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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: 

 

2018. november 21. napjától 2019. március 30. napjáig 

 

14/2018.(II.16.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Kapolcs Polgárőr Egyesületet 200.000.- Ft összeggel támogatta. A megállapodást 

megkötöttem és az egyesület a felhasznált támogatásról elszámolt. 

 

15/2018.(II.16.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Veszprém Fő-egyházmegyei Karitászt 30.000.- Ft-tal támogatta. A megállapodást 

megkötöttem és a Veszprém Főegyházmegyei Karitász a felhasznált támogatásról elszámolt. 

 

16/2018.(II.16.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Veszprém Megyei Falugondnok Egyesületét 5000Ft-tal támogatja. A támogatási 

szerződést megkötöttem és az Egyesület a felhasznált támogatási összegről elszámolt. 

 

17/2018.(II.16.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete jóváhagyta Márvány Péter polgármester 2018. évi szabadság ütemezését. A jegyző a 

munkaügyekkel foglalkozó ügyintéző részére továbbította a döntést. 

 

32/2018.(III.22.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete A Völgy Turisztikai Egyesületet támogatta. A megállapodást megkötöttem és az 

egyesület a felhasznált támogatásról elszámolt. 

 

126/2018.(X.11.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő 

-testülete a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány 200.000.- Ft összegű támogatását 

elfogadta. A támogatási szerződést megkötöttem és a kiutalásáról intézkedtem. 

 

128/2018.(XI.5.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő 

-testülete a TOP-1.1.-15-VE1-16 orvosi rendelő pályázat összegének átcsoportosítását, a 

bővítési munkákra elfogadta. A projektmenedzsmentet a döntésről tájékoztattam és az 

átcsoportosításról intézkedtem. 

 

132/2018.(XI.28.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő 

-testülete a 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet elfogadta és a feladattal megbízza 

Kövessiné Müller Katalint. A belső ellenőri feladatokat Kövessiné Müller Katalin elvégezte. 

 

133/2018.(XI.28.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő 

-testülete elfogadta TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00012. projekt kivitelezési határidejét 

2018.12.31-ig meghosszabbítását. A projektmenedzsmentet a döntésről tájékoztattam, a 

szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

134/2018.(XI.28.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő 

-testülete elfogadta a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 projekt megvalósítását, folytatását, 

támogatási szerződés módosítását. Kezdeményeztem a Pénzügyminisztérium Regionális 



Fejlesztési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Irányító Hatóságánál a 

támogatási szerződés módosítását. 

 

135/2018.(XI.28.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő 

-testülete a 16/4. hrsz-ú ingatlan értékbecslési munkáinak kifizetését elfogadja. A Zéta 

Ingatlanközvetítő Iroda kifizetéséről intézkedtem. 

 

137/2018.(XI.28.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő 

-testülete a traktor pótkocsijának magasításához az önkormányzat költségvetéséből 200.000.- 

Ft-ot biztosít. A szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

138/2018.(XI.28.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő 

-testülete a Tördemic Néptáncegyüttes zeneszolgáltatási díjként 76.000.- Ft kifizetéséhez 

hozzájárul. Az együttes bankszámlájára történő átutalásáról gondoskodtam. 

 

141/2018.(XII.6.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő 

-testülete Dobosi Dániel Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételéhez elvi 

és anyagi támogatást nyújt. A jegyző a pályázat benyújtásának intézmény felé történő 

megküldéséről gondoskodott. 

 

155/2018.(XII.6.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő 

-testülete megbízta a polgármestert dr. Valastyán Pál Károlyt ügyvédi díjának kifizetésére, 

intézkedések megtételére. A szükséges intézkedéseket megtettem, a kifizetésről 

gondoskodtam. 

 

156/2018.(XII.6.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő 

-testülete a karácsonyi ünnepség megrendezését 50.000.- Ft összeggel támogatta. A 

támogatási összeg átutalásáról intézkedtem a rendezvény megrendezése céljából. 

