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Jelentés 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
 

Képviselő-testület 109/2017 (X. 26.) határozata (Határidő:azonnal)  
Tárgy: A település hó eltakarítási munkálatra kiírt ajánlattételi felhívás elbírálása 

Felelős: Kaptur József polgármester 
                

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a beérkezett árajánlatot 
és úgy döntött, hogy Sóly Község területén a hótolási és síkosság-mentesítési feladatok 
ellátása céljából 2017. november 15.-től 2018. március 15.-ig terjedő időszakra 
megállapodást kötött Csácsi Tamás 8193 Sóly, Kossuth Lajos utca 47. szám alatti 
lakossal az alábbiak szerint: 

 Készenléti díj: bruttó 1.500,-Ft/nap 

 Gépi hótolás: bruttó 10.000,-Ft/óra 

 Síkosság mentesítés: bruttó 7.000,-Ft/alkalom 
A síkosság-mentesítéshez az anyagot az Önkormányzat biztosítja. 
Ajánlattevő a munkát az Önkormányzat képviselőjének értesítésétől számított egy órán 
belül megkezdi. 
 
A Képviselő-testület megbízta Kaptur József polgármestert a megállapodás aláírásával.  
 
 

 
Képviselő-testület 110/2017 (X. 26.) határozata (Határidő: azonnal)  
Tárgy: Szociális célú tűzifa támogatás 
Felelős: Kaptur József polgármester 
                

Sóly Község Önkormányzata vállalta a települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt 2017. évi 
belügyminiszteri pályázatához szükséges 32 erdei m3 mennyiségben 1.000,-
Ft+ÁFA/erdei m3, összesen bruttó 40.640,- Forint önrészt. 

 
 
Képviselő-testület 112/2017 (X. 26.) határozata (Határidő: azonnal)  
Tárgy: Kátyúzás 

Felelős: Kaptur József polgármester 
                

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az  In-tense 
2000 Kft. (1135 Budapest, Szent László u. 9.) részére bruttó 700.000,- Forint munkadíj 
kerüljön kifizetésre a Sóly, Szőlőhegy bekötő és Derék utak kátyúzásáért, a bekötő út 
kettő kanyarjának kiszélesítéséért, a Petőfi utca és a Vasút utca egy-egy  megsüllyedt 
részletének javításáért, az elvégzett munka minőségére és a műszaki tartalomra való 
tekintettel. 
 

 
Képviselő-testület 113/2017 (X. 26.) határozata (Határidő: azonnal)  
Tárgy: Kátyúzás 
Felelős: Kaptur József polgármester 
 

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízta a Strabag Zrt.-t – abban 
az esetben, ha az vállalni tudja a munkát – a kátyúzás befejezésével. A munkadíj a 
fennmaradó 250.000,- Forintból került kifizetésre. 
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Képviselő-testület 146/2017 (XI. 30.) határozata (Határidő: azonnal)  
Tárgy: Sóly Község Önkormányzata és a Bakonykarszt Zrt. között fennálló 
egyetértési nyilatkozatban foglaltak nyilvántartásba vétele 
 
Felelős: Kaptur József polgármester 
 

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta az alábbi vagyonelemek 
2016. december 31.-i állapot szerinti nyilvántartásba vételét 2017. január 1.-i hatállyal: 

 Fejlesztési források egyenlege 3.710.659,- Forint követelés 

 Visszapótlási követelés 4.812.910,- Forint 

 Az átáramoltatott vagyon értéke. 
 
 
Képviselő-testület 148/2017 (XI. 30.) határozata (Határidő: azonnal)  
Tárgy: Költségvetés módosítás 
Felelős: Kaptur József polgármester 
 

Sóly Község Önkormányzat Képviselőtestülete az előterjesztésben foglalt bevételi és 
kiadási előirányzat módosításokat megtárgyalta, és az előterjesztésben javasoltaknak 
megfelelően a bevételi és kiadási előirányzatok növelését jóváhagyta. 

 
 
Képviselő-testület 149/2017 (XI. 30.) határozata (Határidő: azonnal)  
Tárgy: Tűzifa vásárlás 
Felelős: Kaptur József polgármester 
 

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete rögzítette, hogy Sóly Község 
Önkormányzata és a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. között folyt tárgyalások 
eredményeképp a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. által biztosított vastag tűzifa 
vételére szociális tűzifa támogatásban részesíti az arra jogosult helyi lakosokat. 

 
 
Képviselő-testület 150/2017 (XI. 30.) határozata (Határidő: a) 2018. évi ktgv elfogadása, b) 
2017. december 8., 11.) 
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálása 

Felelős: a) Kovács János György jegyző 
     b) Kaptur József polgármester 

 
a.) Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 2018. évre vonatkozóan az 1. számú 
melléklet szerint 1 fő pályázó számára állapított meg támogatást, melynek összege: 1 
fő x 4.000,- Ft/hó x 10 hónap= 40.000 Ft.  
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkérte a Jegyzőt, hogy a 
megállapított támogatás összegét a 2018. évi költségvetésébe 40.000,- forint 
keretösszeget a Bursa Hungarica ösztöndíj-támogatás terhére tervezzen be. 
 
b.) Felkérte továbbá a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az Általános Szerződési 
Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 17. §-ában foglaltak szerint döntéséről a bírálati 
lapokat 2017. december 8-ig küldje meg a Támogatáskezelő részére, valamint az ÁSZ 
14-15. §-ai szerint 2017. december 11. napjáig a támogatások összesített adatait hozza 
nyilvánosságra és a pályázókat postai úton értesítse.  
 

 
Képviselő-testület 151/2017 (XI. 30.) határozata (Határidő: azonnal) 
Tárgy: Adóügyi ügyintézők jutaléka 
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Felelős: Kaptur József polgármester 
 

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy jutalékban részesíti 
a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi ügyintézőit az adóügyi 
ügyintézők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 17/2016. (XII. 02.) számú Ökt. 
rendelet előírásai alapján a 2017. évben végzett eredményes munkájukért. 

 
 
Képviselő-testület 152/2017 (XI. 30.) határozata (Határidő: azonnal)  
Tárgy: Martinkó Mátyás ügye 

Felelős: Kaptur József polgármester 
 

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Sóly 52/14. hrsz.-
ú ingatlan ügyét és úgy döntött, hogy az érintett ingatlan vonatkozásában hozzájárul 
az elidegenítési tilalom és a beépítési kötelezettség eltörléséhez. 
 
 

 


