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Jelentés 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
 

Képviselő-testület 1/2019. (I. 22.) határozata (Határidő: azonnal)  
Tárgy: „Kiegyenlítő bérrendezési alap” támogatás pályázatával kapcsolatos képviselő-
testületi döntés meghozatala 
Felelős: Kaptur József polgármester 
                

1.) Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárult, hogy Hajmáskér Község 
Önkormányzata a „Kiegyenlítő bérrendezési alap” támogatására pályázatot nyújtson 
be. 

2.) Sóly Község Önkormányzata 2018. július 01. napján a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) bekezdése szerinti illetményalapot, 
38.650 Forintot alkalmazta a hivatali köztisztviselők vonatkozásában. 

3.) Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalta, hogy az illetményalapot 2019. 
január 01. napjától a Kvtv.-ben rögzítetthez képest legalább 20%-kal emelt összegben, 
azaz legalább 46.380 Forintban állapítja meg. 

   A pályázatot Hajmáskér Község Önkormányzata benyújtotta. 
 
 
Képviselő-testület 6/2019. (I. 31.) határozata (Határidő: azonnal)   
Tárgy: „Testvér-települési Programok és Együttműködések 2019.” pályázattal kapcsolatos 
képviselő-testületi döntés meghozatala 
Felelős: Kaptur József polgármester 
                

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Testvér-települési 
Programok és Együttműködések 2019.” elnevezésű pályázat dokumentációját és 
kifejezte azon szándékát, hogy pályázatot nyújt be legfeljebb 2 millió Forint értékben. 
A Képviselő-testület megbízta Kaptur József polgármestert a pályázati anyag 
elkészítésével és benyújtásával. 
Kaptur József polgármester a pályázati anyagot elkészítette és benyújtotta. 
 

 
Képviselő-testület 8/2019. (I. 31.) határozata (Határidő: azonnal)   
Tárgy: Kátyúzás 

Felelős: Kaptur József polgármester 
                

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazta Mazák György 
képviselőt, hogy Sóly Község Önkormányzata tulajdonában lévő utak kátyúztatását 
előkészítse és konkrét árajánlatot kérjen a Strabag Zrt.-től az előző évi árakat 
alkalmazva. 
A Képviselő-testület megbízta továbbá Mazák György képviselőt és Göbölös Balázs 
képviselőt, hogy a települést járják be és a kijavításra szoruló kátyúkat jelöljék ki. 
 
 
 

 
Képviselő-testület 9/2019. (I. 31.) határozata (Határidő: azonnal)   
Tárgy: Sóly, Szőlőhegyben elhelyezett szemétgyűjtő konténerek ügye 
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Felelős: Kaptur József polgármester 
                

Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2019. évtől 
kezdődően minden év március 1-től november 1-ig öt hulladékgyűjtő konténer legyen 
kihelyezve Sóly, Szőlőhegyben. 

 
 
Képviselő-testület 10/2019. (I. 31.) határozata (Határidő: azonnal)   
Tárgy: Sóly község szerepeltetése útikönyvben 
Felelős: Kaptur József polgármester 
                

Sóly Község Önkormányzata megtárgyalta a PelsoLibri Kiadó (8800 Nagykanizsa, 
Kalmár u. 6.) ajánlatát és úgy döntött, hogy Sóly település szerepeljen a készülő 
Balaton régióról szóló könyvben három A/4 oldal terjedelemben, szöveges 
dokumentációval és képekkel. 
A megjelenésért cserébe Sóly Község Önkormányzata vásárol 35 darabot a könyvből 
bruttó 3000 Forint/darab áron. 

 
 
Képviselő-testület 12/2019. (I. 31.) határozata (Határidő: azonnal)   
Tárgy: „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” támogatása 
Felelős: Kaptur József polgármester 
                

1.) Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalta, hogy a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által 
kiírt, „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” pályázat keretében 
megvalósítandó sólyi orvosi rendelő komplett felújításának 5%-os önrészét, 789.474 
Ft-ot a költségvetés általános tartalékának terhére biztosítja. 

2.) Tekintettel arra, hogy a pályázat benyújtásakor tervezett fejlesztési költségek a piaci 
viszonyok megváltozásával emelkedtek, Sóly Község Önkormányzata vállalta, hogy 
a támogatási összeg és vállalt önrész feletti költségek fedezetét, maximum 1.000.000 
Ft-ot, azaz Egymillió forintot a költségvetés általános tartalékának terhére biztosítja. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 

 


