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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: 

 

69/2015.(VIII.24.)Ökt.sz. határozat alapján a nyugdíjba menő Honti Béla gyógyszerész 

utódját bíztuk meg a Kapolcsi Fiókgyógyszertár működésével. 

70/2015.(IX.7.)Ökt.sz.  határozat alapján módosítottuk a Településszerkezeti tervet, Helyi 

Építési Szabályzatot.  

71/2015.(IX.7.)Ökt.sz.  határozatban döntöttünk a közvilágítás fejlesztéséről. 

72/2015.(IX.7.)Ökt.sz. határozat alapján csatlakoztunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási  

Ösztöndíj rendszerhez. 

73/2015.(IX.7.)Ökt.sz. határozattal támogatási igényt nyújtottunk be a szociális célú tűzifa 

vásárlásához a Magyar Államkincstárhoz.  

74/2015.(X.8.)Ökt.sz. határozattal elfogadtuk Dr. Tóth József háziorvos beszámolóját a 

község egészségügyi helyzetéről. 

75/2015.(X.8.)Ökt.sz. határozattal elutasítottuk a  Kata Borház Kft, Kapolcs kérelmét, mely a 

Kastély épület  pincéjének bérbevevésére irányult, határozatot továbbítottuk kérelmezőnek. 

76/2015.(X.8.)Ökt.sz. határozat alapján elfogadtuk Kapolcs község önkormányzatának 2015. 

I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

77/2015.(X.8.)Ökt.sz. határozat alapján megtárgyaltuk, és elfogadtuk Kapolcs  község 

bűnmegelőzési- és közbiztonsági koncepcióját, és megküldtük a Tapolcai 

Rendőrkapitányságnak. 

78/2015.(X.8.)Ökt.sz. határozat alapján megtárgyaltuk, és elfogadtuk a Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolót. 

79/2015.(X.8.)Ökt.sz. határozat alapján döntöttünk arról, hogy a családsegítést, és 

gyermekjóléti szolgálatot  2016.01.01-től a továbbra is  társulási formában látjuk  el, erről 

szóló döntést továbbítottuk a társulásnak.  

80/2015.(X.8.)Ökt.sz. határozat alapján határozat alapján elhalasztottuk a viziközmű-rendszer 

vagyonértékelésével kapcsolatos eljárásokat, és visszavontuk a vagyonértékeléssel 

kapcsolatos határozatot. Az erről szóló határozatot megküldtük a Bakonykarszt Zrt-nek. 

81/2015.(X.8.)Ökt.sz. határozat alapján Kreatívterv Kft megbíztuk  Kapolcs 323 hrsz-u út 

közlekedési munkarészeinek elkészítésével, helyszíni egyeztetést megtörtént, tervezés 

folyamatban.  

82/2015.(X.22.)Ökt.sz. határozatban elfogadtuk Farkas György lemondását a Kapolcs 

Jövőjéért Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről, az erről szóló határozatot megküldtük. 

83/2015.(X.22.)Ökt.sz. határozatban megválasztottuk az új kuratóriumot, az erről szóló 

határozatot megküldtük az ügyvédnek, aki az alapító okirat elkészítését követően továbbítja  

Veszprém megyei Törvényszéknek. 

84/2015.(X.22.)Ökt.sz. határozatban módosítottuk a  közvilágítás bővítésével kapcsolatos 

71/2015.(IX.7.)Ökt.sz. határozatot. 

85/2015.(X.22.)Ökt.sz. határozatban  döntöttünk az LKC540 frsz-u mikrobusz értékesítéséről 

a lehető legmagasabb árajánlat elfogadásával. A gépjárművet 4 millió forintért értékesítettük. 

86/2015.(X.22.)Ökt.sz. határozatban  döntöttünk egy pótkocsi vásárlásáról 1200 eFt értékben. 

 

Átruházott hatáskörben hozott döntések: 

 

2015 szeptember 24-től 2015. november 11-ig 

 

1 fő részére 1.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 
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1 fő részére 20.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

2 fő részére 10.000.- - 10.000.- Ft rendkívüli települési támogatás megállapítása 

 

1 fő részére 10.000.- Ft rendkívüli települési támogatás – gyermekek tanulmányainak 

támogatására – megállapítása 

1 fő részére 20.000.- Ft rendkívüli települési támogatás – gyermekek tanulmányainak 

támogatására – megállapítása 

 

1 fő részére  20.000.- Ft  rendkívüli települési támogatás – újszülött hozzátartozójának – 

megállapítása 

 

2 fő részére 4.500.- - 4.500.- Ft/hó lakhatással kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás 

megállapítása (áramszámla) 

1 fő részére 3.000.- Ft/hó lakhatással kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás 

megállapítása (áramszámla) 

 

 

 

 

Kapolcs. 2015. november 11  . 

 

 

        Göntér Gyula 

        polgármester 


