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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: 

 

 

9/2018.(II.16.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Településkép védelméről szóló rendelet tervezetet megismerte, nem 

fogadta el, további egyeztetést javasolt. Az érintettel egyeztettem. 

 

10/2018.(II.16.) Ökt. számú határozat szerint Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete A Völgy Turisztikai Egyesület 2017. évi beszámolóját elfogadta, 2018. 

évi tervekről egyeztetést kezdeményezett. Az Egyesülettel való egyeztetés megtörtént. 

 

11/2018.(II.16.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete felülvizsgálta a Kapolcs Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodást, elfogadta. A jegyző a nemzetiségi önkormányzat elnökét a 

képviselő-testület döntéséről tájékoztatta. 

 

12/2018.(II.16.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete az iskolai körzethatárt megismerte és elfogadta. Utasítja a jegyzőt a Hatósági Osztály 

részére a határozat megküldésére. A jegyző a határozatot megküldte a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztályának  

 

13/2018.(II.16.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a HEP-et felülvizsgálata, elfogadta. A jegyző a határozatot megküldte a 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Helyi Esélyegyenlőségi Programok Osztálya 

Veszprém Megyei Kirendeltségének. 

 

18/2018.(II.16.) Ökt. számú határozat szerint Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete árajánlatot kért a Birkadomb 206 és Tobáni út, árok 232 hrsz-ú utak 

kivitelezési munkálatira. A határozatban található cégektől árajánlatot kértem a munkák 

elvégzéséről. 

 

19/2018.(II.16.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Petőfi utca 206. hrsz kivitelezési munkáira árajánlatot kér. A 

határozatban található cégektől árajánlatot kértem a munkák elvégzéséről. 

 

20/2018.(II.16.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete értékesíti a 16/15. hrsz ingatlant Varga Béla helyi lakosnak. Az adás-vételi 

szerződést az érintettel megkötöttem. 

 

21/2018.(II.16.) Ökt. számú határozat szerint Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 pályázat munkálataihoz zárt eljárás 

lefolytatását javasolt, a felhívást elfogadta. A jegyző gondoskodott a határozatban foglalt 

cégeknek az árajánlatok megküldéséről. 
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22/2018.(III.6.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 projekt munkálataihoz ajánlási eljárást 

eredménytelennek nyilvánította, új eljárást kér. A tervezővel és a projekt menedzsmenttel 

egyeztettem az új eljárás indításáról. 

 

23/2018.(III.6.) Ökt. számú határozat szerint Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás szociális és gyermekjóléti 

alapellátások javasolt térítési díjait elfogadta. A jegyző Társulás elnökét a határozat 

döntéséről értesítette. 

 

24/2018.(III.6.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Helyi választási Bizottság póttagjának Sándor Ágotát választotta. Az 

érintett az esküt letette és megbízólevelet az érintettnek átadtam. 

 

26/2018.(III.22.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadta az I. világháborús emlékmű, hadisír felújítására Schall Nándor árajánlatát. 

A vállalkozóval a szerződést megkötöttem a munkálatokat elvégezte. 

 

27/2018.(III.22.) Ökt. számú határozat szerint Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a VEB/005/1209/2018. sz. törvényességi felhívást tudomásul vette. A 

jegyző gondoskodott jogszabálysértő gyakorlatot megszüntetéséről. 

 

28/2018.(III.22.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 16/20. hrsz-ú terület visszavásárlásáról döntött, Jeffrey Kris Nagy és 

Zoltán Nagy tulajdonosoktól. A visszavásárlással kapcsolatos eljárást elvégeztem. 

 

30/2018.(III.22.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete Takács Diána Zalaegerszegi lakossal a bérleti szerződést meghosszabbítja 

bérleti szerződéssel bérleti díj + rezsi/hó kifizetésével. A jegyző a képviselő-testület 

döntéséről az érintettet tájékoztatta és a bérleti szerződés megkötéséről gondoskodott. 

 

31/2018.(III.22.) Ökt. számú határozata szerint Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete támogatja a Nőnapi rendezvényt. A szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

33/2018.(III.29.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete közművelődési megállapodást köt A Völgy Turisztikai Egyesülettel. Gondoskodtam 

az egyesület tájékoztatásáról és a megállapodás megkötéséről. 

 

34/2018.(III.29.) Ökt. számú határozata szerint Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Petőfi utca 206. hrsz felújításával megbízza a Strabag Kft. Az érintettet 

a jegyző a képviselőtestület döntéséről értesítette és a vállalkozási szerződést megkötöttem. 

