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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: 

 

2019. április 1-től 2019. október 31-ig 

 

26/2019.(IV.15.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Fekete József Kapolcs 16/3.hrsz telekhatár rendezésének kérelmét a 

16/4. hrsz telekhatárrendezésekor veszi figyelembe. A jegyző az érintetett a képviselő-testület 

döntéséről tájékoztatta. 

 

27/2019.(IV.29.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Művészetek Völgye Nonprofit Kft-vel együttműködési megállapodást 

köt 4 évre a Művészetek Völgye Fesztiválra. Az együttműködési megállapodást aláírtam, az 

ügyben intézkedtem. 

 

28/2019.(IV.29.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 29. Művészetek Völgye Fesztivál lebonyolítására a közterületeit és 

középületeit bérbe adja megállapodás szerinti díjjal. A szerződést megkötöttem és a számlák 

kiállításáról intézkedtem. 

 

29/2019.(IV.29.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete dr. Simon Sándor ügyvéd jogi tanácsadásának és telekhatár-rendezés 

ügyében végzett munkájáért díjban részesíti. A jegyző az ügyvédi díj kifizetéséhez az 

intézkedéseket megtett.  

 

30/2019.(V.15.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság póttagjának Török Tamásné helyi lakost 

választotta. Az esküt a megválasztott tagok letették és a megbízólevelet átadtam. 

 

31/2019.(V.15.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 2019. május 18-án megrendezése kerülő Kapolcs Vásár költségeire 

költségvetés terhére 300.000.- Ft-ot biztosít. A vásár megtartásához az intézkedéseket 

megtettem és a költségek kifizetéséről gondoskodtam. 

 

34/2019.(V.23.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi 

ellátásáról szóló beszámolót. A jegyző a beszámolót megküldte a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának. 

 

37/2019.(V.23.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Vass István és társai kérelmét, megbízza a polgármester 

a 16/4 hrsz-ú út tervezési munkáinak intézésével. A szükséges intézkedéseket megtettem és 

szakembert bíztam meg a munkálatok elvégzésével. 

 

38/2019.(V.23.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete megtárgyalta Dobosi Györgyné 455. hrsz-ú ingatlan adásvételi kérelmét 



és ingatlanbecslőt bíz meg az értékbecsléssel. Megbíztam az értékbecslőt az ingatlan 

értékének meghatározásával az ingatlan értékesítéséhez. 

 

39/2019.(V.23.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete megtárgyalta Varga Béla faház bérlését, parkoltatás céljából bérbe adja és 

bérleti szerződés megkötését elfogadta. A jegyző a bérleti szerződés elkészítéséről 

gondoskodott, melyet aláírtam. 

 

40/2019.(V.23.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete megtárgyalta 2019-ben megvalósítandó fejlesztési elképzeléseket és fel-

hatalmazza polgármestert árajánlat kérésére. A fejlesztéséhez szükséges tervezési és felújítási 

munkálatok elvégzéséhez árajánlatokat kértem. 

 

41/2019.(V.23.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 2019. május 30-június 2. „Bondoró fesztivál” szervezőivel szerződés 

aláírására felhatalmazza a polgármestert. A szerződést aláírtam a fesztivál megrendezésre 

került. 

 

42/2019.(VI.11.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a tanácsadó helyiség függönyeinek, karnisainak beszerzésére 140.000.- 

Ft-ot biztosít. A szükséges intézkedéseket megtettem, beszerzésről gondoskodtam. 

 

43/2019.(VI.20.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete bérbe adja a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egyletnek 

ingatlanait a Kapolcska Fesztivál időtartamára. Bérleti szerződést aláírtam a szükséges 

intézkedéseket megtettem. 

 

44/2019.(VI.20.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete támogatja Loránd György r. alezredes Tapolcai Rendőrkapitányság 

Vezetőjévé történő kinevezését. A jegyző a képviselő-testület döntéséről a Veszprém Megyei 

Rendőrfőkapitányság mb. vezetőjét tájékoztatta. 

 

45/2019.(VII.11.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete támogatja dr. Pászthy Bea főorvos kérelmét a Veranda Klinika Kapolcs, 

Jókai u. 15. sz. alatti működését. A jegyző a döntésről a kérelmezőt értesítette. 

 

46/2019.(VII.11.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Kapolcs Jövőjéért Alapítvány beszámolóját és kiegészítését elfogadta. A 

3,2 millió forint támogatást elismeri. A szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

47/2019.(VII.11.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a 16/20. hrsz-ú lakótelket, melynek közzétételével 

megbízza a polgármestert. Az értékesítés közzétételéről intézkedtem. 