 

157/2018.(XII.6.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő 

-testülete felhatalmazza a polgármestert az EFOP pályázattal kapcsolatos vállalkozói 

szerződés aláírására. A szerződés aláírása ügyében a szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

158/2018.(XII.6.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő 

-testülete a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 pályázat a közbeszerzési eljárás megindításához 

intézkedéseket elfogadta. A szükséges intézkedéseket megtettem, a projektmenedzsmentet 

tájékoztattam. 

 

159/2018.(XII.19.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő 

-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2018-2023 évekre a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. 

Az elfogadott HEP-et a község honlapjára és a TEIR rendszerbe történő feltöltésről, valamint 

megküldésről a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltség 

Felzárkózási és Képzési Osztályának a jegyző gondoskodott. 

 

160/2018.(XII.19.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő 

-testülete támogatja a „Bondoró Fesztivál” megrendezését 2019.05.30-06.02. között. 

Együttműködési megállapodás megkötéséről intézkedtem a Vip Produkció Fesztiválirodával. 

 

161/2018.(XII.19.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő 

-testülete LEADER VP6-19.2.1-28-1-17 számú pályázatot nyújt be, termelés- szolgáltatás, 



kínálat fejlesztés támogatására. A pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket 

megtettem. 

 

162/2018.(XII.19.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő 

-testülete LEADER VP6-19.2.2-28-4-17 számú pályázatot nyújt be „Együttműködést segítő 

rendezvények támogatására”. A pályázat benyújtásához a szükséges intézkedéseket 

megtettem. 

 

1/2019.(I.24.) Ökt. számú határozatában Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését elfogadta. 

Az önkormányzat költségvetésének hozzáigazításával megbíztam a pénzügyi ügyintézőt. 

 

2/2019.(I.24.) Ökt. számú határozatában Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását 

elfogadta. A jegyző a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához a változások 

bejelentését megtette a törzskönyvi nyilvántartások átvezetése céljából. 

 

3/2019.(I.24.) Ökt. számú határozatában Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra pályázatot nyújt be és az illetményalap 

2019.01.01-től 50.000.- Ft. A pályázatot Monostorapáti község polgármestere nyújtotta be. 

 

6/2019.(II.7.) Ökt. számú határozatában Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete felülvizsgálta a Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodást, 

módosítás nélkül elfogadta. A jegyző a nemzetiségi önkormányzat elnökét tájékoztatta a 

döntésről. 

 

7/2019.(II.7.) Ökt. számú határozatában Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete az iskolai körzethatárt elfogadta. A jegyző a határozatot megküldte a VMKH 

Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Osztályának. 

 

10/2019.(II.7.) Ökt. számú határozatában Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadta Nagyvázsony község Önkormányzatával kötött bölcsődei feladat-ellátási 

szerződés felmondását 2019.04.30-al. A jegyző a testületi döntést tartalmazó határozatot 

megküldte Nagyvázsony község Önkormányzata részére. 

 

11/2019.(II.7.) Ökt. számú határozatában Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete megbízza a Nemes-Gyarmati Bt-t 2019.03.01-2019.12.31. között a főépítészi és 

tanácsadói feladatainak ellátásával. A képviselő-testület döntéséről a Nemes-Gyarmati Bt-t 

tájékoztattam, megbízási szerződést megkötöttem. 

 

12/2019.(II.7.) Ökt. számú határozatában Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Mobile Lodging Kft. Szaszkó Benedek ügyében felhatalmazta a polgármestert 

tervezővel, főépítésszel történő egyeztetésre. A tervezővel és főépítésszel egyeztettem, 

tájékoztattam a döntésről. 

 

13/2019.(II.7.) Ökt. számú határozatában Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a TOP-4.1.1-15VE1-2016-00023 sz projekthez saját forrást biztosít a beruházásra 

elkülönített összegből 2019. évben. A jegyző a határozatot megküldte a Pénzügyminisztérium 

Regionális Fejlesztési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Irányító 

Hatósága részére. 



 

15/2019.(II.7.) Ökt. számú határozatában Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete hozzájárul a 2019. évi költségvetésből a felsorolt programokhoz és kifizetésekhez. A 

program megszervezéséről és a költségek kifizetéséről intézkedtem. 

 

17/2019.(III.5.) Ökt. számú határozatában Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 

alapellátási térítési díjait elfogadta. A döntésről a Társulás elnökét a határozat megküldésével 

tájékoztattam. 

