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Jelentés 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
 

Képviselő-testület 46/2017 (IV. 27.) határozata (Határidő:azonnal)  
Tárgy: Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelettervezet elkészítésére 
             beérkezett árajánlatok tárgyalása 
Felelős: Kaptur József polgármester 
                

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a településképi arculati 
kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésére beérkezett árajánlatokat és a 
Planteus Kft. (8273 Monoszló, Fő u. 23.) árajánlatát fogadta el azzal a feltétellel, hogy 
amennyiben Sóly Község Önkormányzata kevesebb, mint 1 millió Forint támogatást 
nyer el, a Planteus Kft. az önkormányzat által pályázati úton elnyert összegért vállalja a 
településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítését. 
 

 
Képviselő-testület 47/2017 (IV. 27.) határozata (Határidő: azonnal)  
Tárgy: Pályázati lehetőség utak, járdák felújítására 
Felelős: Kaptur József polgármester 
                

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az utak, hidak, járdák 
felújítására kiírt pályázati dokumentációt és kifejezte azon szándékát, hogy pályázatot 
kíván benyújtani bruttó 15 millió Forint értékben. 
Sikeres pályázat esetén Sóly Község Önkormányzata vállalta, hogy biztosítja a 15% 
önrészt, azaz bruttó 2.647.059,- Forintot. 
A Képviselő-testület megbízta Kaptur József polgármestert a pályázati anyag 
elkészítésével és benyújtásával. 

 
 
Képviselő-testület 48/2017 (IV. 27.) határozata (Határidő: azonnal)  
Tárgy: Elnyert pályázatok 

Felelős: Kaptur József polgármester 
                

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sóly vis maior ár- és 
belvízvédelmi vízi létesítményben keletkezett károk helyreállítási munkálataira 
beérkezett árajánlatokat. 
Az alábbi árajánlatok érkeztek: 

1. Flanna Kft. (8174 Balatonkenese, Soós Lajos u. 11.) 4.042.100,- Forint+ÁFA 
összegben, 

2. Kis Tés Park Kft. (8109 Tés-Külterület, 0226/2. hrsz.) 5.237.000,- Forint+ÁFA 
3. Enép Thermoház Kft. (8191 Öskü, Ady E. u. 19.) 4.724.400,- Forint+ÁFA 

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Flanna Kft. (8174 Balatonkenese, 
Soós Lajos u. 11.) 4.042.100,- Forint+ÁFA összegű árajánlatát fogadta el. 
 

 
Képviselő-testület 49/2017 (IV. 27.) határozata (Határidő: azonnal)  
Tárgy: Elnyert pályázatok 
Felelős: Kaptur József polgármester 
 

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a ravatalozó külső-belső 
felújítására beérkezett árajánlatoka 
Az alábbi árajánlatok érkeztek: 
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1. Monument Estate Kft. (8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 4.) bruttó 
1.198.067,- Forint összegben 

2. Well-Éptech Kft. (8200 Veszprém, Aulich Lajos u. 21/H.) bruttó 1.326.401,- 
Forint összegben 

3. Kreiner András egyéni vállalkozó (8225 Szentkirályszabadja, Táncsics M. u. 
3.) 1.308.367,- Forint összegben 

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Monument Estate Kft. (8230 
Balatonfüred, Zákonyi Ferenc u. 4.) bruttó 1.198.067,- Forint összegű árajánlatát 
fogadta el. 
 

 
Képviselő-testület 50/2017 (IV. 27.) határozata (Határidő: azonnal)  
Tárgy: Elnyert pályázatok 

Felelős: Kaptur József polgármester 
 

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Sóly, csapadékvíz 
elvezetési munkálatainak kivitelezésére beérkezett árajánlatokat. 
Az alábbi árajánlatok érkeztek: 

1. Flanna Kft. (8174 Balatonkenese, Soós Lajos u. 11.) 3.161.580,- Forint+ÁFA 
összegben, 

2. Kis Tés Park Kft. (8109 Tés-Külterület, 0226/2. hrsz.) 4.506.700,- Forint+ÁFA 
3. Enép Thermoház Kft. (8191 Öskü, Ady E. u. 19.) 3.984.820,- Forint+ÁFA 

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Flanna Kft. (8174 Balatonkenese, 
Soós Lajos u. 11.) 3.161.580,- Forint+ÁFA összegű árajánlatát fogadta el. 

 
 
Képviselő-testület 54/2017 (IV. 27.) határozata (Határidő: 2017. május 04.)  
Tárgy: Sóly, Szőlőhegyben út kialakítása 

Felelős: Kaptur József polgármester 
 

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Sóly Szőlőhegyen 
elhelyezkedő 1176/4-1177/5 helyrajzi számú telkek ügyét és a rendezési terv 
végrehajtása érdekében elhatározta a kiszabályozott közúthoz szükséges 288 és 464 m2 
területek megvásárlását. A vételárat 200 Ft/ m2 árban limitálja. A megállapodásban az 
Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az új rendezési terv, 
kisebb útszélességet ír elő, akkor a feleslegessé vált területet a korábbi a telkek 
tulajdonosainak, minimálisan 10 Ft/m2 vételárban, visszajuttatja. Az Önkormányzat a 
telekalakítás és a szerződések megkötésének költségeit vállalta. 
 
Felkérte Kaptur József polgármestert, hogy ha a fenti feltételeket a felek elfogadják, az 
adásvételi szerződést írja alá. 