 

35/2018.(III.29.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Birkadomb és Tobán köz és árok felújításával megbízza a Strabag Kft., 

Az érintettet a jegyző a képviselőtestület döntéséről értesítette és a vállalkozási szerződést 

megkötöttem. 

 

37/2018.(V.10.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a rendezvények lebonyolításához a Kapolcsi Faluházba evőeszközök, étkészlet 

vásárlását fogadata el. A határozatban foglaltak szerint az intézkedéseket megtettem. 
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38/2018.(V.10.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a lomtalanításból visszamaradt hulladék elszállítását költségvetésből való 

biztosítását elfogadta. A számla NHSZ Tapolca számlájára történő utalásáról gondoskodtam. 

 

40/2018.(V.31.) Ökt. számú határozatával Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló 

beszámolót elfogadta. A jegyző a beszámolót megküldte a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának. 

 

42/2018.(V.31.) Ökt. számú határozat szerint Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15 az orvosi rendelő bővítése pályázathoz az ajánlattételi 

felhívást megismerte, elfogadta. Az ajánlatokat a négy gazdasági szereplő részére 

megküldtem. 

 

43/2018.(V.31.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete EFOP-1.5.2 „Humán szolgáltatások fejlesztése” informatikai 

eszközbeszerzés nyertesének a CsuSza Kft.-t fogadta el. A jegyző a konzorcium vezetőjét a 

képviselőtestület döntéséről értesítette. 

 

44/2018.(VI.15.) Ökt. számú határozatával Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a TOP-4.1.1-15-VE1 orvosi rendelő pályázat tervezési feladataira egy ajánlat 

érkezett, eredménytelen, új eljárást indít. A tervezővel és a projekt menedzsmenttel 

egyeztettem az új eljárás indításáról. 

 

44/2018.(VI.15.) Ökt. számú határozat szerint Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-VE1 projekt építési-kivitelezésére az ajánlati felhívást 

zárt eljárást lefolytatásával elfogadta. Az ajánlattételi eljárás lebonyolítása ügyében 

intézkedtem. 

 

45/2018.(VI.15.) Ökt. számú határozatában elfogadta, hogy Kapolcs Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018.05.19. vásár költségeire 2018. évi 

költségvetéséből fordít összeget mobil WC és közreműködési díjra. A számlák 

kiegyenlítéséről gondoskodtam. 

 

46/2018.(VI.15.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Kapolcs 323 hrsz-u ingatlant értékesíti Baukovácz Krisztina budapesti 

lakos részére. Az adásvételi szerződés  

 

47/2018.(VI.15.) Ökt. számú határozat szerint Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-0023 műszaki tervezési munkáira az ajánlati 

felhívást és zárt eljárás lefolytatását elfogadta. Az ajánlattételi eljárással kapcsolatos 

intézkedéseket megtettem. 

 

48/2018.(VI.22.) Ökt. számú határozatával Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-0023 parkoló tervezési feladataira ajánlati eljárást 

eredménytelennek nyilvánította. A projektmenedzsmenttel az új eljárás indításáról 

egyeztettem. 

 

49/2018.(VI.22.) Ökt. számú határozatával Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 pályázat műszaki tervezési munkáira ajánlati 
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felhívást zárt eljárás lefolytatással elfogadta. Az ajánlattétellel kapcsolatos eljárás 

lebonyolításában intézkedtem. 

 

50/2018.(VI.22.) Ökt. számú határozata szerint Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselőtestülete a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 pályázat építési munkáihoz benyújtott 

ajánlati eljárást eredménytelennek nyilvánította. Az új eljárás indítását a projekt 

menedzsmenttel egyeztetem. 

 

51/2018.(VI.22.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 projekt kivitelezési munkáira az ajánlattételi 

felhívást, zárt eljárás lefolytatását elfogadta. Az ajánlattételi felhívás megküldésre került. 

 

52/2018.(VI.22.) Ökt. számú határozat alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete az EFOP-1.5.2-16-2017-00032 projekthez meghatalmazta Fábry Szabolcs 

polgármester helyette és nevében eljárjon. A képviselőtestület döntéséről Nagyvázsony 

Község Önkormányzatát tájékoztattam. 

 

53/2018.(VI.22.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadta a 2018.06.23. napjára a Falunap megrendezésére 200.000.- Ft 

biztosítását. A szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

54/2018.(VI.22.) Ökt. számú határozatában foglaltak alapján Kapolcs Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete bérbe adja a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi 

Egyletnek „Kapolcska Fesztivál” lebonyolításához. A jegyző a bérleti szerződés elkészítéséről 

intézkedett, amelyet aláírtam. 

