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Jegvzőkönywezető:

Takács Lászlőné

MárvánY Gvuláné Polgármester köszöntette a meghívottakat, jegyzőt, képviselőket, civilszervezetek vezetőit. Megállapította, hogy a megválas ztott 5 képviselőből 3 ftí jelen van, atestÜlet hatéttozatképes. Kérte a képviseld\",, rr"gv a meghívóban szereplő "Ó;.;;i'ő;;;íár gy alásával érlsenek e gy et, azt fo gadj ák el.
JegYzőkÖnYv hitelesítőnek Mohos Attila képviselőt és orsós János alpolgármestertjavasolta.

Kapolcs kÖzség Önkormányzata képviselő-testülete hatérozathozatal nélkül, egyhangúlag 3igen szavazattal elfogadta az alábbi:

NA P I R E N D E T 1./ Kapolcs község ÖnkormányzatánakBűnmegelőzési és
Közbiztonsági koncepciój a.

Előadó : Márv ány Gy.trláné polgármester
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2. l Y ölgy Turisztikai Egyesület hitel visszafi zetésére
kezesség vállalása.

Előadó : Márvrány Gyuláné polgármester

1./Napirend:

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy előző testületi ülésen döntöttek arról, hogy
pélyéuatot nffitanak be a ,,Polgár& Község" cím elnyerésére . A pályazat feltétele , hogy az
önkormányzat rendelkezzen btinmegelőzési és közbiztonsági koncepcióval. A koncepció
elkészült, melyet ismertetett. A koncepció bemutatj a a jogszabáIyi hátteret, a koncepció
szükségességét, a település földrajzi elhelyezkedését, demográfiai helyzetét a bíínügyi
helyzetet, valamint a stratégiai, cselekvési tervet.

Kérte a képviselők véleményét, javaslatát.

Korponai Lászlő polgárőr egyesület elnöke elmondta, hogy a belügyminisztérium döntése
alapján az önkormányzatol<nak a közbirtonság javítása érdekében bűnmegelőzési és
közbiztonsági koncepciót kell készíteni. Van törvényi háttere, elemző része, hosszú távú
elképzelések, foglalkozik az ifiúság, és időskorúak védelmével , törvénysértés megelőzésével,
jelzésel. Ilyen feladatotlát el a polgárőr egyesület, az iflűságí szetvezet, más civil szervezet.
A koncepciót együtt áttekintették a jegyző asszonnyal, javasolta annak elfogadását.

Márvány Gyuláné polgármester megköszönte a kiegészítést, és kérte a képviselőket, aki
e l fo gadj a a ko nc ep ci őt ké zfeltartás s al j elezze.

Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat, l'artőzkodás nélkül
meghozta az alábbi:

46l20l4.(V.15.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bűnmegelőzési és

Közbiztonsági Koncepciót elfogadta.

(koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

2./Napi rend:

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy az önkormányzattagsa a Völgy Turisztikai
Egyesületnek. Az egyesület pályazati támogatásként 27.000.000-ft-ban részesül, az összeg
visszafizetéséért kezességet kellene vállalni az önkormányzatnak. Úgy tudja, hogy
Monostorapáti és Hegyesd már döntött arről, hogy egyetemlegesen kezességet vállalnak a
visszafizetésre. A pályázat része a hitelkamat, nem hiszi, hogy gondot jelent a
kezességvállalás. Felkérte dr.Vass Istvánt az egyesület elnökét tájékoztassa a képviselőket.