 

21/2019.(III.5.) Ökt. számú határozatában Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Nőnapi rendezvény lebonyolításához 200.000- Ft-ot a 2019. évi költségvetésből 

biztosít. A szükséges intézkedéseket a rendezvény lebonyolításához megtettem, a költségek 

kifizetéséről gondoskodtam. 

 

22/2019.(III.5.) Ökt. számú határozatában Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a „Híres Futár” c. újság nyomdai költségének biztosítását elfogadta. Az újság 

elkészítését megrendeltem és a számla kifizetése ügyében intézkedtem. 

 

23/2019.(III.5.) Ökt. számú határozatában Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a falugondnoki autó javítása, festés költségét elfogadta. A szükséges intézkedéseket 

megtettem. 

 

24/2019.(III.5.) Ökt. számú határozatában Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Kapolcs, Kossuth u. 2. védőnői szolgálat működéséhez 300.000.- Ft értékben 

biztosítja a berendezési tárgyakat. A védőnőt tájékoztattam a képviselőt-testület döntéséről, 

aki a szükséges eszközöket megrendeléséről gondoskodik. 

 

25/2019.(III.5.) Ökt. számú határozatában Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a TOP4.1.1-15-VE-2016-00023. sz. pályázat megvalósításához a 2019. évi költ-

ségvetésből a fűtés korszerűsítését biztosítja. A döntésről a pénzügyi ügyintézőt tájékoztattam 

és a szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

26/2019.(IV.15.)Ökt.számú határozatot megküldtük Fekete József részére tájékoztatás 

céljából.  

 

27/2019.(IV.29.)Ökt.sz. határozat alapján aláírtuk az együttműködési megállapodást a 

Művészetek Völgye Nonprofit Kft-vel a fesztivál lebonyolításának feltételeiről. 

 

28/2019.(IV.29.)Ökt.sz. határozat alapján aláírtuk a közterületek, és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szerződést. 

 

29/2019.(IV.29.)Ökt.sz. határozat alapján kifizettük az ügyvéd részére a jogi tanácsadásért, és 

okirat készítéséért megállapított díjat.  

 

 

Átruházott hatáskörben hozott döntések: 

 

(települési ápolási díj, gyógyszertámogatás, lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott 

támogatás, rendkívüli települési támogatás – temetési támogatás, rendkívüli 



gyógyszertámogatás, gyermekek tanulmányainak támogatása, újszülöttek hozzátartóinak 

egyszeri támogatása -)  

 

2018. november 20.-tól 2019. április  30.-ig 

  

- 42 fő rendkívüli települési támogatás hivatalból 4.000 Ft/fő összesen 168.000-Ft 

- 24 fő rendkívüli települési támogatás hivatalból 8.000 Ft/fő összesen 192.000-Ft 

- 1 fő rendkívüli települési támogatás 10.000 Ft/fő  

- 1 fő rendkívüli települési támogatás hivatalból 20.000 Ft/fő  

- 1 fő rendkívüli települési támogatás 20.000 Ft/fő  

- 1 fő rendkívüli települési támogatás 25.000 Ft/fő  

- 1 fő rendkívüli települési támogatás hivatalból 30.000 Ft/fő  

- 1 fő rendkívüli települési támogatás 30.000 Ft/fő  

- 1 fő települési támogatás iránti kérelmének elutasítása jövedelem túllépése miatt 

 

- 3 fő gyermekek tanulmányi támogatás 20.000 Ft/fő összesen 60.000-Ft 

 

- 1 fő gyógyszertámogatásban részesül 2019.01.01-2019.12.31. 4.000-Ft/hó 

 

- 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 4.500 Ft/hó 2018.11.01-

2019.10.31. 

- 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 3.500 Ft/hó 2018.11.01-

2019.10.31. 

- 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 4.500 Ft/hó 2018.12.01-

2019.11.30. 

- 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 4.500 Ft/hó 2019.04.01-

2020.03.31. 

- 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 4.500 Ft/hó 2019.05.01-

2020.04.30. 

-   

Kapolcs. 2019. május  14. 

 

 

        Márvány Péter 

        polgármester 


