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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. november 1. napjától 2020. május 31. napjáig 

 

 

8/2019.(II.7.) Ökt. számú határozata alapján elfogadta Kapolcs község 

Önkormányzata Képviselő-testülete a Kapolcs Polgárőr Egyesület 300.00.- Ft összegű 

támogatását. A támogatási szerződés alapján az összeg kiutalása megtörtént és a szervezet a 

támogatás felhasználásáról elszámolt. 

 

9/2019.(II.7.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Veszprém Fő-egyházmegyei Karitász 30.000.- Ft összegű támogatását. A 

támogatási szerződés alapján az összeg kiutalása megtörtént és a szervezet a támogatás 

felhasználásáról elszámolt. 

 

18/2019.(III.5.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Kapolcsi Kapocs Ifjúsági Egyesület támogatását és támogatási szerződés 

megkötését elfogadta. A támogatási szerződés alapján az összeg kiutalása megtörtént és a 

szervezet a támogatás felhasználásáról elszámolt. 

 

19/2019.(III.5.) Ökt. számú határozatában Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesületének támogatását és támogatási 

szerződés megkötését elfogadta. A támogatási szerződés alapján az összeg kiutalása megtörtént 

és a szervezet a támogatás felhasználásáról elszámolt. 

 

67/2019.(VIII.29.) Ökt. számú határozatában Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 246. hrsz-ú ingatlant Gál Ványa Márta szegedi lakos részére értékesíti. Az adás-

vételi szerződés megkötése megtörtént a kifizetés a szerződés alapján. 

 

68/2019.(VIII.29.) Ökt. számú határozatában Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete 455. hrsz-ú ingantant Dobosi Györgyné helyi lakos részére értékesíti. Az adás-vételi 

szerződés megkötése megtörtént a kifizetés a szerződés alapján befizetésre került. 

 

84/2019.(X.24.) Ökt. számú határozatában Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Társulási Tanácsba Márvány Péter polgármestert delegálta. Felhatalmazás alapján 

az önkormányzatot képviseltem. 

 

85/2019.(X.24.) Ökt. számú határozatában Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a TOP-2.1.3-16 pályázat elkészítési költségének a Városökológiai Bt. Budapest 

részére történő utalását elfogadta. Az összeg kifizetéséről és az érintett értesítéséről 

intézkedtem. 

 

87/2019.(XI.21.) Ökt. számú határozatában Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete felhatalmazta a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatalt a kapolcsi adórendelet 

felülvizsgálatára. Az adórendelet felülvizsgálata folyamatban. 

 



88/2019.(XI.21.) Ökt. számú határozata szerint Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Mobile Lodging Kft kérelmét 0169/5.,6.,163/3. övezet átsorolást 

támogatta. A HÉSZ módosításhoz ajánlatot kértem. 

 

93/2019.(XI.21.) Ökt. számú határozata szerint Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Malmok Völgye/Tematikus utak az Eger-patak mentén című projekt 1 fő 

turisztikai szakember alkalmazását elfogadta. A kifizetéséhez a szükséges intézkedéseket 

megtettem. 

 

94/2019.(XI.21.) Ökt. számú határozata szerint Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítását elfogadta. A képviselő-testület döntéséről a jegyző tájékoztatta a Társulás elnökét 

és a Megállapodást aláírtam. 

 

95/2019.(XI.21.) Ökt. számú határozatában Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Vásártér utca burkolat kiépítésének, Kossuth utca járda felújítás tervezői feladataival 

megbízza Söveges Csabát. A tervezőt a feladatokkal megbíztam, aki a munkát elvégezte. 

 

96/2019.(XI.21.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete Kelemen Károly vállalkozó által kiállított számlát, a vízelvezető árok 

felújítására vonatkozó kifizetését elfogadta. Az összeg kifizetéséről intézkedtem. 

 

97/2019.(XI.21.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete megbízza a GeoStore Mérnöki Bt-t a védőnői szolgálat épületének 

földhivatali nyilvántartásához a feladatok ellátására. A munkálatok elvégzését megrendeletem, 

a szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

112/2019.(XII.9.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete Dr. Tóth József háziorvos kérelmét számítógép beszerzésére elfogadta, 

270.000.- Ft összegben. Az összeg kiutalásáról intézkedtem. 