dr.Vass István Völgy Turisztikai Egyesület elnöke elmondta, hogy tavaly alakult meg az
egyesület. Egyesület tag|a Monostorapáti, Hegyesd, és Kapolcs önkormányzat, valamint a
térség váIlalkozői. Beadtak egy pályazatot azzal a céIIaI, hogy piacra vigyék a településeken
Iévő szolgáltatásokat, termékeket, a településekre látogató turistáknak segítsége nyújtsanak.
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A támogatási hatátozatot februárban megkapták az MVH-tó1, a pályázatban szerepel mobil
színPadrendszer, komPlett hang és fény,technikai eszközök berendezési és felszerelési tárgyak.APálYazati tárnogatásban szerepel a pályazatírő költsége, közbeszerzési szakértő díjí'_ a
kÖzbeszerzési eljárást már lefolytatták - , terveztek a banki kamattal. Az elszámolást V.3l_ig
be kívánják adni az MVH-nak, kb. 6 hónapon belül jutnak hozzá a támogatáshoz. Banki
költségre I,5 -1,6 millió forintot terveztek.
2014, március 15-el változott a Ptk. előtte adtak hitelt egyesületek, most kikötik kezesség
vállalását. Az egYesületnek tagtra a Kapolcsj, Monostorapátiés Hegy.rdi önt o.111 énlyzat, ezért
egYetemleges felelősséget vállalnak a hitel visszaftzetésere. A kéi teleptilés mar meghazta a
döntését, ezrétkérte a testületet támogassák a kérelmét.

Mohos Attila kéPviselő kérdezte, hogy a felső iskola marad többfunkciós közössé giháznak?

dl.Vass István egYesÜlet elnÖke elmondta, hogy nem változott a helyszín, ott kívánják
kialakítani a szolgáltató központot. A színpadra Áár igény.t is tartott az Őgylet,jó lenne, ha
bevételhez j uthatna ezáltal az egyesület.

Márvány Gyuláné
javaslatot.

Képviselő-testület
meghozta az alábbi;

polgármester megkö s zönte a hozzászőlásokat, és ismertett e a határozati

egyhangúlag 3 igen szavazattal, e\lenszavazat, tarlőzkodás nélkül

47 l2014.(Y.15.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

KaPolcs kÖzség Önkormányzata Képviselő-testülete a Völgy Turisztikai
EgYesület 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123.sz. által a Kinizsi Bat-k Zrt.
TaPolcai Fiókjától felveendő 27.000.000.-ft. visszafizetésére egyetemlegesen
kezességet vállal Monostorapáti és Hegyesd Önkormányzattal. A hitel
Pályazati támogatás előfinanszírozására kerül felvételre, kamatokat az
egyesület fizeti.

KéPviselŐ-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, a
hitel szerződé s, é s kezes sé gvállalási szeruődés aláír ásár a.

Felelős: Mátvány Gyuláné polgármester

Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 2014.július 1 5.

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy a ,,Polgárőr Község" Cím elnyeréséhez
benyújtandő pályazat feltétele, hogy az önkormányzaton belül működjön Közrendvédelmi,
Közbiztonsági Bizottság. Bizottság feladata lenne a közrend közbiztonság védelmének
elŐsegítése, bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióban meghatározott feladatok
végrehajtásának elősegítése. Javasolta 3 tagú ideiglenes bizottságotlétrehozni.
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Takács Lászlóné iegyző elmondta, hogy Magyarországhelyi önkormányzatairól szóló 20lI.
évi CLXXXIX. törvény alapjan abizottság elnökét és tagjainak több mint a felét a képviselők
kÖzÜl kell megválasztarti. Nem lehet abizotíság elnöke vagy tagja a polgármester. Javasolta a
bizottság elnökének Mohos Attilát, tagnak pedig Tóth Attila képviselőt, külső tagként a
polgárőr egyesület elnökét Korponai Lászlőt.

Máruány Gyuláné polgármester megköszönte a kiegészítést és kérte aki egyetért a fenti
j avaslattal kézfeltartással j elezze.

Képviselők a javaslattal egyetértettek, és egyhangúlag, 3 igen szavazattal meghozták az
alábbi:

48t2014.(Y.15.)Öktsz. h a t á r o z a t o t

kapolcs község Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairől szőlő 2011. évi CLXXXX. törvény 57.§ (3) bekezdése
alapján ideiglenes bizottságot Közrendvédelmio Közbiztonsági
Bizottságot hoz |étre.

Bizottság elnökének: Mohos Attila képviselőt

Tagjainak: Tóth Attila képviselőt
Korponai Lászlő polgrárőr egyesület elnökét

megválasztja.

Márvány Gyuláné polgármester elmondta, hogy abizottság külsős tagia következő testületi
ülésen teszi le az esküt. Megköszönte a megjelentést, és az ülést 16,30 órakotbezárta,

k.m.f.t.
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