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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről.  

85/2014.(IX.5.)Ökt.sz. határozat alapján megválasztottuk Bőczi Károlyt a Választási 

Bizottság tagjává. 

89/2014.(IX.17.) Ökt.sz. határozat alapján elfogadtuk az Önkormányzat I. félévi 

költségvetésének teljesítését. 

90/2014.(IX.17.)Ökt.sz. határozat alapján csatlakoztunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez.  

91/2014.(IX.17.)Ökt.sz. határozatot alapján támogattuk a  Völgy Turisztikai Egyesületet 

300.000,- Ft-tal.   

92/2014.(IX.17.)Ökt.sz. határozat alapján kezdeményeztük a Kapolcs Jövőjéért Alapítvány 

megszüntetését, és megbíztuk a jegyzőt a további lépések megtételére.  

93/2014.(X.1.) Ökt.sz. határozat alapján elfogadtuk a falugondnok 2014. évi munkájáról szóló 

beszámolót. 

94/2014.(X.1.) Ökt.sz. határozat alapján támogatási igényt nyújtottunk be szociális tűzifa 

vásárlásához. 

95/2014.(X.20.) Ökt.sz. határozat alapján  az Ügyrendi Bizottság tagjait  megválasztottuk.  

96/2014.(X.20.) Ökt.sz. határozat alapján az alpolgármester megválasztása megtörtént. 

97/2014.(X.20.)Ökt.sz. határozat alapján a társadalmi megbízatású polgármester 

tiszteletdíjának,  és költségtérítésének meghatározására sor került, a bérszámfejtőt értesítettük.  

98/2014.(X.20.) Ökt.sz. határozat alapján az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása  

megtörtént, amelyről az alpolgármester lemondott. 

99/2014.(X.20.) Ökt.sz. határozat alapján az SZMSZ (4/2009.IV.5.)  rendelet 

felülvizsgálatával megbíztuk a jegyzőt. 

100/2014.(X.20.) Ökt.sz. határozat alapján megállapítottuk a társadalmi megbízatású 

polgármester munkarendjét. 

101/2014.(X.20.)Ökt.sz. határozat szerint Márvány Gyuláné, előző polgármester 

végkielégítésének meghatározása, és egyúttal a jegyző utasítása az összeg átutalásáról. 

102/2014.(X.20.) Ökt.sz. határozat alapján Göntér Gyula polgármestert delegáltuk a Tapolca 

Környéki Önkormányzati Társulásba, hogy  ott a községet képviselje. 

103/2014.(X.20.)Ökt. sz. határozat alapján bérbe adtuk a volt Nyomda épület egy részét, az 

Agenda-Natura Kft. részére, és felhatalmaztuk a polgármestert a szerződés megkötésére. 

104/2014.(X.20.) Ökt. sz. határozat szerint az útiköltség kifizetésével támogattuk a helyi 

gyerekek nagykarácsonyi kirándulását, megbíztuk a jegyzőt gondoskodjon az összeg 

átutalásáról. 

105/2014.(XI.19.) Ökt.sz. határozat alapján elfogadtuk a Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodás módosítását, és a határozatot megküldtük a Társulás 

elnökének. 

106/2014.(XI.19.) Ökt. sz. határozat alapján elfogadtuk a „Veszprém és Térsége 

Szennyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati Társulás” Társulási Megállapodásának 

módosítását, melyet megküldtünk a Társulásnak. 

107/2014.(XI.19.) Ökt.sz. határozat szerint elfogadtuk a „Veszprém és Térsége 

Szennyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati Társulás” SZMSZ módosítását, és a 

Társulásnak megküldtük. 

108/2014.(XI.19.) Ökt. sz. határozat szerint elfogadtuk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és 

a „Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati Társulás között 

létrejött Támogatási szerződés 6. sz. módosítását, melyet a Társulásnak megküldtünk. 
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109/2014.(XI.19.) Ökt. sz. határozat alapján Göntér Gyula polgármestert delegáltuk   a 

„Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati Társulás” Társulási 

Tanácsába, hogy ott az Önkormányzatot képviselje. 

110/2014.(XI.19.) Ökt. sz. határozat alapján Ferenczy Károly  Monostorapáti, Vörösmarty u. 

6. sz. alatti lakost delegáljuk a „Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési- és kezelési 

Önkormányzati Társulás” Ellenőrző Bizottságába. Az erről szóló  határozatot megküldtük a 

Társulás elnökének. 

111/2014.(XI.19.) Ökt. sz. határozat alapján megismertük az iskolai körzethatárokat, az erről 

szóló  határozatot megküldtük a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály 

részére. 

112/2014..(XI.19.)Ökt. sz határozat értelmében a volt Nyomda épületből 1 helyiséget bérbe 

adtunk a Pápai Kézműves Kft-nek, megbíztuk a jegyzőt a szerződés elkészítésével. 

113/2014.(XI.19.) Ökt.sz. határozat alapján megállapítottuk a társadalmi megbízatású 

polgármester fogadóórájának idejét. 

114/2014.(XII.4.) Ökt.sz. határozat szerint elfogadtuk Dr. Tóth József háziorvos, és Lohn 

Kata védőnő beszámolóját. 

115/2014. (XII.4.) Ökt sz. határozat alapján elfogadtuk a Monostorapáti Közös 

önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolót  

116/2014.(XII.4.) Ökt sz. határozat alapján elfogadtuk Kapolcs község Önkormányzata 

képviselőtestületének 2015. évi munkatervét. 

117/2014.(XII.4.) Ökt. sz. határozat alapján felülvizsgáltuk, és elfogadtuk a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program előterjesztését. 

118/2014.(XII.4.) Ökt. sz. határozat alapján elfogadtuk a 2015. évi belső ellenőrzési tervet, és 

az ellenőrzési feladattal megbíztuk Kövessiné Müller Katalin  belső ellenőrt. 

119/2014.(XII.4.) Ökt. sz. határozat alapján zárt ülés keretében a Bursa Hungarica ösztöndíj 

támogatás odaítéléséről döntöttünk. 

120-140/2014.(XII.4.) Ökt. sz. határozatok alapján zárt ülés keretében a szociális tűzifa 

odaítéléséről oda ítéléséről döntöttünk. 

 

2014.09.11. - 2015.01.15. 

 

3 fő részére önkormányzati segély megállapítása 10.000.- Ft/fő 

1 fő részére önkormányzati segély megállapítása 20.000.- Ft 

1 fő részére önkormányzati segély megállapítása 30.000.- Ft 

1 fő részére önkormányzati segély megállapítása – természetben – 2 m3 tűzifa 

 

Kérem tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 

 

Kapolcs, 2015. január  8. 

        Göntér Gyula  

                              polgármester     
 

 