 
 
Képviselő-testület 61/2017 (VI. 01.) határozata (Határidő:azonnal)  
Tárgy: Sátor vásárlása 

Felelős: Kaptur József polgármester 
 

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy vásárol egy darab 
3*6 méteres sátrat. Az önkormányzat a vételárat az általános tartalékának terhére 
egyenlíti ki. 
A Képviselő-testület felkérte Pacher László alpolgármestert, hogy válassza ki az 
ár/érték arányt figyelembe véve legkedvezőbb ajánlatot. 
 

 
Képviselő-testület 62/2017 (VI. 01.) határozata (Határidő:azonnal)  
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Tárgy: Trambulin vásárlása 
Felelős: Kaptur József polgármester 
 

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy vásárol egy darab 
trambulint. Az önkormányzat a vételárat az általános tartalékának terhére egyenlíti ki. 
A Képviselő-testület felkérte Pacher László alpolgármestert, hogy válassza ki az 
ár/érték arányt figyelembe véve legkedvezőbb ajánlatot. 
 

 
Képviselő-testület 62/2017 (VI. 01.) határozata (Határidő:azonnal)  
Tárgy: Csatornatisztítás 

Felelős: Kaptur József polgármester 
 

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bakonykarszt Víz- és 
Csatornamű Zrt. csatornatisztítási munkálatok elvégzésére adott árajánlatát és 
elfogadta azt az alábbiak szerint: 

 Hibaelhárítás: 23.400,-Ft/üzemóra 

 Kiszállási díj: 330,-Ft/km a Várpalota-Sóly-Várpalota viszonylatban 
 

 
Képviselő-testület 67/2017 (VI. 01.) határozata (Határidő:azonnal)  
Tárgy: Sóly, 05. hrsz.-ú árok megnevezésű ingatlan határainak kitűzése 

Felelős: Kaptur József polgármester 
 

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta Kaptur József 
polgármestert, hogy kérje a Sóly, 05. hrsz.-ú árok megnevezésű ingatlan határainak 
kitűzését. 
Az önkormányzat vállalta, hogy a Sóly, 05. hrsz.-ú árok megnevezésű ingatlan 
határainak kitűzésével járó költségeket megfizeti. 
 

 
Képviselő-testület 68/2017 (VI. 01.) határozata (Határidő:azonnal)  
Tárgy: Sóly, 05. hrsz.-ú árok megnevezésű ingatlan határainak kitűzése 

Felelős: Kaptur József polgármester 
 

A kivitelezés folyamán a műszaki ellenőr felvetette, hogy a pályázatban szereplő egy 
cső a jelenlegi csapadék viszonyok mellett feltehetőleg nem lesz elegendő. A képviselő-
testület ezen információt megtárgyalta és úgy döntött, hogy ugyanolyan hosszban, 
ugyanolyan átmérőjű (60 cm) csőrendszerrel ki kell egészíteni. 
A Képviselő-testület felkérte Kaptur József polgármestert, hogy a cső gyártójától kérjen 
árajánlatot és fogadja el a listás árat. 
A Képviselő-testület felkérte továbbá Kaptur József polgármestert, hogy a kivitelezővel 
állapodjon meg abban, hogy az első cső összegében elhelyezi a második csövet is. 

 
 
Képviselő-testület 75/2017 (VIII. 14.) határozata (Határidő: 2017. augusztus 24.)  
Tárgy: Szociális célú tűzifa pályázat 
Felelős: Kaptur József polgármester 
 

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy: 

1) Indulni kíván a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt 2017. évi belügyminiszteri pályázaton;  

2) Sóly Község Önkormányzata 40 m3 keménylombos tűzifát vásárol; 
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3) Sóly Község Önkormányzata a szociális célú tűzifa támogatásban részesülőktől 
   ellenszolgáltatást nem kér; 

4) Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására és az ahhoz kapcsolódó 
nyilatkozatok megtételére. 

 
 
Képviselő-testület 76/2017 (VIII. 14.) határozata (Határidő: 2017. augusztus 24.)  
Tárgy: Szociális célú tűzifa pályázathoz szükséges önrész vállalása 
Felelős: Kaptur József polgármester 
 

Sóly Község Önkormányzata vállalta a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt 2017. évi 
belügyminiszteri pályázatához szükséges 50.800,- Forint önrészt. 
 

 
Képviselő-testület 77/2017 (VIII. 14.) határozata (Határidő: azonnal)  
Tárgy: Helyi civil szervezeteknek nyújtandó támogatás 

Felelős: Kaptur József polgármester 
 

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezeteknek, 
alapítványoknak, egyesületeknek, egyházaknak nyújtható önkormányzati 
támogatásokról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete értelmében 100 000, 
azaz egyszázezer Forint támogatást folyósításáról döntött a Sóly Községi Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete (8193, Sóly Kossuth L. u. 55.) részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 
 
Képviselő-testület 78/2017 (VIII. 14.) határozata (Határidő: azonnal)  
Tárgy: Helyi civil szervezeteknek nyújtandó támogatás 

Felelős: Kaptur József polgármester 
 

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezeteknek, 
alapítványoknak, egyesületeknek, egyházaknak nyújtható önkormányzati 
támogatásokról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete értelmében 100 000, 
azaz egyszázezer Forint támogatás folyósításáról döntött a Sólyi Szőlőhegyi 
Kertbarátok Egyesülete (8193 Sóly, Kossuth L. u. 55.) részére. 

          A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 


