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Tisztelt Képviselő-testület! 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről: 

75/2013. (IX.9.)határozatot megküldtük a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak, a 
belső ellenőrzési létszámcsökkentési pályázat támogatásáról. 
 76/2013. (IX.9.) A Tapolcai Általános Iskolákba járó tanulók éves bérletének számlái 
kiegyenlítésre kerültek. 
77/2013. (IX.9.) A Tapolcára járó diákok étkezési költségeinek átvállalásáról szóló 
megállapodást  Tapolca Város Önkormányzata  polgármesterével  a megállapodást aláírtuk,  a 
számla kiegyenlítése megtörtént.  
78/2013. (IX.9.) A polgármesteri iroda, orvosi rendelő tetőszerkezetét felújítását elvégezte  
Szabó Tamás egyéni vállalkozó. 
79/2013. (IX.9.)  A Zalahalápi Csontváry Általános Iskolába járó tanulókat a Képviselő-
testület 4.000.- Ft támogatásban részesítette, a középiskolások részére 5.000.- Ft támogatást 
biztosított, kifizetések megtörténtek.  
86/2013. (IX.30.) A Képviselő-testület csatlakozott a Busra Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz, csatlakozási nyilatkozatot megküldtük, pályázat 
kiírása, és elbírálása is megtörtént.  
87/2013. (IX.30.) határozatot megküldtük az Észak-balatoni Térség Regionális Települési 
Szilárdhulladék Kezelési  Önkormányzati Társulásnak, támogattuk az eszközbeszerzési  
pályázat benyújtását.  
88/2013. (IX.30.) A Dégi Temetkezési Vállalat kegyeleti hűtő üzemeltetése során felmerülő 
villamos energia költségeket kifizeti erről   a cég igazgatójával megállapodtunk. 
91/2013. (IX.30.) Kolompár Krisztofer tankönyv költsége ügyében hozott határozatot 
megküldtük az iskolának, valamint a szülőnek.  
95/2013. (X.14.) A Képviselő-testület támogatási igényt nyújtott be szociális célú tűzifa 
vásárlásra. 18 m3,  önerőt a költségvetésünkből  biztosítjuk, a helyi rendeletet megalkottuk.  
99/2013. (X.24.) A Képviselő-testület a választási bizottság tagjának megválasztott  Albert 
Jenőné, id. Jehoda Istvánné, Sinkó Norbertné nyilvántartáson történő átvezetése megtörtént, 
eskü letételére később kerül sor.  
106/2013. (XI.13.) határozatot megküldtük a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak 
arról, hogy hozzájárultunk ahhoz, hogy a révfülöpi székhelyű Szociális Szolgálat települései 
részére a feladatokat 2014. január 1-től a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat lássa el. 
107/2013. (XI.13.) A falugondnoki szolgáltatás fejlesztésének szükségességét 
kinyilvánították. A gépjármű tervezett beszerzési ára: 10.000.000.- Ft. A pályázat 
benyújtásáról a polgármester gondoskodott. 
112/2013. (XI.25.)  A Képviselő-testület az elkészített és közzétett iskolai körzethatárt 
megismerte, megtárgyalta. A testületi határozatot a jegyző megküldte a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Oktatási Főosztálya részére. 
114/2013. (XI.25.)határozat alapján megküldtük a Bursa pályázatot  a támogatáskezelőnek, 
valamint a pályázónak.  
115/2013. (XI.25.) határozat alapján megküldtük a Bursa pályázatot  a támogatáskezelőnek, 
valamint a pályázónak.  
116/2013.(XI.25.) határozat alapján kifizettük az átmeneti támogatást. 
117/2013.(XI.25.) határozat alapján kifizettük az átmeneti támogatást. 
118/2013. (XI.25.) Az átmeneti támogatás elutasításáról szóló határozatot megküldtük az 
érdekelteknek.  
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120/2013. (XII.2.) határozattal elfogadott HEP Programot megküldtük a Thür István 
Továbbképző Központnak, aki a honlapja felhelyezte a programot.  
 

Átruházott hatáskörben hozott döntések: 
 

2 fő részesült 5000-5000.-ft. átmeneti segélyben,  
1 fő 20.000.-ft. átmeneti támogatásban gyermek születése miatt. 
 

Kérem tájékoztatóm elfogadását. 
 

Sáska, 2013. december 13.  
 

 

 

         Kovács Nándor 

          polgármester  
 

 

 


