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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: 

 

22/2015.(IV.30.)Ökt.sz. határozat alapján elfogadtuk Kapolcs község 2014-2019. évi 

gazdasági programját. 

23/2015.(IV.30.)Ökt.sz.  határozat alapján  falugondnoki autó beszerzésére pályázatot 

nyújtottunk be. 

24/2015.(IV.30.)Ökt.sz.  határozatban támogatásunkról biztosítottuk a Kapolcsi Polgárőr 

Egyesületet gépkocsi pályázat benyújtásához. 

25/2015.(IV.30.)Ökt.sz. határozat alapján pályázat benyújtása „Szelíd térségfejlesztési 

modellek a gyakorlatban” témában. 

26/2015.(IV.30.)Ökt.sz. határozattal átvettük a Sárfé-i út mellett lévő rekultivációs projektet.  

27/2015.(V.4.)Ökt.sz. határozattal elfogadtuk Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

2014. évi zárszámadását. 

28/2015.(V.4.)Ökt.sz. határozat alapján elfogadtuk a Monostorapáti Közös Önkormányzati 

Hivatal  létrehozásáról szóló megállapodás módosítását az érintett önkormányzatok 

polgármesterei aláírták. 

29/2015.(V.4.)Ökt.sz. határozat alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 

részére biztosított pótelőirányzat létszám időszakos biztosítása miatt átutalásra került. 

30/2015.(V.4.)Ökt.sz. határozat alapján lekötöttük az víziközmű díjat elkülönített számlára. 

31/2015.(V.7.)Ökt.sz. határozat alapján pályázatot nyújtottunk be a „Gyermekszegénység 

elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása” címen 

32/2015.(V.21.)Ökt.sz. határozat alapján elfogadtuk a Tapolcai Rendőrkapitányság 

beszámolóját  Kapolcs közbiztonságáról, az erről szóló határozatot megküldtük a 

Rendőrkapitányságnak. 

33/2015.(V.21.)Ökt.sz. határozat alapján elfogadtuk Kapolcs Polgárőr Egyesület 2014. évi 

beszámolóját. A határozatot megküldtük az Egyesület részére. 

34/2015.(V.21.)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. 

35/2015.(V.21.)Ökt.sz. határozat alapján elfogadtuk a 2014. évi belső ellenőrzésről készített 

értékelést. 

36/2015.(V.21.)Ökt.sz. határozat alapján elfogadtuk  A Völgy TDM Egyesület 2014. évi 

beszámolóját, az együttműködési megállapodás kiegészítésével, egyben tájékoztatási 

kötelezettséget határoztunk meg az Egyesület felé. A határozatot megküldtük az Egyesület 

elnökének. 

37/2015.(V.21.)Ökt.sz. határozat alapján sor került a HÉSZ módosítására, az érintett 

tulajdonosokkal partnerség kialakítása. 

39/2015.(V.21.)Ökt.sz. határozat alapján elutasításra került Nagy Ottó Kapolcs, Jókai u. 17. 

sz. alatti lakos ingatlanbérlési kérelme. A határozatot megküldtük az érintett félnek. 

40/2015.(V.21.)Ökt.sz. határozat alapján köztéri szobor létesítésére pályázatot nyújtottunk be. 

41/2015.(V.21.)Ökt.sz. határozat alapján utazási támogatást állapítottunk meg szociális 

rászoruló személy  részére. 

42/2015.(V.27.)Ökt.sz. határozat alapján együttműködési megállapodást kötöttünk a 

Művészetek Völgye Nonprofit Kft-vel. A határozatot megküldtük részükre. 
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43/2015.(VI.9.)Ökt.sz. határozatban megbíztuk Henn Zsolt Veszprém, Nárcisz u. 18. sz alatti 

lakost pályázat írásra. 

44/2015.(VI.9.)Ökt.sz. határozat alapján pályázatot nyújtottunk be Kapolcs, belterületi utak 

felújítására, valamint a Védőnői Szolgálat épületének felújítására 

45/2015.(VI.25.)Ökt.sz. határozat alapján közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot 

nyújtottunk be  informatikai eszközök  beszerzéséhez. 

46/2015.(VI.25.)Ökt.sz. határozat alapján közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot 

nyújtottunk be  közösségi színtér fejlesztésére. 

50/2015.(VII.2.)Ökt.sz. határozat szerint módosítottuk a forgalmi rend változását a 

Művészetek Völgye Fesztivál idejére 

51/2015.(VII.2.)Ökt.sz. határozat alapján átadtuk a Kapolcs, Kossuth u. 62. sz. alatti külső 

WC-t használatra a Völgy TDM Egyesületnek. 

52/2015.(VII.2.)Ökt.sz határozat alapján megállapodás kötöttünk Vigántpetend község 

Önkormányzatával Horváth Lászlóné bérének kifizetéséhez, az erről szóló határozatokat az 

érintettek megkapták. 