 

48/2019.(VII.11.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete bérbe adja a Kapolcs, Kossuth u. 27. sz. ingatlant Csordás László karcagi 

lakosnak a 2019.07.19-től 2019.07.28-ig. A bérleti szerződést megkötöttem, a szükséges 

intézkedéseket megtettem. 

 



49/2019.(VII.11.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete bérbe adja a 20/12. hrsz-ú ingatlan egy részét Nyári Jenő helyi lakosnak 

parkoltatás céljából 4 évre bérleti díjért. Az érintetett a döntésről értesítettem és a bérleti 

szerződést aláírtam. 

 

50/2019.(VII.11.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadta 2019.07-19-től 2019. 07. 28-ig a forgalmi rend változást, 

tájékoztató táblák elhelyezését, a helyiek tájékoztatását. A lakosság tájékoztatásának ügyében 

intézkedtem. 

 

51/2019.(VII.11.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete megbízza Fekete Gyula Ottóné helyi lakost 2019.07.19-től 2019.07.28-ig 

a WC-k üzemeltetésével. Az érintettet a munkálatok elvégzésével megbíztam, a szükséges 

intézkedéseket megtettem. 

 

52/2019.(VII.11.) Ökt. számú határozat szerint Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete megbízza Szabó Istvánné helyi lakost 2019.07.19-től 2019.07.28-ig a 

WC-k üzemeltetésével. Szabó Istvánnét a munkálatokkal megbíztam és a szükséges 

intézkedéseket megtettem.  

 

53/2019.(VII.11.) Ökt. számú határozat szerint Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete megbízza Fekete Tibor helyi lakost 2019.07.19-től 2019.07.28-ig az 

iskolamúzeum felügyeletével. Az érintettet a munkálatokkal megbíztam, a szükséges 

intézkedéseket megtettem. 

 

54/2019.(VII.11.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete bérbe adja a Petőfi u. 39. sz. ingatlant a Vöröskereszt Veszprém Megyei 

Szervezetének 2019.07.19-2019.07.28-ig. A szervezettel a bérleti szerződést megkötöttem, az 

ingatlant biztosításáról intézkedtem. 

 

55/2019.(VII.11.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete értékesítésre meghirdeti Dobosi Györgyné kérelmére a Kapolcs, Kossuth 

u. 29. hrsz.455 ingatlant 3.220.000 Ft-ért. Az értékesítés közzétételéről intézkedtem. 

 

56/2019.(VII.11.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete értékesítésre meghirdeti a Kapolcs, Petőfi u. 39. hrsz.246 ingatlant 1188 

m2 nagyságú ingatlant 5.520.000.-Ft-ért. Az értékesítés közzétételéről intézkedtem. 

 

57/2019.(VII.11.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete értékesítésre meghirdeti a Kapolcs, hrsz.458 ingatlant 484 m2 nagyságú 

ingatlant 20.000.000.-Ft-ért. Az ingatlan értékesítésének közzétételéről intézkedtem. 

 

58/2019.(VII.11.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete támogatási igényt nyújt be szociális célú tűzifa vásárlására 46m3 

mennyiségben, amelyhez 58.420 Ft önerőt biztosít. A támogatási igény benyújtásra került, a 

Bakonyerdő Zrt-vel a megállapodást  kötöttem. 

 

59/2019.(VII.11.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete engedélyezi Nemes-Gyarmati Bt részére 211.000.- Ft összegű számla 

kifizetését. A számla átutalásával kapcsolatos intézkedéseket megtettem. 



 

60/2019.(VII.11.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a volt tűzoltószertár meszelésére az árajánlatot elfogadta, megbízza a 

polgármestert a munka megrendelésével. A munka elvégzését megrendeltem és a vállalkozó 

kifizetéséről intézkedtem. 

 

61/2019.(VII.11.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete megbízza a helyi értéktár kezelésével Márta Istvánt a Kapolcsi Kulturális 

és Természetvédelmi Egylet vezetőjét. A megállapodást megkötöttem. 

 

62/2019.(VIII.15.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 16/17. hrsz-ú ingatlant Szabóné Csényi Ágota Gizella 

és Szabó János Huszti Lászlónak értékesítse. Az adásvételi szerződést aláírtam és a szükséges 

intézkedéseket megtettem. 

 

63/2019.(VIII.15.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait. 