 

55/2018.(VI.22.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a csóromi mosó melletti sziget, Malom sziget, Felső iskola udvara 

játszóhelyek kialakítása projektet támogatja. Az érintett területek tulajdonosaival a 

határozatban foglaltakról egyeztettem. 

 

56/2018.(VII.9.) Ökt. számú határozatával Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 tervezési feladatok elvégzésére a Veszprémi 

Tervező Kft ajánlatát elfogadta. A jegyző az érintettet tájékoztatta a képviselőtestület 

döntéséről, a szerződés megkötéséről intézkedtem. 

 

57/2018.(VII.9.) Ökt. számú határozatával Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 építési munkák elvégzésére az ajánlati árak 

tekintetében eredménytelennek nyilvánította. A költésekről egyeztettem, az ajánlattételi 

felhívás ismételt megküldéséről gondoskodtam. 

 

58/2018.(VII.9.) Ökt. számú határozatával Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 építési-kivitelezési munkáira ajánlati felhívást és 

zárt eljárás lefolytatását elfogadta. Az ajánlattételi eljárást lebonyolításával kapcsolatosan 

intézkedtem.  

 

59/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozatával Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 20/12. hrsz-ú a 20/3. hrsz mögötti 80 m2 területet bérbe adja 2018.07.12-

2019.07.12-ig Nagy Ottó helyi lakos részére. A kérelmezőt a képviselőtestület döntéséről 

tájékoztattam. 
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60/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselőtestülete a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 projekt építési munkáinak elvégzésére 

Czeiner és Társa Bt. ajánlatát fogadta el. A képviselőtestület döntése szerint a szerződést 

megkötéséről gondoskodtam. 

 

61/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozata szerint Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 28. Művészetek Völgye Fesztivál közterületit bérbe adja a Művészetek 

Völgye Nonprofit Kft részére, bérleti díj ellenében. Az érintettel a szerződést megkötöttem.  

 

62/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete nem lakás céljára szolgáló ingatlanait bérbe adja a Művészetek Völgye Nonprofit 

Kft-nek 2018.07.18-2018.07.30. A szerződés megkötéséről gondoskodtam. 

 

63/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozata szerint Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadta a forgalmi rend változását és tájékoztató táblák elhelyezését 

2018.07.20-2018.07.29-ig. A település lakosait a forgalmi rend változásáról tájékoztattuk. 

 

64/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Művészetek Völgye Fesztivál időtartamára megbízta Fekete Gyula 

Ottónét a WC-k üzemeltetésével 2018.07.20-29-ig. Az érintettet a képviselőtestület döntéséről 

tájékoztattam és a munkák elvégzésével megbíztam. 

 

65/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Művészetek Völgye Fesztivál időtartamára megbízta Szabó Istvánnét a 

WC-k üzemeltetésével 2018.07.20-29-ig. Az érintettet a képviselőtestület döntéséről 

tájékoztattam és a munkák elvégzésével megbíztam. 

 

66/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete bérbe adja a volt fodrászüzletet a Művészetek Völgye Fesztivál idejére 

Szita Zoltán ajkai lakosnak. A jegyző gondoskodott a bérleti szerződés elkészítéséről, melyet 

aláírtam. 

 

67/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete bérbe adja a volt postaépületét és a buszmegállót a Művészetek Völgye 

Fesztivál idejére Illimani Bt. részére Budapest. Az érintettet a képviselőtestület döntéséről 

tájékoztattam és bérleti szerződést kötöttem. 

 

68/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadta bérbe adását a volt postaépületnek Művészetek Völgye Fesztivál 

idejére, bérleti díj fejében. A szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

69/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete bérbe adja templom és Oszkó Árpád közötti területet 2018.07.20-29, 

Művészetek Völgye Nonprofit Kft. részére. A bérleti szerződést kötöttem az érintettel. 

 

70/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Petőfi u. 39. sz. ingatlant bérbe adja a Magyar Vöröskereszt VM 

Szervezete részére 2018.07.20-29. időtartamra. A bérleti szerződést kötöttem az érintettel. 
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71/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete dr. Pászthy Bea tulajdonában lévő 58.hrsz-ú terült egy részét parkoltatás 

céljából bérbe veszi 2018.07.20-29-ig A bérleti szerződést kötöttem az érintettel. 

72/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete bérbe veszi 2018.07.20-29. időtartamra Csizmadia Ferenc György 16/8. 

hrsz-ú ingatlanát. A bérleti szerződést kötöttem az érintettel. 

