
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T á j é k o z t a t ó  

 

 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről,  

 

 két ülés között tett   fontosabb intézkedésekről 

 

 

Előadó: Márvány Gyuláné   polgármester  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről: 

72/2013.(VII.22.)Ökt.sz. határozat alapján művészeti napok alatt megbíztuk WC. 

üzemeltetésével Szabó Istvánnét, és Nagy Lajosnét.  

73/2013.(VII.27.)Ökt.sz. határozat alapján a megrendeltük a szennyvízvagyon értékelését a 

Pátria Consult Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zrt-nél, akik a munkát elvégezték, a 

számla kiegyenlítése megtörtént, melyet a bérleti díjból finanszíroznak.  

74/2013.(VIII.27.)Ökt.sz. határozatot megküldtük Nagy Kálmánnak közútkezelői 

hozzájárulásról. 

75/2013.(VIII.27.)Ökt.sz. határozatot megküldtük Nagy Kálmánnak a szennyvízhálózat 

érdekeltségi hozzájárulás megfizetése érdekében. 

77/2013.(VIII.27.)Ökt.sz.  határozat alapján megszüntettük az ápolási díjat.  

78/2013.(VIII.27.)Ökt.sz. határozatot megküldtük  a Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulásnak, a belső ellenőr létszámleépítésének pályázatához. 

82/2013.(IX.13.)Ökt.sz. határozatot megküldtük Tapolca Város Polgármesterének, arról, hogy 

Tapolcára járó tanulók étkezési díját nem vállalja át az önkormányzat.  

83/2013.(IX.13.)Ökt.sz. határozatot továbbítottuk Göntér Lilla, és Bujtor Károly 

ingatlanvásárlásáról, a szerződés megkötésére sor került. 

84/2013.(IX.13.)Ökt.sz. határozat alapján az átmeneti segélyt kifizettük. 

88/2013.(X.2.)Ökt.sz. határozat alapján megküldtük a csatlakozási nyilatkozatot a Bursa 

Hungarica Felsőoktatári Ösztöndíj pályázathoz. 

89/2013.(X.2.)Ökt.sz. határozatot megküldök az Észak-Balatoni Szilárdhulladék 

Önkormányzati Társulásnak, az eszközfejlesztési pályázat támogatásáról. 

90/2013.(X.2.)Ökt.sz. határozat alapján átutaltuk a Megyei Mentőszervezetnek a támogatást. 

91/2013.(X.2.)Ökt.sz. határozat alapján még nem kötöttük meg a csereszerzőst Győriványi 

Györggyel, mivel a költségek viselésére vonatkozó költségek vállalása nem tisztázott. 

92/2013.(X.10.)Ökt.sz. határozat alapján csatlakoztunk a szociális tűzifa programhoz, a 

pályázatunkra  14 m3 tűzifában részesültünk. A helyi rendeletet megalkottuk a tűzifa 

kiosztására 2014. elején kerül sor.  

95/2013. Ökt.sz. határozat alapján árajánlatot kértünk az ingatlanok értékbecslésére 

vonatkozólag.  

96/2013.(X.29.)Ökt.sz. határozat alapján biztosítottuk Kapolcs  20/9.hrsz-u ingatlan 

vételárának két részletben történő megfizetését,az első részletet befizették. 

97/2013.(X.29.)Ökt.sz. határozat alapján a fodrászüzlet bérletének megszüntetése ügyében 

eljártunk a szolgáltatónál.  

98/2013.X.29.)Ökt.sz., határozatot megküldtük Nyirő Viktornak, határidő hosszabbításról.  

99/2013.X.29.)Ökt.sz. határozatot továbbítottuk Baukovácz Krisztinának.  

101/2013.(X.29.)Ökt.sz. határozatot megküldtük Nagy Kálmánnak a szennyvízhálózat 

érdekeltségi hozzájárul befizetéséről. 

105/2013.(XI.13.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulásnak a társulási megállapodás módosításának elfogadásáról. 

106/2013.(XI.26.)Ökt.sz. határozatot továbbítottuk a Bakonykarszt- Víz- és Csatornamű Zrt-  

nek a szennyvízvagyon vagyonkezelési szerződésének jóváhagyásáról.109/2013. 

(XII.5.)Ökt.sz. határozatot megküldtük a Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási 

Főosztályának, a kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok elfogadásáról. 
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113/2013.(XII.5.)Ökt.sz. határozat alapján megküldtük a pályázatot a Bursa Hungarica 

Ösztöndíj pályázat kezelőjének.  

115/2013. (XII.5.)Ökt.sz határozatok  alapján megküldte az iskoláknak a  pályázatot  a 

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában  résztvevő 

támogatásáról. 

 

Átruházott hatáskörben hozott döntésre nem került sor.  

 

3 fő részesül részesült átmeneti támogatásban.  

 

Kérem tájékoztatóm elfogadását. 

 

 

Kapolcs  , 2013. december 13.  

 

 

 

           Márvány Gyuláné  

               polgármester 
 

 


