Kapolcs közs é g Önkormán yzata Ké pviselő-testülete
8294. Kapolcs. Kossuth u. 62.
Szám: 344-I2l20I4.

Jegyzőkönyv
Ké szült: Kapolcs közsé g ÖnkormányzataKé pviselő-testülete 2014.jú lius 10-é n (csütörtökön)
I7.00 őrai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi ülé sé ről

Az ülé s helye: Polgármester Irodája Kapolcs, Kossuth u.62.
Jelen vannak:

Marvany Gyuláné
Mohos Attila
Szabó Istvrán

TóthAttila

polgármester
ké pviselő
ké pviselő
ké pviselő

Távolmaradását előre jelezte:
Orsós

János

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlőné

Meghí vottké ntjelen van:
Sztrik Gábor
Domonkos Zsolt
Korponai Lászlő

Farkas György
Dr.Bé rczesLászlő

alpolgármester

jegyző

körzeti megbí zottRendőrkapitányság Tapolca
törzszászlős Rendőrkapitrányság Tapolca
Kapolcs Polgárőr Egyesület Elnöke
Kapolcs Jövőjé é rtAlapí tvány Elnöke
ügyvé d (I7.20perctől)

Erdeklődőké nt megielent:
Fehé ri Jenő
dr. Molnár György ügywé d

Jegyzőkönyv hitelesí tők:
Mohos Attila

TóthAttila

Jegyzőkönywezetőz
szaller

zoltánné

ké pviselő
ké pviselő
föelőadó

Márvány Gyuláné polgármester köszöntette a meghí vottakat, jegyzőt, ké pviselőket, a tapolcai
Rendőrkapitányság ké pviselőit, civil szervezetekvezetőit, Megállapí totta, hogy a megválasztotí 5
ké pviselőbőI 4 fő jelen van, a testület határozatké pes. Ké rte a ké pviselőket, hogy a meghí vóban
szereplő napirendi pontok tár gy alásával é rtsenek egyet, azt fo gaülák el.
Jegyzőkönyv hitelesí tőnek Mohos Attila é s Tóth Attila ké pviselőket javasolta.
Kapolcs közsé g önkormányzataké pviselő-testületehatározathozatalné lkül,
szav azattal elfo gadta az alábbi:
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Előadó: Sztrik Gábor körzeti megbí zott

egyhangú lag 4 igen

2
2. lYegy es, aktuális

a)

ügyek

szolgá]lő
Művé szetek Völgye Fesztivál által kiadandó nem lakás cé ljára
helyisé gek,koztJitiletekbé rbeadásárabenyú jtottpáIyazatokelbirálása

b)PáIyazati felhí vás a nem közművel ellátott folyé kony hulladé k
ö

s

sze gyűj té s é re, e|szállrí tására

é

s kezelé s é re

c)KapolcsJövőjé é rtA|apitványtagjainaklemondása,ú jtagok
megválasáása
Előadó
1./

:

Márvany Gyuláné polgármester

Nanirend

Rendőrkapitányság
Márvány Gyuláné polgármester: minden ké pviselő megkapta a Tapolca-i
a szóbeli kiegé szí té sre,
munkatársait
beszámolój árőI azí rásos előterjeszté st. Megké rte a kapitányság

AlosztálYának vezetője:
Domonkos Zso|t a Tapolcai Rendőrkapitányság Közrendvé delmi
kÖzé
. A bűncselekmé nYek
KÓt"r'rr.* tartozí ka bú ntigyiie gÍ eftőzötttelepülé sek
elmondta, hogy
elő, a számuk stagnál, csÖkken, Fontos,
főleg a Művé szeti Nápor. rendezvé ny ideje al-att rorauttat<
a polgárőrs é get, vagy a rendőrsé get,
hogy a falu lakossaga'irgyeljen a másikra é s baj eseté n é rtesí tse
uJgttis"tinte a pollarorú g munk áját é s ké rte a beszámoló elfogadását,

