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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: 

 

 

45/2016.(V.16.) Ökt. sz.  a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi 

ellátásáról készített értékelés elfogadását tartalmazó határozatot a jegyző a  Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal részére.  

 

47/2017.(V.24.) Ökt. sz. határozata szerint Településképi Arculati Kézikönyv és helyi 

rendelet elkészítésével a Pagony Kft. bíztam meg. 

 

48/2017.(V.24.) Ökt. sz. határozat alapján Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi 

Egylet részére ingatlanokat bérbeadása megtörtént 

 

49/2017.(V.24.) Ökt. sz. az I. világháborús emlékmű felújítására pályázatot nyújtottam be 

a  Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézetéhez. 

 

50/2017.(VI.14.) Ökt. sz. a TOP-1.2.1-15 Malmok Völgye/Tematikus utak az Eger-patak 

mentén pályázathoz saját forrás elfogadását tartalmazó határozatot a pályázathoz csatoltam, 

megküldtem. 

 

51/2017.(VII.5.) Ökt. sz. határozat alapján a Kapolcs, Kossuth u. 29. előtti kertet Szita 

Zoltán egyéni vállalkozónak, bérbe adtam az erről szóló bérleti szerződést megkötöttem. 

 

52/2017.(VII.5.) Ökt. sz. határozat alapján a Kapolcs, Kossuth u. 27.(régi posta) 

helyiségét az Illimani Bt.-nek (Budapest) bérbe adtam az erről szóló bérleti szerződés 

elkészítéséről a jegyző gondoskodott, amelyet megkötöttem. 

 

53/2017.(VII.5.) Ökt. sz. határozat a Kapolcs, Kossuth u. 27.(régi posta) helyiségének 8 

fő részére bérbe adtam a bérleti szerződést a Golgota Keresztény Gyülekezet Egyesülettel 

megkötöttem.  

 

54/2017.(VII.5.) Ökt. sz. határozat alapján a Művészetek Völgye idejére a - határozat 

melléklete szerinti - forgalmi rend változásáról a helyben szokásos módon a lakosságot 

értesítettem. 

 

55/2017.(VII.5.) Ökt. sz. a Művészetek Völgye idejére a önkormányzati területeken 

parkoltatási tevékenység és a parkolási díjak elfogadását tartalmazó határozat alapján a 

szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

56/2017.(VII.5.) Ökt. sz. határozata szerint a Művészetek Völgye idejére Szabó János 

helyi lakossal, 142. hrsz-ú területére bérleti szerződést kötöttem parkoltatás céljából, a bérleti 

szerződés szerinti összeg kifizetéséről a jegyző gondoskodott. 

 

57/2017.(VII.5.) Ökt. sz. határozat alapján a Művészetek Völgye idejére László Irén helyi 

lakossal, 120. hrsz-ú területének bérlése tárgyában bérleti szerződést kötöttem, a bérleti díj 

kifizetéséről a jegyző gondoskodott.  
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59/2017.(VII.5.) Ökt. sz. határozat alapján a Művészetek Völgye idejére Göntér Gyula, 

Göntér Gyuláné 144,145. hrsz-ú területének bérbe adása tárgyában Horváth Ferenc 

alpolgármester bérleti szerződést kötött, a bérleti díj kifizetéséről a jegyző gondoskodott. 

 

60/2017.(VII.5.) Ökt. sz. a Művészetek Völgye idejére a határozat szerint a WC-k 

üzemeltetésére Fekete Gyula Ottónéval megbízási szerződést kötöttem, akinek szerződés 

szerinti kifizetéséről a jegyző gondoskodott. 

 

61/2017.(VII.5.) Ökt. sz. a Művészetek Völgye idejére a WC-k üzemeltetésére Szabó 

Istvánnéval megbízási szerződést kötöttem, akinek kifizetéséről a jegyző gondoskodott.  

 

62/2017.(VII.5.) Ökt. sz. határozat szerint a Művészetek Völgye idejére a Iskolamúzeum 

felügyeletére Fekete Ildikó Valériával megbízási szerződést kötöttem, kifizetéséről a jegyző 

gondoskodott. 

 

63/2017.(VII.5.) Ökt. sz. határozat szerint a Művészetek Völgye idejére parkoltatásra 8 

fővel megbízási szerződést kötöttem, megbízási díj kifizetéséről a jegyző gondoskodott 

 

64/2017.(VII.5.) Ökt. sz. a Veszprém és Térsége Szennyvízvezetési –Kezelési 

Önkormányzati Társulási Megállapodás megszületésének elfogadását tartalmazó határozat 

megküldéséről a jegyző gondoskodott az érintett részére. 

 

65/2017.(VII.5.) Ökt. sz. a 49/2017. (V.24.) Ökt. számú határozat - az I. világháború 

emlékmű felújítás pályázat visszavonását tartalmazó határozat alapján a pályázat 

visszavonását a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet részére benyújtottam. 

 

66/2017.(VII.5.) Ökt. sz. az I. világháborús emlékmű és hadisír felújítására pályázatra 

újonnan benyújtottam a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézetéhez. 

