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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: 

 

105/2017.(X.30.) Ökt. sz. határozatában Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadta a 2017. évi közbeszerzési terv módosítását.  

 

106/2017.(X.30.) Ökt. sz. határozatában Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 2018. évi belő ellenőrzési tervet jóváhagyta és a feladattal megbízza Kövessiné 

Müller Katalint. Göntér Gyula polgármester aláírta a megbízási szerződést, a jegyző 

gondoskodott a szükséges intézkedések megtételéről. 

 

107/2017.(X.30.) Ökt. sz. határozata alapján Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 16/18. hrsz-ú lakótelket értékesítette - Várvölgyi Csaba és Varga Anna Kislőd, 

Kossuth u. 15. sz. alatti vevőknek. Gönter Gyula polgármester adás-vételi szerződést aláírta, a 

jegyző gondoskodott a szükséges intézkedések megtételéről. 

 

108/2017.(X.30.) Ökt. sz. határozatával Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete hozzájárult Bognár Edina Kossuth u. 48. szám alatti bérlet helyiségben napelem-

rendszer telepítéséhez. A jegyző az érintetett a döntésről tájékoztatta. 

 

109/2017.(XI.22.) Ökt. sz. határozatával Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadta Göntér Gyula polgármesternek az éves gazdálkodásáról szóló 

beszámolóját, kiegészítve a Berci, Kelemen, Szakonyi és Ács közben felújított utcák műszaki 

állapotának szakértői felülvizsgálatának elvégéséhez szakember megbízatásával. Göntér 

Gyula polgármester felvette a kapcsolatot Demény Zoltán tervezővel, aki a helyszínt 

megtekintette, szakvéleményét még nem küldte meg. Telefonon történt egyeztetést követőn 

küldeni fogja megállapításait.  

 

114/2017.(XI.22.) Ökt. sz. határozata alapján Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a TOP-4.1.1-15 pályázat nyilvánosság biztosítására a Bakony-Balaton Média Kft. 

árajánlatát elfogadva és megbízta. A jegyző az érintettet a döntésről értesítette, Göntér Gyula  

polgármester az árajánlat alapján megbízta a Kft-t a munkálatok elvégzésével. A tájékoztató 

tábla elkészült, melyet elhelyeztünk az orvosi rendelőnél.  

 

115/2017.(XI.22.) Ökt. sz. határozata alapján Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a falinaptár elkészítését a SYMBOL Kft. cégtől rendeli meg. A jegyző az érintetett a 

döntésről értesítette és a polgármester megrendelte a naptárakat, mely határidőben elkészült.  

 

116/2017.(XI.22.) Ökt. sz. határozata alapján Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a „Berci közben” az árok kialakítását áthúzódik erre az évre.   

 

117/2017.(XI.22.) Ökt. sz. határozatában foglaltak alapján Kapolcs község 

Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja Szabó János tanuló Arany János 

Tehetséggondozó Programban való részvételét, 5000.- Ft/hó 10 hónapra. A jegyző az 

értetetteket értesítette a döntésről és a szükséges intézkedéseket megtette. 
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119/2017.(XII.6.) Ökt. sz. határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete az OXO Properties Kft-vel az Együttműködési és Haszonkölcsön Szerződést, 

ingatlan bérbeadást jóváhagyta. Göntér Gyula polgármester a szerződést aláírta, a jegyző az 

érintett részére megküldte a határozatot és a szerződést. 

 

121/2017.(XII.6.) Ökt. sz. határozat szerint Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit jutalomban 

részesítette. A jegyző a szükséges intézkedéseket megtette. 

 

137/2017.(XII.15.) Ökt. sz. határozat alapján Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testület telekhatár rendezés, 322. hrsz-ú ingatlanhoz tartozó 65 m2 terültet értékesíti 

Baukovácz Krisztina budapesti lakosnak. A jegyző az érintettet tájékoztatta a határozatról és a  

a telekhatár rendezési vázrajz jóváhagyása folyamatban van.  

 

138/2017.(XII.15.) Ökt. sz. határozat szerint Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete bérbe adta a Kossuth u. 60. sz. óvoda konyhát Sallai László tapolcai lakosnak, bérleti 

szerződéssel. Göntér Gyula polgármester a bérleti szerződést megkötötte, az érintett a bérleti 

díjat befizette. 

 

139/2017.(XII.15.) Ökt. sz. határozat Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 

elfogadta a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését, amellyel 

összhangban készült el a település költségvetése. 

 

3/2018.(I.18.) Ökt. sz. határozat alapján Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megállapította és elfogadta Márvány Péter polgármester illetményét és 

költségtérítését 2018. január 7-től. A jegyző gondoskodott az illetmény és költségtérítés 

folyamatos kiutalásáról. 

 

4/2018.(I.18.) Ökt. sz. határozat Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megállapította és elfogadta Kocsis Csaba alpolgármester illetményét és költségtérítését 2017. 

január 18-tól. A jegyző gondoskodott az alpolgármester költségtérítésének folyamatos 

kiutalásáról, alpolgármester az illetményről lemondott.  

 

5/2018.(I.18.) Ökt. sz. határozatával Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete az SZMSZ 1.,2. függ módosításáról döntött, amely a képviselők nevének jegyzékét, 

az Ügyrendi Bizottság tagok nevét tartalmazza. A jegyző gondoskodott a módosítás 

elvégzéséről. 

 

6/2018.(I.23.) Ökt. sz. határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 pályázat kiviteli terv elkészítésére NL Építési 

Vállakozás Kft. ajánlatát fogadta el. Az eljárás eredményét kihirdettem, a szükséges 

dokumentumokat megküldtem az ajánlattevőknek. 

 

7/2018.(I.23.) Ökt. sz. határozat szerint  a zártkert infrastrukturális hátterének 

fejlesztésére, a villamosenergia-ellátás kiépítésére vonatkozó pályázat idő hiányában nem 

került benyújtásra.  
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8/2018.(II.6.) Ökt. sz. határozat Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

az EFOP 1.5.2-16 pályázathoz felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi Megállapodás és 

a szükséges dokumentumok aláírására. A dokumentumokat aláírtam. 

 

Átruházott hatáskörben hozott döntések: 

 

(települési ápolási díj, gyógyszertámogatás, lakhatással kapcsolódó  kiadásokhoz nyújtott 

támogatás, rendkívüli települési támogatás – temetési támogatás, rendkívüli 

gyógyszertámogatás, gyermekek tanulmányainak támogatása, újszülöttek hozzátartóinak 

egyszeri támogatása -)  

 

 

2017. november 20.-tól 2018. március 12.-ig 

  

 

- 6 fő rendkívüli települési támogatás 30.000 Ft/fő összesen 180.000Ft 

- 1 fő rendkívüli települési támogatás 15.000 Ft 

 

- 1 fő újszülöttek egyszeri támogatása 20.000 Ft 

 

 

- 1 fő gyógyszertámogatás 2017.12.01.-2018.11.30-ig 3.600 Ft/hó 

- 1 fő gyógyszertámogatás 2018.01.01.-2018.12.31. 5.100 Ft/hó 

 

- 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott települési támogatás 

2017.12.01.-2018.11.30., 4.500 Ft, 

 

 

Kapolcs. 2018. március 14. 

 

 

 Márvány Péter 

 polgármester 


