ökt.sz, 34/2013.(IV.8.)Ökt.sz. határozatokat továbbítottuk 
a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal részére a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulással 
kapcsolatban.  
Polgármester által  átruházott hatáskörben hozott döntések: 3 fő részesült átmeneti segélyben, 
5000.-ft/fő összegben.  
Kérem tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 
 
Sáska, 2013. április 16.      Kovács Nándor   

   polgármester  
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