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Jelentés 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
 

Képviselő-testület 85/2017 (VIII. 31.) határozata (Határidő:azonnal)  
Tárgy: Sóly Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosítása 
Felelős: Kaptur József polgármester 
                

A Képviselő-testület az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási előirányzat 
módosításokat megtárgyalta, és az előterjesztésben javasoltaknak megfelelően a 
bevételi és kiadási előirányzatok növelését jóváhagyta. 
 

 
Képviselő-testület 89/2017 (VIII. 31.) határozata (Határidő: az 1)-2) pontokra: folyamatos, a 
3) pontra: azonnal)  
Tárgy: Központi háziorvosi ügyelet feladatának ellátása 
Felelős: Kaptur József polgármester 
                
1) A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a központi háziorvosi ügyelet feladatának 

ellátásához 2017. június 01. napjától 2018. május 31. napjáig 17,44 Ft/fő/hó összeggel 
járuljanak hozzá. 

 
2) A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2017. május 31. napjáig fizetett hozzájárulás 

(18,77 Ft/fő/hó) összegéhez képest mutatkozó különbözetet: 1,33 Ft/fő/hó összeget 
2017. június 01. napjától 2018. május 31. napjáig fejlesztési támogatásként adják át a 
Társulás részére a központi háziorvosi ügyeleti feladat-ellátás minőségének megtartása 
érdekében. Ezt a támogatást kizárólag fejlesztésre, gép-, műszer- és eszköz-beszerzésre 
lehet felhasználni, és eszerint kell vele elszámolni. Így az önkormányzati támogatás 
teljes összege 2017. június 01. napjától 2018. május 31. napjáig továbbra is 18,77 
Ft/fő/hó. 

 
3) A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a döntésről Várpalota Kistérség 

Többcélú Társulását értesítse, és felhatalmazta a Társulással a finanszírozási 
megállapodás megkötésére. 

 
 
Képviselő-testület 92/2017 (VIII. 31.) határozata (Határidő: azonnal)  
Tárgy: Sólyi Dalkör támogatása 
Felelős: Kaptur József polgármester 
                

A Képviselő-testület megtárgyalta a Sólyi Dalkör támogatásának kérdését és úgy 
döntött, hogy vásárol kilenc darab három részes fellépő ruhát, egyenként 33.000,- 
Forint értékben a költségvetés általános tartalékának terhére. 
Sóly Község Önkormányzata használatba adja a kilenc darab fellépő ruhát a Sólyi 
Dalkör részére. 
 

 
Képviselő-testület 95/2017 (IX. 19.) határozata (Határidő: 2017.09.19.)  
Tárgy: A Szőlőhegyi út kiszabályozásához megvásárolandó telkek ügye 
Felelős: Kaptur József polgármester 
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A Képviselő-testület megtárgyalta a Sóly, Szőlőhegyen elhelyezkedő 1176/4 helyrajzi 
számú, Gubicza Lászlóval és Czaltik Pálnéval kötött, telek- adásvételi ügyét és a 
mellékelt szerződésben szereplő vételárat elfogadta.  
 

 
Képviselő-testület 96/2017 (IX. 19.) határozata (Határidő: 2017.09.19.)  
Tárgy: A Szőlőhegyi út kiszabályozásához megvásárolandó telkek ügye 
Felelős: Kaptur József polgármester 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Sóly, Szőlőhegyen elhelyezkedő 1177/5 helyrajzi 
számú, Németh Györggyel kötött, telek- adásvételi ügyét és a mellékelt szerződésben 
szereplő vételárat elfogadta.  

 
 
Képviselő-testület 97/2017 (IX. 19.) határozata (Határidő: 2017.09.19.)  
Tárgy: A Szőlőhegyi út kiszabályozásához megvásárolandó telkek ügye 
Felelős: Kaptur József polgármester 
 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Sóly Szőlőhegyen elhelyezkedő 1180/1. és 1180/2. 
hrsz. számú, Rehus Balázzsal és Péli Zsuzsa Máriával kötendő, telek- adásvételi ügyét 
és a megbízta Mazák György képviselőt, hogy a rendezési tervnek megfelelő út-
kiszabályozás mértékében, 1 Ft/ m2 vételáron történő adásvételt készítse elő. A 
képviselő-testület úgy döntött, hogy amennyiben, az Önkormányzatra vonatkozóan, 
további feltétel nem keletkezik, felhatalmazza Kaptur József polgármestert az 
adásvételi szerződés /ek/ aláírására. 

 
 
Képviselő-testület 98/2017 (IX. 19.) határozata (Határidő: 2017.09.19.)  
Tárgy: A Szőlőhegyi út kiszabályozásához megvásárolandó telkek ügye 
Felelős: Kaptur József polgármester 
 

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, megtárgyalta a Sóly Szőlőhegyen 
elhelyezkedő 036/10 hrsz. számú, telek adásvételi ügyét és megbízta Mazák György 
képviselőt, hogy a rendezési tervnek megfelelő út-kiszabályozás mértékében, legfeljebb 
100 Ft/ m2 vételáron történő adásvételt készítse elő. A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy amennyiben az Önkormányzatra vonatkozóan, további feltétel nem keletkezik, 
felhatalmazza Kaptur József polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
 

 
Képviselő-testület 100/2017 (IX. 19.) határozata (Határidő: azonnal)  
Tárgy: Kátyúzásra beérkezett árajánlatok 
Felelős: Kaptur József polgármester 
 

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a beérkezett 
árajánlatokat és az In-tense 2000 Kft. (1135 Budapest, Szent László u. 9.) ajánlatát 
fogadta el, amelynek összege bruttó 950.000,- Forint és 27 tonna Ac-11 meleg aszfalt 
bedolgozását tartalmazza. 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a kivitelezési szerződés alapján a Sóly, 
Szőlőhegy bekötő és Derék utak teljes körű kátyúzását kell elvégezni, a bekötő út kettő 
kanyarjának kiszélesítését, a Petőfi utca és a Vasút utca egy-egy  megsüllyedt 
részletének javítását. 
A megmaradó aszfaltot a Sóly, Szőlőhegy bekötő út aszfaltozására kell fordítani. 
A képviselő-testület felhatalmazta Kaptur József polgármestert a kivitelezési szerződés 
aláírására. 
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Képviselő-testület 101/2017 (IX. 19.) határozata (Határidő: a 2018. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer lebonyolítási ütemtervében foglalt 
határidők)  
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton való részvétel 
Felelős: Kaptur József polgármester 
 

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezte a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához való 
csatlakozási szándékát. 
A csatlakozás érdekében felhatalmazta Kaptur József polgármestert a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójára való csatlakozási 
nyilatkozat aláírására és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére való 
megküldésére.  
A Képviselő-testület felkérte a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat 
határidőben való kiírásáról.  

 
 
Képviselő-testület 103/2017 (IX. 19.) határozata (Határidő: azonnal)  
Tárgy: Útszóró só vásárlása 
Felelős: Kaptur József polgármester 
 

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazta Göbölös Balázs 
képviselőt, hogy kérjen árajánlatokat útszóró sóra és a legkedvezőbb áron 2 tonna 
útszóró sót szerezzen be. 
 

 