bűncselekmé ny volt, kÖzveszé Iy
Sztrik Gábor körzeti megbí zott: az e|miú té vben4 vagyon elleni
A polgárőrök munkájának is
okozás miatt ké t eseten törté nt inté zkedé s, ilyen volt uiár,t"tgyqtása.
köszönhető, hogy a bú nügyi helyzetjavul,

hí vni arra, hogy nagyobb
Korponai Lász|ől polgárőrsé g elnöke: a lakosság figyelmé t fel kell
tartott fórumokon' amit aZ Ő
é rdeklődé sselu.gy';rr'rerrt á korbirtonsággal iup.Űlutorun
18 fő vesz ré szt, akik figYelnek
é rdekükben tartanik. A ,,Szomszé dok egymí Jert" mozgalomban
a ké pviselŐ-testÜlet é s az ÖnkormánYzat
egymásra, segí tik i ko^y"r"tükben etor<'Ót. Megköszönte
együttmú ködé sé t.

a polgárőrsé g szóbeli
Márvány Gyuláné polgármester: megköszönte a rendőrkapitányság é s

elfogadásé ra,
kiegé szí ié sé ét s munkijat. rerte a ké pviselőket abeszámoló

közsé g Önkormányzata Ké pviselŐHozzászőlás, é szrevé telnem volt. En követően Kapolcs
é s tartőzkodás né lkÜl meghozta a
testülete egyhangú dönté ssel, 4 igen szavazattal, ellenszavazaí
következő:
65t2014. (VII. 10.)

Ökt. szám ű batározatot
kapolcs közsé g önkormany zata ké pviselő_testülete a
Taiolcai Rendőrkapitány ság 20 I 3, é vre vonatkozó
beszámolój át a jegyzőkönyvhöz csatolta formában elfogadja,

2./

Napirend

08.03-ig- nem lakás cé ljára szolgáló
a) Művé szetek Völgye Fesztivál ideje alatt -2014. 07. 25- 2014.

önkormányzati helyis é gek, t erül etek

b

é rbe adás a,

a

J

Márvány Gyuláné polgármester: elmondta, hogy apályé zati kií rásra ké tpáIyázat é rkezett:,egYik
a Művé szetek votgye Nonprofit Kft, (8294. Kapolcs, Kossuth u. 35.) Ók 3.000.001,-Ft bé rleti dí jat
ajánlottak, a másik a Fehé ri Jenő egyé ni vállalkoző. Apályazata a testület előtt kerÜlt felbontásra,
me|y 2 borí té kban volt elhelyezve. Ó 3.000.001.-ft-os ajánlatottett.

Apályé nati felhí vásban szerepelt, hogy a páIyázőnak be kell nyú jtani a cé gbí róságí bejegYzé st,az
aláí r ási c í mp é ldányt, é s a kö ztartozás mente s sé grő l szőló í gazolást i s.

Takács Lász|őné jegyző: a most felbontott pá|yázatban meg kell né zni, hogy a kií rásban foglalt
felté teleknek mennyiben felel meg a páIyaző,

Márvány Gyuláné polgármester: a Művé szetek Völgye Nonprofit Kft. a teljes anYagot csatolta,
ami a kií rásban ,r"ÓpÚ, a másik pályaző viszont csak az igazolást a vállalkozó nYilvántartásba
vé telé rő1.