 

67/2017.(VII.5.) Ökt. sz. határozat szerint Kelemen Károly Kapolcs 0178/2. hrsz-ú 

terültén történő vízvezetéséhez, a 0178/1. hrsz-ú ingatlanhoz a szükséges intézkedéseket 

megtettem. 

 

68/2017.(VII.5.) Ökt. sz. szerint a Völgy TDM székhely Kapolcs, Kossuth 64. cím 

bejegyzését tartalmazó határozatról az egyesület elnökét tájékoztattam, az okiratot aláírtam. 

 

69/2017.(VII.5.) Ökt. sz.  a viharkárok helyreállításában végzett munkájukért a közhasznú 

dolgozókat pénzbeli cafetéria juttatásban részesítettem 

 

70/2017.(VII.18.) Ökt. sz. határozat szerint a Kapolcs, Petőfi u. 39.sz. épületét bérbe adtam 

a 2017.07.21-2017.07.30-ig a Magyar Vöröskereszttel bérleti szerződést kötöttem. 

 

71/2017.(VII.18.) Ökt. sz. határozat alapján a közterületeket bérbe adtam 2017.07.21-

2017.07.30-ig a Művészetek Völgye Nonprofit Kft-nek használati díjért, a bérleti szerződést 

megkötöttem. 

 

72/2017.(VII.18.) Ökt. sz.  a határozat szerint helyiségeket bérbe adtam 2017.07.21-

2017.07.30-ig a Művészetek Völgye Nonprofit Kft-nek bérleti díjért. 
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73/2017.(VII.18.) Ökt. sz. határozat szerint 9 fővel parkoltatás, jegyszedés feladataira 

2017.07.21-2017.07.30-ig megbízási szerződést kötöttem, a jegyző gondoskodott a megbízási 

díj kifizetéséről. 

74/2017.(VIII.7.) Ökt. sz. határozat szerint vis maior támogatásra pályázatot nyújtottam be 

a - Birkadomb 206.hrsz és Tobán 232 hrsz.  közterületre vonatkozóan. 

75/2017.(VIII.7.) Ökt. sz. a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal módosított 

megállapodása és a 2 fő felvételének elfogadását tartalmazó határozat alapján a jegyző a 

munkakörökre pályázatot írt ki. 

 

76/2017.(VIII.7.) Ökt. sz. az ASP rendszerhez a hálózati rendszer kiépítéséhez a Balaton 

Elektronika Kft. árajánlatának elfogadását tartalmazó határozat alapján a jegyző megküldte a 

határozatot az érintett részére. 

 

78/2017.(VIII.16.) Ökt. sz. Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta 

Kocsis Csaba alpolgármester tiszteletdíját, amelynek kifizetéséről a jegyző folyamatosan 

gondoskodik. 

 

80/2017.(VIII.16.) Ökt. sz. határozata szerint  támogatási igényt nyújtott be a szociális célú 

tűzifa vásárlására a polgármester. 

 

81/2017.(VIII.16.) Ökt. sz. határozat szerint Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadta a Bakonykarszt Zrt Vigántpetend Kapolcs ivóvízellátó víziközműrendszer 

üzemeltetési szerződését, amelyet a polgármester aláírt. 

 

82/2017.(VIII.16.) Ökt. sz.  határozat szerint Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadta 43 Vigántpetend Kapolcs ívóvíz víziközműrendszer Gördülő Fejlesztési 

Tervét Bakonykarszt Zrt.-nek, az erről szóló határozatot a jegyző megküldte a Bakonykarszt 

Zrt-nek. 

 

83/2017.(VIII.16.) Ökt. sz. határozat szerint Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadta 64 Hegyesd szennyvíz-tisztító víziközműrendszer Gördülő Fejlesztési 

Tervét Bakonykarszt Zrt-nek, az erről szóló határozatot a jegyző megküldte a Bakonykarszt 

Zrt-nek 

 

84/2017.(VIII.16.) Ökt. sz.  határozat szerint Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadta Mákófalvai testvértelepülés fogadására 500.000.- Ft összeg biztosítását, a 

költségek fedezésére, amely alapján a polgármester a testvértelepülési programot 

megszervezte a keretösszegből és a képviselő-testületnek kimutatta a költségeket. 

 

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 -)  

 

2017. május 5-től    2017. szeptember 5-ig 

 

 

- 1 fő  lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott települési támogatás 
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2017.06.01.-2018.05.31., 3.500 Ft, 

- 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott támogatás  

2017..09.01. - 2018.08.31.    3.500Ft/hó 

 

 

 1 fő települési ápolási díj édesapja ápolása miatt 2017. 05. 09-től  

      

      - 1 fő rendkívüli települési támogatás 5.000 Ft 

- 1 fő rendkívüli települési támogatás 10.000 Ft 

- 1 fő rendkívüli települési támogatás 11.000 Ft 

- 1 fő rendkívüli települési támogatás 30.000 Ft 

 

 

Kapolcs. 2017. szeptember 11. 

 

 

        Göntér Gyula 

        polgármester 


