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Jelentés 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
 

Képviselő-testület 154/2017 (XII. 18.) határozata (Határidő:azonnal)  
Tárgy: Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása 

Felelős: Kaptur József polgármester 
                

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. törvény alapján, a településfejlesztéssel, településrendezéssel és 
településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. 
(II. 24.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek, valamint a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztés stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti államigazgatási szervek véleményének 
kikérésével megtárgyalta a „Sóly  Településképi Arculati Kézikönyve” című 
dokumentumot és azt jóváhagyta.  
A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy az elfogadott településképi 
dokumentumok közzététele, valamint az államigazgatási szerveknek történő 
megküldése megtörténjen. A dokumentumok közzététele megtörtént és az 
államigazgatási szerveknek megküldésre kerültek. 
 

 
Képviselő-testület 155/2017 (XII. 18.) határozata (Határidő: azonnal)  
Tárgy: Településfejlesztési koncepció elfogadása 
Felelős: Kaptur József polgármester 
                

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) 
Kormányrendelet 30.§-ban foglaltaknak megfelelően úgy döntött, hogy elfogadja Sóly 
község Településfejlesztési koncepcióját. 

 
 
Képviselő-testület 156/2017 (XII. 18.) határozata (Határidő: azonnal)  
Tárgy: 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Felelős: Kaptur József polgármester 
                

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi belső 
ellenőrzési munkatervet és jóváhagyta azt. 
 

 
Képviselő-testület 157/2017 (XII. 18.) határozata (Határidő: azonnal)  
Tárgy: Horváthné Székely Zita belső ellenőr árajánlata 
Felelős: Kaptur József polgármester 
 

Sóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Horváthné Székely Zita 
(8228 Lovas, Öreghegyi út 302/7. hrsz.) 2018. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásra 
tett ajánlatát bruttó 100.000,-, azaz egyszázezer Forint összegben. 
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Képviselő-testület 5/2018 (I. 25.) határozata (Határidő: azonnal)  
Tárgy: Sólyi Dalkör támogatása 
 
Felelős: Kaptur József polgármester 
 

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Sólyi Dalkör 
támogatásának kérdését és úgy döntött, hogy vásárol kilenc pár fellépő cipőt, 
egyenként 6.000,- Forint, mindösszesen 54.000,- Forint értékben a költségvetés általános 
tartalékának terhére. 
Sóly Község Önkormányzata használatba adja a kilenc darab fellépő cipőt a Sólyi 
Dalkör részére. 
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkérte Kovács János György jegyzőt, 
hogy a támogatás összegét, 54.000,- Forintot a 2018. évi költségvetésbe építse be. 

 
 
Képviselő-testület 6/2018 (I. 25.) határozata (Határidő: azonnal)  
Tárgy: Pályázati lehetőség 
Felelős: Kaptur József polgármester 
 

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Lökkös Műszaki 
Szolgáltató és Oktató Bt. (8624 Balatonszárszó, Őszirózsa u. 2.) ZP-1-2017 kódszámú, a 
zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális 
hátterét biztosító fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat anyagának 
elkészítésére benyújtott árajánlatát és elfogadta azt. 
A Képviselő-testület felhatalmazta Kaptur József polgármestert a vállalkozói szerződés 
aláírására azzal a feltétellel, hogy a pályázati előkészületek költségei nem haladhatják 
meg a pályázati összeg 3%-át. 
 


