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Tisztelt Képviselő-testület! 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről.  

 

3/2015.(I.23.) Ökt.sz határozat szerint  Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 

évi működéséhez 685 eFt Önkormányzati támogatás biztosítása. 

4/2015.(I.23.) Ökt.sz. határozat alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozásáról, és fenntartásáról szóló Társulási Megállapodás módosításának elfogadása. 

5/2015.(I.29.)Ökt.sz. határozat alapján Kocsis Csaba képviselőt delegáltuk a Önkormányzatot 

a „Völgy” Turisztikai Egyesületbe,  hogy Kapolcs község Önkormányzatát képviselje. 

6/2015.(I.29.) Ökt.sz. határozat alapján módosítottuk a Völgy TDM Turisztikai Egyesülettel 

korábban kötött megállapodást, megbíztuk a jegyzőt a megállapodás elkészítésére, a 

polgármestert a megállapodás elfogadására. 

7/2015.(I.29.) Ökt.sz. határozat alapján megbíztuk a polgármestert, hogy a Helyi Építésügyi 

Szabályzat módosításának elfogadása előtt  személyesen egyeztessen a  340. Hrsz-ú ingatlan 

tulajdonosával, a többi érintettet pedig írásban tájékoztassa a felmerült költségekről. 

8/2015.(II.26.) Ökt.sz. határozatot alapján a  Képviselőtestület  a község  Településrendezési 

eszközeinek módosítása tárgyában elkészített véleményezési tervdokumentáció elfogadásában  

a költségek ismerete után dönt,  megbíztuk a polgármestert, folytasson tárgyalást a költségek 

tekintetében.   

10/2015.(II.26.) Ökt.sz. határozat alapján  megtárgyaltuk a víziközmű-rendszer 

vagyonértékelésével kapcsolatos teendőket, és megbíztuk a Bakonykarszt Zrt-t ennek 

elkészítésével, és a közbeszerzési eljárás elvégzésével. Határozatot továbbitottuk az 

üzemeltetőnek. 

 11/2014.(II.26.) Ökt.sz. határozat alapján  mint a   11-14553-1-002-00-11 MEKH kóddal 

rendelkező 43. sorszámú Vigántpetend-Kapolcs ivóvízellátó viziközmű-rendszer Ellátásért 

felelőse, megtárgyaltuk a 2016- 2030 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, és 

megbíztuk a Bakonykarszt Zrt-t ennek elkészítésével, és az ezzel járó kötelezettségek 

elvégzésével. Határozatot megküldtük a Bakonykarszt Zrt-nek. 

12/2015.(II.26.) Ökt.sz. határozat alapján, mint a 21-02422-1-005-00-00 MEKH kóddal 

rendelkező 64. sorszámú Hegyesd szennyvízelvezető,- és tisztító víziközmű-rendszer 

Ellátásért Felelőse megtárgyaltuk a 2016- 2030 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, 

és megbíztuk a Bakonykarszt Zrt-t ennek elkészítésével, és az ezzel járó kötelezettségek 

elvégzésével. 

13/2015.(II.26.) Ökt.sz. határozat alapján a Kapolcsi Polgárőr Egyesületet  egyszeri 100 eFt 

támogatásban részesítettük Kapolcs község közbiztonságának fenntartása érdekében. Az 

Egyesület 2015.dec. 31-ig köteles elszámolni a támogatásról. Megállapodást elkészítettük a 

támogatást utaltuk. 

14/2015.(II.26.) Ökt.sz. határozat alapján a Veszprémi Főegyházmegyei  Karitász Kapolcsi 

szervezetét egyszeri 20 eFt támogatásban részesítettük  Kapolcs községben élő rászorultak 

támogatása érdekében. Az Egyesület 2015.dec. 31-ig köteles elszámolni a támogatásról. 

Megállapodást  megkötöttük, a támogatást utaltuk.  

15/2015.(II.26.)Ökt.sz. határozat alapján megbíztuk a Profit Holding Hungary Zrt-t , hogy az 

önkormányzat nevében készítse el az „Európa a polgárokért 2015” elnevezésű pályázatot, 

megbíztuk a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

16/2015.(II.26.)Ökt.sz. határozatban foglaltak szerint képviselőtestületünk 1 db MTZ 320 

típusú traktort megvásárolta bruttó 3.870 eFt értékben.  
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17/2015.(II.26.) Ökt.sz. határozat szerint képviselőtestületünk módosította a 6/2015.(I.29.) sz. 

határozatot a „Völgy TDM” Turisztikai Egyesülettel, megbíztuk a jegyzőt a megállapodás 

elkészítésére, a polgármestert a megállapodás elfogadására. 

18/2015.(III.27.) Ökt.sz. határozat alapján Együttműködési megállapodás kötöttünk a Kapolcs 

Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. Polgármester a megállapodást aláírta. 

20/2015.(III.27.) Ökt.sz. határozat alapján pályázatot nyújtunk be falugondnoki autó 

beszerzése tárgyában. A pályázat elkészítésével  Henn Zsolt pályázatírót bíztuk meg, 

felhatalmaztuk a polgármestert a további intézkedések megtételére. 

21/2015.(III.27.) Ökt.sz. határozat alapján Önkormányzatunk egyszeri 5 eFt  támogatásban 

részesítette a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesületét. Az Egyesület 2015.dec. 31-ig 

köteles elszámolni a támogatásról. Megállapodás megkötöttük, a támogatást utaltuk.  

 

Átruházott hatáskörben hozott döntések:  

 

3 fő temetési költségekhez való hozzájárulás 

1 fő részére 5.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

1 fő részére 8.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

3 fő részére 10.000.- - 10.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

2 fő részére  1 – 1 m3 tűzifában biztosított rendkívüli települési támogatás megállapítása 

2 fő részére 4.500.- - 4.500.- Ft/hó lakhatással kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás 

megállapítása (áramszámla) 

1 fő részére 4.000.- Ft/hó lakhatással kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás 

megállapítása (áramszámla) 

 

 

Kérem tájékoztatómat elfogadni szíveskedjenek. 

 

Kapolcs, 2015. május 11. 

        Göntér Gyula  

                              polgármester     

 

 