Fehé ri Jenő: elmondta, hogy furcs ánaktalá|ja a páIyazati etjárást. A mú lt hé ten csÜtÖrtÖkÖn reggel
itt voltak Kapolcson, akkoi a polgármester asszony azt mondta, hogy az aznaPi testÜleti Ülé s
elmarad, ezei aknem voltak itt. oetutrln kaptak egy é rtesí té st,hogy a testületi ülé st megtartották,
amelyen a korábban kí í rtpáIyazatot visszavontiák é s űj páIyázat került kií rásra. A beadási határidő
.rugyón rövid volt, a kiirás dátuma: 2014. jú lius 7, beadási határí dŐ jÚlius 9,, erre csak a
Mivé szetek Völgye Nonprofit Kft, tudott pályáznl Az ü kií rás szerint a parkolÓk Üzemelteté se
nem lett páIyú a*a. A Nonprofit Kft-t ugyanazok alkotják, akik a Kapolcsi Kulturális é s
Termé szetvea-emi Egylet tagjai. Tudomása szerint mé g a tavalyi tartozáslkat sem fizetté k ki az
önkormányzatnak, eáé rt alapí tották a nonprofit kft-t, akiknek termé szetesen nincs 1.3;rtozása. }{ás
pályáző 3 napon belül nem tudott volna megfelelni az í lj kí irásban szereplŐ felté teleknek, csak a
iiTonprofit t<ft. Tudomása szerint a kft. né hány hónapja alakult, amikor az első PáIYázat kií rásra
került, akkor mé g nem is lé teztek.
ő vé gezte tavaly a parkoltatást, előre kifizette a dí jat, nem hagyotthátraártozást.

dr. Molnár György ügyvé d: a polgármester asszonytól ké rdezte mié rt nem kaPtak tájé koztatást
időben az nj pály ázat kií t ásár ől?

Fehé ri Jenő: a szervező már 2014.0I.23-aI meghirdette a területeket, akkor mé g nem \é tezeÍ ta
nonprofit kft.,2014. 02. 26-aI alakult. A korábbi páIyazathoz minden anyagot időben -2014, 05,26án- benyú jtottak, nem szólí totta fel az önkormányzat őket hiánypőt|ásra, nekik kellett volna
*.gny.-i hiszen ők magasabb bé rleti dí jat ajánlottak. Kijelenti, hogy páIyázati csalás törté nt.
A köztartozás mentessegiol az adős papí rokat be tudja mutatni. Sajtó nyilvánossághoz fordul é s
mindenki tudomásara hozza, hogy a Mú vé szetekVölgyé ben csalások vannak.

Márvány Gyuláné polgármester: elmondta, hogy jelen van dr. Bé rczes LászIŐ ügyvé d, aki az
önkormányrátnukszokott
apá|yázőt.

segí teni jogi ké rdé sekbené s felké rte, hogy a testület nevé ben tájé koztassa

Dr. Bé rczes László ügyvé d: az önkormányzatnakjoga

van eldönteni, hogy kivel kÖt szerződé st, a

testületet apáIyaző nem vonhatja felelőssé gre a dönté sé é rt.
F,ehé ri Jenő: nem tart igé nyt Bé rczes ügyvé d tanácsáta, a szakmai vé lemé nyé re,Az áItalaké Pviselt
kft-nek nincs adótartorá"u, nincs ellene csődeljárás, nem ál1 felszámolás alatt, aZ erre vonatkozó
iratokat be tudja mutatni. Ké rte a polgármester asszonyt magyaránza meg, mié rt volt szÜksé g a
korábbi p ály é aat vi sszavonására?
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az áIta|a bé rbeadásra
Dr. Bé rczes László ügyvé d: az önkormányzatnem köteles PálYazatotkiili
rendelet nem í rja elő
u
szánt azonterületeire vonatkozóan, amelyek eseté ben 'rugyonguzdálkodási
páIyazat kií rását.

Fehé ri Jenő: páIyazatt csalás törté nt,

jogi ké pviselŐjé nek, hogY tájé koztassa
Dr. Bé rczes László: felhí vja a figyelmé t Fehé ri Jenő
is, ezé rt fontolja meg, hogy a

té pviselői
ügyfelé t, hogy a testületi tilé sen jelen vannak a rendőrsé g
mivel hamis vádnak hí vják azt, amit
pályazaticsalás bűncselekm é ny"vádjával kí ván-e dobáIőzní ,^
*oit u, önkormányzattal szemben kijelentett,
visszavonta a korábbi Pé ú Yázatát,
felhí vta a jelenlé vő

Márvány Gyuláné polgármes ter: atestület a mú lt csütörtökön
í rt ki ú jat. Többször
mert alaki é s tárgyi'|oo1iatlansag volt benne , é s azé rt

iáiiafigyelmé t] hogy ,.