 

113/2019.(XII.9.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete Gyarmati Tamás főépítész második féléves munkadíj számlájának összegét 

elfogadta. A kifizetéséhez a szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

114/2019.(XII.9.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete Kelemen Károly vállalkozó munkadíj számlájának összegét elfogadta, 

biztosítja a 2019. évi költségvetésből. A kifizetésről intézkedtem. 

 

115/2019.(XII.9.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 2019. december 28-án hagyományőrző disznóvágást tart, melyre 200.000.- 

Ft-ot 2019. évi költségvetésből biztosít. A rendezvény lebonyolításához a szükséges 

intézkedéseket megtettem, a felmerülő költséget kifizetésre kerültek. 

 

1/2020. (I.29.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülte a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését, önkormányzat 

hozzájárulását elfogadta. A község költségvetésébe beépítésre került. 

 

2/2020. (I.29.)  Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 



módosítását, egységes szerkezetét elfogadta. A jegyző az Alapító Okirat módosításához a 

szükséges intézkedéseket megtette. 

 

3/2020. (I.29.)  Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülte a Tapolca Környéki Önkormányzati társulás gépjárművének használatba adását 

támogatta. A jegyző a döntésről a Társulás elnökét tájékoztatta. 

 

6/2020. (II.13.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülte a Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodást 

jóváhagyta és irodát biztosít. A szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

7/2020. (II.13.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülte az iskolai körzethatárt megismerte, egyetért. A jegyző határozatot megküldte a VJH 

Hatósági Osztályának. 

 

9/2020. (II.13.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülte a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti Szolgálat gyermekek nyári táborozásához 

biztosítja a falugondnoki buszt. A jegyző a kérelmezőt tájékoztatta az önkormányzat döntéséről. 

 

10/2020. (II.13.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte megismerte és elutasítja Zékány Zoltán volt nyomda épület bérleti díjának 

mérséklését. Az érintettet a jegyző tájékoztatta a döntésről. 

 

11/2020. (II.13.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülte a Völgytrade Kft. Kossuth u. 48. sz. alatt üzemeltett Vegyesbolt bérleti szerződést meg-

szünteti 2020.03.01. és kártalanítást fizet. Az érintettet a testület döntéséről tájékoztattam és a 

kifizetéséhez a szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

12/2020. (II.13.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte a GINOP-7.1.9-17-2018-00006 projekt kertében szerződést kötött a 

HETTYEI-ÉPTECH Kft-vel, előleg kifizetését elfogadta. A szerződés megkötéséről 

gondoskodtam és az előleg kifizetésre került.  

 

13/2020. (II.24.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte megállapította GINOP-7.1.9-17-2018-00006 közbeszerzési eljárás 

lebonyolítását Stockbauer Tanácsadó Kft teljesítette. A döntésről a jegyző az érintettet 

tájékoztatta. 

 

14/2020. (II.24.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülte bérbe adja a volt posta épületét dr.Kassai Emese és dr. Csordás Zsuzsanna 50.000.- 

Ft/hó bérleti díjért. A szükséges intézkedéseket megtettem.  

 

15/2020. (III.10.) Ökt. számú határozata szerint Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülte bérbe adja a Kapolcs, Kossuth u. 48. (nyomdaépület) Natúr Kézműves Kft. 

Budapest havi 25.000.- Ft/hó, bérleti szerződéssel. A bérleti szerződés megkötésre került. 

 

16/2020. (III.10.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülte az EFOP-1.5.2-16-2017-00032 projekt eszköz beszerzésére árajánlatok közül a Symbol 

Kft. ajánlatát hagyta jóvá. Az árajánlat alapján megrendeltem a termékeket. 



19/2020. (III.19.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülte a Vis Maior pályázatot nyújt be a 19. hrsz partfalomlás stabilizációjára, saját forrást a 

2020. évi költségvetési rendeletben biztosít. A Vis Maior pályázat benyújtásra került. 

 

20/2020. (III.19.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülte a Vis Maior pályázatot nyújt be a 161/3 hrsz partfalomlás stabilizációjára, saját forrást 

a 2020. évi költségvetésében biztosít. A Vis Maior pályázat benyújtásra került. 

