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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről,  két ülés között tett fontosabb intézkedésekről: 
 
21/2015.(V.4.)Ökt.sz határozat alapján elfogadtuk a Monostorapáti Közös Önkormányzati 
Hivatal  létrehozásáról szóló megállapodás módosítását az érintett önkormányzatok 
polgármesterei aláírták. 
22/2015.(V.4.)Ökt.sz határozat alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 
részére biztosított pótelőirányzat létszám időszakos biztosítása miatt átutalásra került. 
26/2015.(V.26.)Ökt.sz. határozat alapján elfogadtuk a Tapolcai Rendőrkapitányság 
beszámolóját  Sáska község közbiztonságáról, az erről szóló határozatot megküldtük a 
Rendőrkapitányságnak. 
27/2015.(V.26.)Ökt.sz. határozat alapján értékeltük a 2014.évi gyermekjóléti, és 
gyermekvédelmi feladatok ellátását, a határozatot megküldtük a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal részére, a  beszámolóval együtt. 
28/2015.(V.26.)Ökt.sz. határozat alapján elfogadtuk a 2014. évi belső ellenőrzésről készített 
értékelést. 
29/2015.(VI.8.)Ökt.sz. határozattal pályázatot nyújtottunk be az Ifjúsági u., Rákóczi u. 
felújítására. 
30/2015.(VI.25.)Ökt.sz. határozattal pályázatot nyújtottunk be  közművelődési értéknövelő 
támogatásra (berendezési tárgyak, tájház) 
31/2015.(VI.25.)Ökt.sz. határozattal pályázatot nyújtottunk be  közművelődési értéknövelő 
támogatásra (közösségi színterek) 
32/2015.(VI.25.)Ökt.sz., határozattal döntöttünk Tóth Zoltán, Sáska, Ifjúság u. 8. sz. alatti 
lakos kitüntetéséről „Sáska településért” 
33/2015.(VI.25.)Ökt.sz. határozattal döntöttünk sáskai lakosok elismerő oklevélben való 
részesítéséről. 
34/2015.(VI.25.)Ökt.sz. határozattal döntöttünk sáskai lakosok elismerő oklevélben való 
részesítéséről. 
35/2015.(VIII.10.)Ökt.sz. határozat határozatot megküldtük a Bakonykarszt Víz- és 
Csatornamű Zrt.  részére az ivóvizellátó viziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének 
elfogadásáról. 
36/2015.(VIII.10.)Ökt.sz. határozat határozatot  továbbítottuk a DRV Zrt. részére a Tapolca 
szennyvízelvezető és tisztító víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról. 
37/2015.(VIII.10.)Ökt.sz határozatban foglaltak szerint döntöttünk a  Kámán Kft telephely 
engedélyezési ügyében. 
38/2015.(VIII.10.)Ökt.sz határozat alapján döntöttünk a tapolcai Általános iskolába járó 
tanulók bérletének megvásárlásáról. 
39/2015.(VIII.10.)Ökt.sz.  határozatot továbbítottuk a Tapolca és Környéke Önkormányzati 
Társulásnak létszámleépítés ügyében. 
40/2015.(IX.14.)Ökt.sz. határozat alapján benyújtottuk a pályázatot a szociális célú tűzifa 
juttatásra. 
41/2015.(IX.14.)Ökt.sz. határozat alapján megküldtük a csatlakozási nyilatkozatot a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról. 
42/2015.(IX.14.)Ökt.sz. és a 43/2015.(IX.14.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a víziközmű 
szolgáltatónak a DRV. Zrt-nek.  
45/2015.(IX.14.)Ökt.sz. határozatot továbbítottuk a Bakonyerdő Zrt. részére. 
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Átruházott hatáskörben hozott döntések: 
 
 
2015 májustól 2015. szeptember 23-ig 
 
2 fő részére újszülött egyszeri támogatása (20.000.- Ft) 
 
1 fő részére 4.500.- Ft/hó lakhatással kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás 
megállapítása (áramszámla) 
1 fő részére 4.000.- Ft/hó lakhatással kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás 
megállapítása (víz) 
 
1 fő  gyógyszertámogatás  megállapítása havi  7.700.- Ft 
1 fő  gyógyszertámogatás  megállapítása havi  9.300.- Ft 
 
1 fő részére 5.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 
1 fő részére 20.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 
1 fő részére 10.700.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 
1 fő részére 30.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 
 
 
2 fő részére 20.000.- - 20.000.- Ft rendkívüli települési támogatás – gyermekek 
tanulmányainak támogatására – megállapítása 
1 fő részére 30.000.- Ft rendkívüli települési támogatás – gyermekek tanulmányainak 
támogatására – megállapítása 
 
 
 
 
Sáska, 2015. szeptember 23. 
 
 
 
        Kovács Nándor 
        polgármester 
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