Polgármestert felhatalmazza az eskü vételére. A megválasztott tagok az esküt letették, a 

megbízóleveleket átadtam. 

 

65/2019.(VIII.29.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 43. Vigántpetend, Kapolcs ívóvíz-ellátó víziközmű rendszer 2020-2034.  

Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadásra javasolta. A szolgáltató részére a testületi döntést 

tartalmazó határozatot megküldte a jegyző. 

 

66/2019.(VIII.29.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 64.sz.Hegyesd szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű rendszer 2020-

2034. Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadásra javasolta. A szolgáltatót a testület döntéséről a 

jegyző tájékoztatta. 

 

69/2019.(VIII.29.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 16/20. hrsz-ú lakóteleket lakóház építése céljából értékesíti. Megbízza a 

polgármestert az ajánlattevő tájékoztatására. Az ajánlattevőt a döntésről tájékoztattam. 

 

70/2019.(VIII.29.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a településfejlesztési beruházások támogatására volt óvodaépület 

kertjének hasznosítására pályázatot nyújt be. A szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

71/2019.(VIII.29.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00012 sz. pályázat többletelőlegként kiutalt 

összegének visszautalását a MÁK-nak elfogadta. A visszafizetéssel kapcsolatos 

intézkedéseket megtettem. 

 

72/2019.(VIII.29.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Kapolcs 458. hrsz-ú ingatlant (volt posta) bérbe adja, 100.000.- Ft 

bérleti díjért. Felhatalmazza a polgármestert egyeztetésre. Az ingatlan bérbeadásáról 

egyeztettem, a szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

73/2019.(VIII.29.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete testvér település Mákófalva fogadására 500.000.- Ft-ot biztosít 2019. évi 



költségvetésből. A testvér településről érkezők fogadásáról gondoskodtam, ellátásukhoz 

szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

74/2019.(X.1.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

való csatlakozást, nyilatkozat aláírását elfogadta. A jegyző a szándék-nyilatkozatot megküldte 

az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. 

 

75/2019.(X.1.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete az iskolai körzethatárt megismerte, egyetért a körzethatárral. Utasítja a 

jegyzőt a határozat megküldésére hatóság részére. A képviselő-testület döntését tartalmazó 

határozatot megküldte a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Megyei Járási Hivatal 

Hatósági Főosztályának részére. 

 

76/2019.(X.1.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Kű-házi játszótér felújítását elfogadta és 300.000.- Ft-ot biztosít a 2019. 

évi költségvetésről. A szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

77/2019.(X.1.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023. pályázat elutasítását tudomásul vette, 

meg-állapítja projekt lezárásának folytatását. Az egyeztetéseket lefolytattam, a szükséges 

intézkedéseket megtettem. 

 

78/2019.(X.10.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-16 pályázat benyújtását elfogadta belterületi csapadékvíz 

fejlesztésre polgármestert felhatalmazza intézkedésekre. A szükséges intézkedéseket 

megtettem. 

 

79/2019.(X.10.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadta Kapolcsi Vásár 2019.10.12-i megrendezését, 500.000.- Ft forrás 

biztosítását a 2019. évi költségvetésből. A vásár megrendezéséhez a szükséges intézkedéseket 

megtettem. 

 

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 -)  

 

2019. április 01.-től 2019. november 8.-ig 

  

- 11 fő rendkívüli települési támogatás hivatalból 30.000 Ft/fő összesen 330.000-Ft 

- 13 fő rendkívüli települési támogatás hivatalból 20.000 Ft/fő összesen 260.000-Ft 

- 18 fő rendkívüli települési támogatás hivatalból 10.000 Ft/fő összesen 180.000-Ft 

- 1 fő rendkívüli települési támogatás hivatalból 5.000 Ft/fő  

- 1 fő rendkívüli települési támogatás 1.000 Ft/fő  

 

- 2 fő elhunytak hozzátartozói egyszeri támogatása 30.000 Ft/fő összesen 60.000-Ft 



 

- 1 fő újszülöttek hozzátartozóinak egyszeri támogatása 20.000 Ft/fő  

 

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

2020.04.30. 

- 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 4.500 Ft/hó 2019.11.01-

2020.10.31. 

- 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 3.500 Ft/hó 2019.11.01-

2020.10.30. 

- 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 3.500 Ft/hó 2019.10.01-

2020.09.30. 

- 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 3.000 Ft/hó 2019.10.01-

2020.09.30. 

 

 

Kapolcs. 2019. november 8.. 

 

 

        Márvány Péter 

        polgármester 