 

Magyarország Kormánya által a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

biztosított jogkörömben eljárva az alábbi polgármesteri határozatokat hoztam: 

 

21/2020. (III.19.) számú Polgármesteri határozatban megerősítettem a 19/2020.(III.19.) és 

20/2020. (III.19.) Ökt. sz. határozatokat. 

 

22/2020. (IV.6.) számú Polgármesteri határozatban megtiltottam a játszóterek (Vásártér 

és Malom Sziget) használatát 2020. április 7-től veszélyhelyzet megszűnéséig. 

 

23/2020. (IV.6.) számú Polgármesteri határozatban a Veszprém Megyei Falugondnokok 

Egyesületét 5000.- Ft összegű támogatásban részesítettem. A támogatási szerződés megkötésre 

került és az összeg átutalásáról is intézkedtem. 

 

24/2020. (IV.6.) számú Polgármesteri határozatban a Kapolcsi Kapocs Ifjúsági 

Egyesületet 20.000 összegű támogatásban részesítettem. A támogatási szerződés megkötésre 

került és az összeg átutalásáról is intézkedtem. 

 

25/2020. (IV.6.) számú Polgármesteri határozatban a Polgárőr és Hagyományőrző 

Egyesületet 100.000.- Ft összegű támogatásban részesítettem. A támogatási szerződés 

megkötésre került és az összeg átutalásáról is intézkedtem. 

 

26/2020. (IV.20.) számú Polgármesteri határozatban VIS MAIOR pályázat Kapolcs 

hrsz:114 EBR:477757 90%-os támogatás megállapítását kértem és a pályázatot benyújtottam. 

 

27/2020. (IV.20.) számú Polgármesteri határozatban a Veszprém-Főegyházmegyei 

Karitászt 30.000.- Ft összegű támogatásban részesítettem. A támogatási szerződés megkötésre 

került és az összeg átutalásáról is intézkedtem. 

 

28/2020. (IV.20.) számú Polgármesteri határozatban a Kapolcs-Vigántpetend 

Egészségügyi Alapítvány kuratóriumi tagjának Göntér Gyuláné lemondását elfogadtam. 

 

29/2020. (IV.20.) számú Polgármesteri határozatban a Kapolcs-Vigántpetend 

Egészségügyi Alapítvány kuratóriumi tagjának megválasztottam Horváth Ferencet. 

 

30/2020. (IV.27.) számú Polgármesteri határozatban a 101/2017. (IX.28.) Ökt. sz. 

határozatot visszavontam a 332,333,340,341, 342, 323. hrsz-ú telekhatár rendezése ügyben. 

 

31/2020. (IV.27.) számú Polgármesteri határozatban a HÉSZ módosításra - Mobile 

Lodging Kft. Szaszkó Benedek kérelmére- a Planteus Kft Monoszlót bíztam meg. 



32/2020. (V.5.) számú Polgármesteri határozatban a játszóterek (Vásártér, Malom 

Sziget, ált.isk. udvara, Csóromi Mosó használatának tilalmát visszavontam. 

 

33/2020. (V.6.) számú Polgármesteri határozatban személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása jóváhagytam. 

 

34/2020. (V.13.) számú Polgármesteri határozatban a GINOP-7.1.9-17-2018-00006 sz. 

projekt előleg visszafizetéséről a Megállapodást elfogadtam és a kifizetést jóváhagytam. 

 

35/2020. (V.20.) számú Polgármesteri határozatban az önkormányzat 2020-2025. évre 

szóló Gazdasági Programját elfogadtam. 

 

36/2020. (V.20.) számú Polgármesteri határozatban a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2019. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadta. A jegyző a beszámolót megküldte 

a Veszprém Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi főosztályának. 

 

37/2020. (V.31.) számú Polgármesteri határozatban a Mobile Lodging Kft. kérelme 

szerinti Kapolcs Község településrendezési módosításokkal egyetértettem. 

 

 

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. november 09.-tól 2020. május 31.-ig 

  

- 65 fő rendkívüli települési támogatás összesen 782.000-Ft 

 

- 2 fő gyógyszertámogatása elutasításra került jövedelemhatár átlépése miatt 

 

- 1 fő részesül ápolási díjban havi 23.475, - Ft 

 

- 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 4.500 –Ft/hó 2019.12.01-

2020.11.31. 

 

 

Kapolcs, 2020. június 10. 

 

 

        Márvány Péter 

        polgármester 


