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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: 

 

1/2017.(I.6.) Ökt. sz. határozat alapján aláírtam a bérleti szerződést a kastély épületére 

(Kossuth u. 48.) OXO LABS Üzletviteli és Tanácsadó Kft-vel. 2017.01.01-2020.01.01. 

 

5/2017. (II. 9) Ökt. sz. határozat alapján Ábrahámné Tóth Erika- Autizmus világnapja 

Esélyegyenlőségi Nap megszervezésének támogatásáról az érintetett értesítettem. A program 

időpontjáról és annak költségéről majd benyújtja pontos igényét a támogatáshoz. 

 

6/2017. (II. 9) Ökt. sz. határozat alapján a jegyző tájékoztatta a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnökét az együttműködési megállapodás elfogadásáról. 

 

7/2017. (II.9.) Ökt. sz. határozat alapján a jegyző gondoskodott Göntér Gyula polgármester 

tiszteletdíjának és költségtérítésének kifizetéséről. 

 

9/2017. (II.9.) Ökt. sz. határozat alapján 2017. március 01. napjával közművelődési 

megállapodást kötöttem a Nap Kör Alapítvánnyal. 

 

10/2017. (II.9.) Ökt. sz. határozata alapján 2017.03. 1-től 2018. 02. 28-ig terjedő időszakra 

közművelődési megállapodást kötöttem a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylettel. 

 

11/2017. (II.9.) Ökt. sz. határozata alapján 2017. március 1-től 2018. február 28-ig 

közművelődési megállapodást kötöttem a Völgy Turisztikai Egyesülettel. 

 

12/2017. (II.9.) Ökt. sz. határozat alapján Támogatási szerződést kötöttem a Kapolcs 

Polgárőr Egyesülettel, a jegyző gondoskodott a támogatási összeg kifizetéséről. 

 

13/2017. (II.9.) Ökt. sz. határozat alapján Támogatási szerződést kötöttem a Kapolcsi Kapocs 

Ifjúsági Egyesülettel, a jegyző gondoskodott a támogatási összeg kifizetéséről. 

 

14/2017. (II.9.) Ökt. sz. határozat alapján Támogatási szerződést kötöttem a Kapolcs-

Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány elnökével, a jegyző gondoskodott a támogatási összeg 

kifizetéséről. 

 

15/2017. (II.9.) Ökt. sz. határozat alapján Támogatási szerződést kötöttem Veszprém Megyei 

Falugondnokok Egyesület elnökével (Bakonyság), a jegyző gondoskodott a támogatási összeg 

kifizetéséről. 

 

16/2017. (II.9.) Ökt. sz. határozat alapján a jegyző a körzethatárok elfogadásáról szóló 

jegyzőkönyvi kivonatot megküldte a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási 

Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztályának (8200 Veszprém, Mindszenty József u. 3-

5.) részére 
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17/2017. (II.9.) Ökt. sz. határozat alapján a felhatalmaztam a Monostorapáti önkormányzat 

polgármesterét a KÖFOP-1.2.1-VEKOP 16. pályázati kérelem benyújtására. Monostorapáti 

önkormányzat polgármestere a pályázati kérelmet benyújtotta, elfogadásra került, támogatói 

okirat megérkezett. 

 

18/2017. (II.9.) Ökt. sz. határozat alapján jegyző a jegyzőkönyvi kivonatot az érintett Boza 

István 1153. Budapest, Dráva u. 5/A., intézkedtem a visszavásárlással kapcsolatos teendőkről. 

 

19/2017. (II.9.) Ökt. sz. határozat alapján (Takács Diána zalaegerszegi lakos kérelmére), a 

jegyző gondoskodott nyilvános pályázat közzétételéről a Kapolcs, Kossuth u. 29. szám alatti 

ingatlant hasznosításáról. 

 

20/2017. (II.9.) Ökt. sz. határozat alapján aláírtam a Veszprém és Térsége 

Szennyvízelvezetési és Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását, a jegyző 

a jegyzőkönyvi kivonatot és a megállapodást megküldte az érintett részére. 

 

21/2017.(III.8.) Ökt. sz. határozat alapján a Kapolcs Jövőjéért Alapítvány Alapító Okiratának 

elfogadása alapján a szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

22/2017.(III.8.) Ökt. sz. határozat alapján a Kapolcs Jövőjéért Alapítvány kuratóriumi 

tagjainak megválasztásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

24/2017.(III.8.) Ökt. sz. határozat alapján 16/3. hrsz-ú ingatlan visszavásárlásához (Berki 

Katalin és Nagy Miklós kérelmének helyt adva) szükséges intézkedéseket én is és a jegyző 

megtette.  

 

25/2017.(III.8.) Ökt. sz. határozat alapján adás-vételi szerződést írtam alá a 16/13. hrsz-ú 

1084 m2 lakótelket értékesítéséről (Dr. Vass István, Vass-Csányi Katalin vevők). 

 

26/2017.(III.8.) Ökt. sz. határozat alapján a jegyző gondoskodott a bérleti szerződést 

elkészítéséről a Kapolcs, Kossuth u. 29. ingatlan helyiség egy évre történő bérbeadásáról. A 

bérleti szerződést aláírtam és a jegyző gondoskodott a bérlővel történő aláírásról. 

 

27/2017.(III.8.) Ökt. sz. határozat alapján a jegyző gondoskodott a bérleti szerződést 

elkészítéséről a Kapolcs, Kossuth u. 48. ingatlan (volt nyomda) bérbeadásáról Sheabutter 

Nr.1.Kft-vel. A bérleti szerződést aláírtam a jegyző gondoskodott a bérlővel történő aláírásról. 