 

73/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete bérbe veszi 2018.07.20-29. időtartamra Vágvölgyi Csaba 16/18. hrsz-ú 

ingatlanát. A bérleti szerződést kötöttem az érintettel. 

 

74/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete bérbe veszi 2018.07.20-29. időtartamra Szabó János és Szabóné Csényi 

Ágota 16/17. hrsz-ú ingatlanát. A bérleti szerződést kötöttem az érintettel. 

 

75/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete bérbe veszi 2018.07.20-29. idő-tartamra Ekbauer Istvánné 143. hrsz-ú 

ingatlanát. A bérleti szerződést kötöttem az érintettel. 

 

76/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete bérbe veszi 2018.07.20-29. időtartamra Göntér Gyula és Göntér Gyuláné 

144- hrsz-ú ingatlanát. A bérleti szerződést kötöttem az érintettel. 

 

78/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadta, hogy a Művészetek Völgye Fesztivál idejére „új vásártéren” 

parkoltatási tevékenységet végezzen. A határozatban foglaltak megvalósításához a szükséges 

intézkedéseket megtettem 

 

79/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadta, hogy a Művészetek Völgye Fesztivál idejére „Panoráma 

színpad-nál” parkoltatási tevékenységet végezzen. A határozatban foglaltak megvalósításához 

a szükséges intézkedéseket megtettem 

 

80/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadta, hogy a Művészetek Völgye Fesztivál idejére „Csóromi mezőnél” 

parkoltatási tevékenységet végez. A határozatban foglaltak megvalósításához a szükséges 

intézkedéseket megtettem. 

 

82/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete megbízta Horváth Lászlónét a nyugták, napi bevételek összesítésével, elszámolásával 

2018.07.20-29. időtartamra. A Megbízási szerződést az érintettel megkötöttem. 

 

83/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete 2018. július 20-29. időtartamra 10 főt alkalmaz parkoltatási, jegyszedési feladatok 

ellátására. A határozatban foglaltak megvalósításához a szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

84/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadta Göntér Gergely és Göntérné Máté Marianna 16/9. hrsz-ú ingatlanának 

visszavásárlását. A kérelmezőket a képviselőtestület döntéséről tájékoztattam. 
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85/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadta Györeiné Pongrácz Eszter Kapolcs 174. hrsz-ú tulajdonában lévő terület 

megvásárlását. Az ingatlan adás-vételével kapcsolatos eljárást lebonyolításáról intézkedtem. 

86/2018.(VII.12.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete az volt iskolaépületben a kiállítás felügyeletével megbízta Fekete Ildikó helyi lakost, 

megbízási díj ellenében. Az érintett megbízásáról gondoskodtam. 

 

87/2018.(VII.19) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00019 projekt közbeszerzési szakértői ajánlati fel-hívását 

és zárt eljárás lefolytatását elfogadta. Az ajánlattétellel kapcsolatos eljárás lebonyolításáról 

intézkedtem. 

 

88/2018.(VII.19) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023 projekt műszaki ellenőri feladat ajánlati fel-hívását 

és zárt eljárás lefolytatását elfogadta.  Az ajánlattételi felhívást az érintett gazdasági szereplők 

részére megküldtem. 

 

89/2018.(VII.19) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadta az ingatlanán lévő fa kivágásának költségét, melyet a 2018. évi 

költségvetéséből biztosít. A számla kiegyenlítéséről gondoskodtam. 

 

90/2018.(VII.23) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a TOP-1.2.1-15-VE1-206-00019 projekt a közbeszerzési feladatok elvégzésre Békési 

Csaba Papkeszi ajánlatát fogadta el. Az ajánlat nyertesét tájékoztatta a képviselőtestület 

döntéséről és a szerződés megkötéséről intézkedtem. 

 

91/2018.(VII.23) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00023  műszaki ellenőri feladataira Konstruktív Mérnöki 

Iroda Kft ajánlatát fogadta el. Az ajánlat nyertesét tájékoztatta a képviselőtestület döntéséről 

és a szerződés megkötéséről intézkedtem. 

 

93/2018.(VII.26) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadta a „Csóromi mezőnél” a parkolási díj összegének megváltoztatását a 

Művészetek Völgye Fesztivál időtartamára. A szükséges intézkedéseket megtettem. 

 

94/2018.(VII.26) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadta Szabóné Szokoli Éva 142. hrsz-ú ingatlanának bérbe vételét a 2018. július 

20-29. időtartamára. Az érintettel bérleti szerződést kötöttem. 