emelje fel a hangját, ne kiabáljon,

akkor mié rt csak

lett visszavonva,
Fehé ri Jenő: ha apáIyázatformaié s targyi pontatlanság"miatt
Nem vitatkozni, hanem té nyt
fábontották?
azutánvonta vissza a testület, amikor ű'a iaryazatát
közölni

jött.

szerePel' hogY

l2.§-aban
Márvány Gyuláné polgármesterz azönkormányzatvagyonrendeleté nek
a sznlgálő helyisé gek ltasználatára PáIYé aatot
a önkormán yzat tulajdonát ké pező, nem lakas celjar
a kií rásban szereplő
kell kií rni, u pu.ú ltutási cé lra hasznosí tható ingatlanof ,r.* tartoznak
ingatlanokhoz,

áivel nemtartoznak

Mohos Attila ké pviselő : a

a rendelet hatáIya alá,

pály azat elbí ráIásárt nem lehet felfliggeszteni?

í r ki páIyázatot a parkoló üzemelteté sé re,
dr. Molnár György ügyvé d: a ké pviselő_testület nem
feleslegesen vannak itt.
a parkoltatásra meghí vásos pályazatot
Márvány Gyuláné polgármes terl atestület mú lt pé nteken

í rt ki.
az ülé stermet,
Fehé ri Jenő é s dr. Molnár György l],50 órakor elhagyta

Jenő pályázatát atestület utasí tsa el, mert
Márvány Gyuláné polgármester: javasolta hogy Fehé ri
MŰvé szetek VÖlgye Nonprofit
a páIyé ,'aí ikií rásban-rrir.pto felté ieleknek neri-felelt meg, csak a
Kft.

Mohos Attila ké pviselő: milyen indokkal lesz elutasí tva?
a tevé kenysé gikÖré ben !P9lvazat
Dr. Bé rczes László ügyvé d: Fehé ri Jenő egyé ni vállalkozónak
arra vonatkozóan csak nYilatkozatot
kií rásakor n",,' ,".i.|ZÍ t * előadó művé sái tevé kenysé gi,
u.patY*atkií rá9b.an" szerePlŐ tevé kenYsé gi
tett, vállalta, hogy felveszi a tevé kenysé gi köré b "páiyazat benyú jtásakor kell rendelkezni a
köröket, A páIyűatr kií rás szerint u paryLo"ak a

felté telekkel.

Márvány Gyuláné polgármester: javasolta az e|utasí tőhaí ározatmeghozatalát,
atestÜlet olYan indokkal utasí tja el a
Mohos Attila ké pviselő: dr. Bé rczes Lász|őtőIké rdezte,ha
nem szerepel a tevé kenysé gi
páIyázatot,rrogy á kií rásnak nem felel meg, rnert az adotttevé kenysé g
*indokot el keil-e fogádnia, vagy ebbe bele tud-e kötni?
köré ben, akkor
"Á
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a nem lakás cé ljáró
Dr. Bé rczes László ügyvé d: a páIyázat nem a parkoltatásra lett kií rva, hanem
tevé kenYsé gi kÖré ben
szo|gálőhelyisé gek bé rleté re. Azé rt é rvé nytelenapályé aata, mert apáIyáző
eseté
ben,
páIyazők
nem*szerepei olyan tevé kenysé g, amelyet apáIyázatikií rás előí r a

Jenő egYé ni
Márvány Gyuláné polgármester: ké rte a testületet hozzanak határozatot a Fehé ri
vállalkozó páIy ázatának elutasí tásáról

Máshozzászólás é szrevűel nem volt. Ezt követően Kapolcs közsé g ÖnkormánYzataKé PviselŐné lkÜl meghozta a
testülete egyhangú dönté ssel 4 igen szavazattal, ellenszavazat é s tartőzkodás
következő:
6612014.