53/2015.(VII.2.)Ökt.sz határozat szerint közterületek bérbeadásáról állapodtunk meg a 

Müvészetek Völgye Nonprofit Kft-vel a fesztivál idejére. 

54/2015.(VII.2.)Ökt.sz határozat szerint nem lakás céljára szolgáló épületek bérbeadásáról 

állapodtunk meg a  Müvészetek Völgye Nonprofit Kft-vel a Fesztivál idejére. 

55/2015.(VII.2.)Ökt.sz határozat szerint Szabó Istvánnét bíztuk meg a Kossuth u. 62. sz. alatti 

WC üzemeltetésére, az erről szóló határozatot megkapta. 

56/2015.(VII.2.)Ökt.sz határozat alapján Nyári Béláné kérelme elutasítása került, az erről 

szóló határozatot megkapta. 

57/2015.(VII.2.)Ökt.sz határozat alapján Nagy Lajosnét megbíztuk a Kossuth u.33. sz. alatti 

WC üzemeltetésével, az erről szóló határozatot megkapta. 

58/2015.(VII.2.)Ökt.sz határozat szerint a fodrászüzlet kertjét bérbe adtuk Szita Zoltán ev. 

részére  a Fesztivál idejére, az erről szóló határozatot megkapta. 

59/2015.(VII.2.)Ökt.sz határozat alapján a postaépület lépcsőjét bérbe adtuk az Illimani Bt. 

részére a Fesztivál idejére, az erről szóló határozatot megkapta. 

60/2015.(VII.2.)Ökt.sz határozat alapján a Fodrászüzlet bérbeadásra Fekete Mária 

vállalkozónak a Fesztivál idejére, az erről szóló határozatot megkapta. 

61/2015.(VII.2.)Ökt.sz határozat alapján Kapolcs, Petőfi u. 39. sz. alatti ingatlant bérbe adtuk 

a Veszprém  megyei Vöröskereszt részére a Fesztivál idejére, az erről szóló határozatot 

továbbítottuk. 

62/2015.(VII.2.)Ökt.sz határozat alapján megállapodtunk, hogy Kapolcs község 

önkormányzata parkoltatási tevékenységet folytat a Fesztivál ideje alatt. 

63/2015.(VII.2.)Ökt.sz határozat alapján a parkoltatási díj mértékét meghatároztuk. 

64/2015.(VII.2.)Ökt.sz határozat alapján Virág János kérelme elutasításra került, az érintett az 

erről szóló határozatot megkapta. 

65/2015.(VIII.17.)Ökt.sz  határozatot megküldtük a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. 

részére az ivóvízellátó víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról.  

66/2015.(VIII.17.)Ökt.sz  határozatot  továbbítottuk a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. 

részére a Hegyesd szennyvízelvezető és tisztító víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési 

Tervének elfogadásáról. 

67/2015.(VIII.17.)Ökt.sz  határozatot továbbítottuk a Tapolca és Környéke Önkormányzati 

Társulásnak létszámleépítés ügyében. 

68/2015.(VIII.17.)Ökt.sz  határozat alapján támogatást adtunk a Vigántpetend-Kapolcs 

Egészségügyi Alapítványnak eszközbeszerzésre. 

69/2015.(VIII.24.)Ökt.sz. határozat alapján aláírtuk a kapolcsi fiókgyógyszertár 

működtetésére vonatkozó megállapodást.  
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70/2015.(IX.15.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a tervezőnek, a településszerkezeti terv 

elfogadásáról.  

72/2015.(IX.7.)Ökt.sz. határozat alapján megküldtük a csatlakozási nyilatkozatot a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról. 

73/2015.(IX.7.)Ökt.sz.  határozat alapján benyújtottuk a pályázatot a szociális célú tűzifa 

juttatáshoz. 

 

Átruházott hatáskörben hozott döntések: 

 

2015 májustól 2015 szeptember 23-ig 

 

1 fő temetési költségekhez való hozzájárulás 

 

1 fő részére 2.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

1 fő részére 5.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

1 fő részére 20.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

1 fő részére 10.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

 

1 fő részére egy éves időtartamra havi 15.000.- Ft rendkívüli települési támogatás 

megállapítása 

 

2 fő részére 20.000.- - 20.000.- Ft  rendkívüli települési támogatás – újszülött 

hozzátartozójának – megállapítása 

 

1 fő részére 10.000.- Ft rendkívüli települési támogatás – gyermekek tanulmányainak 

támogatására – megállapítása 

1 fő részére 20.000.- Ft rendkívüli települési támogatás – gyermekek tanulmányainak 

támogatására – megállapítása 

1 fő részére 30.000.- Ft rendkívüli települési támogatás – gyermekek tanulmányainak 

támogatására – megállapítása 

 

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

megállapítása (áramszámla) 

1 fő részére 3.000.- Ft/hó lakhatással kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás 

megállapítása (áramszámla) 

 

 

 

Kapolcs 2015. szeptember  16. 

 

 

        Göntér Gyula 

        polgármester 