 

95/2018.(VIII.8) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Firmiter Bt. közbeszerzési szolgáltató eljárási dokumentumai alapján Kommunális 

célgép beszerzését jóváhagyta. A jegyző a közbeszerzési szolgáltatót a képviselőtestület 

döntéséről tájékoztattam. 

 

97/2018.(VIII.8.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete elfogadta a Művészetek Völgye Fesztivál alkalmazottai részére munkaruha 

vásárlásának kifizetését. A Symbol Kft. részére a számla kiegyenlítéséről intézkedtem. 

 

100/2018.(VIII.23.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 43. sz. Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó vízközmű rendszer vagyonérté-kelésére 
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a Bakonykarszt ajánlását elfogadta. A jegyző a képviselőtestület döntéséről a Bakonykarszt 

Zrt. tájékoztatta. 

 

101/2018.(VIII.23.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 43. sz. Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó vízközmű rendszer Gördülő Fejlesztési 

Tervét elfogadta. A jegyző a képviselőtestület döntéséről a Bakonykarszt Zrt.-t, mint 

szolgáltatót tájékoztatta. 

 

102/2018.(VIII.23.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 64. sz. Hegyesd szennyvíz-elveztő és -tisztító víziközmű rendszer Gördülő 

Fejlesztési Tervét elfogadta. A jegyző a képviselőtestület döntéséről a Bakonykarszt Zrt.-t, 

mint szolgáltatót tájékoztatta. 

 

103/2018.(VIII.23.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Bakonykarszt Zrt. ajánlását a beemelők villamos energia ellátásáról és annak 

költségráfordítását elfogadta. A képviselőtestület döntéséről a Bakonykarszt Zrt-t 

tájékoztattam és az érintett lakosság tájékoztatásáról intézkedtem. 

 

104/2018.(VIII.23.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához támogatási igény nyújt be 42 m3 

mennyiségben, fuvarköltségét biztosítja. A szociális célú tüzelőanyag vásárlásához a pályázat 

benyújtásra került. 

 

106/2018.(VIII.23.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Hegyesd szennyvízelvezető és tisztító telep membrán kazetta felújítását és annak 

forrásösszetételét elfogadta. A jegyző a szolgáltatót a képviselőtestület döntéséről tájékoztatta. 

 

108/2018.(VIII.23.) Ökt. számú határozatában Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a társadalmi megbízatású polgármester illetményét és költségtérítését 2018. 

szeptember 1-től megállapította. A jegyző a fő állású jogviszony megszüntetéséről és a havi 

járandóság rendszeres kifizetéséről gondoskodott. 

 

110/2018.(VIII.23.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a polgármester 2018.01.01-2018.08.31. időszakra járó cafetéria juttatás 

kifizetéséhez hozzájárul. A jegyző a juttatás kifizetésével kapcsolatos intézkedéseket 

megtette. 

 

111/2018.(VIII.23.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képvise-lő-testülete  Kocsis Csaba István alpolgármester illetményét  és költségtérítését 2018. 

09.01-től elfogadta. A jegyző intézkedett a havi járandóság rendszere kifizetéséről. 

 

112/2018.(IX.7.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 számú gépbeszerzési pályázat közbeszerzési 

eljárását eredménytelennek nyilvánította. A jegyző a képviselőtestület döntéséről a 

közbeszerzési tanácsadót tájékoztatta. 

 

113/2018.(IX.7.) Ökt. számú határozata alapján Kapolcs Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete elfogadta VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 gépbeszerzési pályázathoz új 

közbeszerzési eljárás lefolytatását, ajánlattételi felhívást. A jegyző a képviselőtestület 

döntéséről a közbeszerzési tanácsadót tájékoztatta. 
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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 -)  

 

2018. március 13.-tól 2018. szeptember 25.-ig 

  

 

- 1 fő rendkívüli települési támogatás 30.000 Ft  

- 1 fő rendkívüli települési támogatás 10.000 Ft 

 

- 2 fő gyermekek tanulmányi támogatás 30.000 Ft 

 

- 1 fő elhunytak egyszeri támogatása 60.000 Ft 

 

- 2 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott települési támogatás 

2018.04.01.-2019.03.31. 4.500 Ft/hó 

2018.05.01.-2019.04.30. 4.500 Ft/hó 

 

- 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott települési támogatás 

2018.09.01.-2019.08.31. 3.500 Ft/hó 

 

- 1 fő lakhatással kapcsolatos kiadásokhoz nyújtott települési támogatás elutasításra 

került 

 

Kérem a tájékoztatót elfogadni szíveskedjenek.  

 

 

Kapolcs, 2018. szeptember 25. 

 

 

        Márvány Péter 

        polgármester 