 

28/2017.(III.8.) Ökt. sz. határozat alapján meghatalmazás írtam alá 64. sz. Hegyesd 

szennyvízelvezető –tisztító víziközmű-rendszerre  Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére, 

jóváhagyási eljárásban való képviseletre a Bakonykarszt Zrt-nek. A jegyző gondoskodott a 

jegyzőkönyvi kivonat és a meghatalmazás elküldéséről az érintett részére. 

 

29/2017.(III.8.) Ökt. sz. határozat alapján a 43. sz. Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó 

víziközmű-rendszer Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésére, az önkormányzat képviseletére 

vonatkozó Bakonykarszt Zrt meghatalmazását aláírtam, a jegyző gondoskodott az érintett 

részére történő megküldéséről. 

 

30/2017.(III.8.) Ökt. sz. határozat alapján a Balaton-felvidéki  Szociális, Gyermekjóléti és 

Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat gépkocsi vezető álláshely foglalkoztatására vonatkozó 

döntésről a Társulat elnöke részére a jegyzőkönyvi kivonatot megküldtem. 
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31/2017.(III.8.) Ökt. sz. határozatát, a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és 

Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési  díjairól szóló 

döntést tartalmazó jegyzőkönyvi kivonat megküldéséről a jegyző gondoskodott. 

 

32/2017.(III.8.) Ökt. sz. határozat alapján jegyző gondoskodott a Kapolcs Jövőjéért 

Alapítvány mulasztási bírságának megfizetéséről. 

 

33/2017.(III.8.) Ökt. sz. határozat alapján megbízási szerződést kötöttem a Tentacle Kft. 

Taliándörögd, Tavasz u. 2. vállalkozással a kapolcsi honlap szerkesztésének ügyében. 

 

34/2017.(III.28.) Ökt. sz. határozat alapján a konzorciumi szerződést aláírtam a Nagyvázsony 

község Önkormányzata konzorciumvezetésével az EFOP-1.5.2-16. „Humán szolgáltatások 

fejlesztése térségi szemléletben” c. pályázathoz való csatlakozásról. 

 

35/2017.(III.28.) Ökt. sz. határozat alapján a jegyző gondoskodott a jegyzőkönyvi kivonat 

megküldéséről ( hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatása) a Balaton-felvidéki Szociális, 

Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat részére. 

 

36/2017.(III.28.) Ökt. sz. határozata alapján a szerződést aláírtam a Nagyvázsony Község 

Önkormányzatával az óvodai, bölcsődei ellátás biztosítására. (2017.04.01-2018.04.01). A 

jegyző gondoskodott a szerződés megküldéséről az érintett részére. 

 

37/2017.(III.28.) Ökt. sz. határozat alapján a jegyző gondoskodott az adás-vételi szerződés 

elkészítéséről, amelyet aláírtam a Kapolcs 16/6. hrsz-ú lakótelek értékesítéséről (Szaszkó 

Benedek). 

 

40/2017.(IV.19.) Ökt., sz. határozat alapján Hegyesd szennyvízelvezető és –tisztító 

víziközmű-rendszer ellátásáról szóló megállapodást aláírtam, a jegyző gondoskodott a 

megállapodás és a jegyzőkönyvi kivonat megküldéséről az érintett részére. 

 

41/2017.(IV.19.) Ökt. sz. határozat alapján Hegyesd szennyvíztisztító telep, átemelők ellátása 

érdekében aggregátor tulajdonjogáról megállapodást írtam alá, a jegyző gondoskodott a 

jegyzőkönyvi kivonattal együtt az érintett részére történő megküldéséről. 

 

42/2017.(IV.19.) Ökt. sz. határozat alapján a Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó víziközmű-

rendszer ellátásának biztosításáról szóló megállapodást aláírtam, a jegyző gondoskodott a 

jegyzőkönyvi kivonattal együtt történő megküldéséről az érintett részére. 

 

42/2017.(IV.19.) Ökt. sz. határozat alapján tervezési szerződést írtam alá a Kapolcs Fő tér és 

kastélyudvar kertépítészeti tervezés faladataira a Pagony Táj- és Kertépítész Kft-vel. 

 

43/2017.(IV.19.) Ökt. sz. határozat alapján támogatási szerződést írtam alá a Veszprém-

Főegyházmegyei Karitász elnökével, a jegyző gondoskodott a támogatási összeg kifizetéséről. 

 

44/2017.(IV.19.) Ökt. sz. határozat alapján a belterületi utak felújításához, az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatásra a pályázatot benyújtottam. 
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Átruházott hatáskörben hozott döntések: 

 

(települési ápolási díj, gyógyszertámogatás, lakhatással kapcs. kiadásokhoz nyújtott 

támogatás, rendkívüli települési támogatás – temetési támogatás, rendkívüli 

gyógyszertámogatás, gyermekek tanulmányainak támogatása, újszülöttek hozzátartóinak 

egyszeri támogatása -)  

 

 

2017. január 16-tól    2017. május 4. 

 

1 fő rendkívüli települési támogatás 10.000 Ft 

1 fő rendkívüli települési támogatás 5.000 Ft hivatalból 

1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás  

2017. 04 .01.- 2018. 03. 31., havi 4.500 Ft 

1 fő  rendkívüli települési támogatás 30.000 Ft 

3 fő rendkívüli települési támogatás 30.000 Ft hivatalból 

1 fő temetési támogatás 30.000 Ft 

1 fő ápolási díj megszüntetése (meghalt) 

1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás megszüntetése (meghalt) 

1 fő újszülöttek hozzátartozóinak egyszeri támogatása 20.000 Ft 

2 fő rendkívüli települési támogatás 15.000 Ft 

1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás 

2017. 05. 01. – 2018. 04. 30. 4.500 Ft, 

 

 

Kapolcs. 2017. május 08. 

 

 

        Göntér Gyula 

        polgármester 