(VII. 10.) Ökt.számú határozatot
Kapolcs közsé g Önkormány zata Ké pviselő-testülete
u" önkorÍ n ányzatvagyonarÓl, u \,ugyon ral való gazőáIkodás egyes szabáIyairől
szőIŐ l4l2012,(v.3t.; <intormányzati rendelet 12. §-a a|apján az önkormányz;at
a tulajdonában lé v'ő nem lakás cé |járő szolgálő helyisé gekre, továbbá
kereskedelmi é s vendé glátó ideiglenes jellegű é pí tmé nyekelhelyezé sé re
25szolgáIőterületekre - u Mú ué rretek Völgye Fesztivál,idejé re 2\l4.jÚlius
Veszpré
m,
óL014. augusztus 3-ig, - Fehé ri Jenő egyé ni vállalkozó 8200,
Hazgy ári í t 5,7, s z. b enyú j t ott p áIy ánaát e lutas í tj a,

A benyú jtottpáIyazatnem felel meg a pá|yazatí kií rásnak, mivel apá|yé ző
előí r"t tevé kenysé gi köré be nem tartozn ak az alábbi - a páIyázati kií rásban
tevé kenysé gek : előadó_művé szetetkiegé szí tő tevé kenysé g, alkotóművé szet,
művé szeti lé tesí tmé nyekműkö dteté se, saj át tulaj donú , bé relt ingatlan
bé rbeadása, üzemelteté se.

g í gazolást.
Ké pviselő-testület utasí tja a polgármestert, hogy errőIpáIyazót é rtesí tse,

p áIy é nathoz nem

c

sato lta

a köztarto

zás mente

ssé

Felelős : Márvány Gyuláné polgármester
Hataridő: 2014.jú lius 25.
VÖlgYe
Márvány Gyuláné polgármester: ké rte a testületet, hozzanak határozatot a MŰvé szetek
No npro fit Kft . p á|y azatának e lfo gadás aró 1

Ké PviselŐhozzászólás é szrevé telnem volt. Ezt követően Kapolcs közsé g ÖnkormánYzata
né lkÜl meghozta a
testülete egyhangú dönté ssel 4 igen szavazattal" ellenszavazat é s tartőzkodás
következő:
]rdás

67t201,4.

(VII. 10.) Ökt.számú határozatot
közsé g Önkormany zata Ké pviselő-testülete
Kapolcs
-orrko..r,
é nyzatvagyonár-ól, a uagyon ral való gazdálkodás egyes szabáIyaí rőI
szőIő l4l20r2.ry.:r.; önkormarryzati rendelet 12. §_a alaplanazötkormányzat
a tulajdonában lé v3 nem lakás cé ljárő szolgáló helyisé gekre, továhbá
kereskódelmi é s vendé glátó ideiglenes jellegű é pí tmé nyekelhelyezé sé re
szolgáló területek hasznósí tására benyú jtott - a Mú vé szetekVölgye
n'esiival idejé re 2OI4. jú lius 25-től 20t4. augusztus 3-í g, - Művé szetek
Völgye Nónprofit Kft: 8294. Kapolcs, Kossuth u,35. pályázatát elfogadja,

6

fiilTJ:filüí ffiiil,i'3,|3'3:**
1.500.000._

2u 4,jú lius 3 l.ig

ft_ot 20I 4.irovember 3O_ig köteles bé rlő megfi_

zetní ,
rJpoir"ro_testület felhatalmazza apolgármestert a bé

rleti szerződé s megkö-

té sé re.

Felelős: Marvány Gl,ulané polgármester
Határidő: Z}I{.jú lius 1 8.
meghí v ásos páIyázat kereté ben került

Márvány Gyuláné polgármes ter: aparkolók hasznosí tásara
Nonprofit Kft, Kapolcs, Kossuth u,35,sz, é s a
sor. A páí yazati tet'trivást a Művé szet.t vtitgy.
bé rleti dí j Összege
Kft. giges.Taliándörögd, petőfi"u.z.sz, ktildttik meg. Aminimális

Kerekfenlwes
é rkezett,a MŰvé szetek VÖlgye Nonprofit Kft-tŐl'
1,5 millió Ft-ban lett meghat é rozva.Egy páIyazat
hogy a
a Kerekfenyves Kft. TaliándÖrÖgd kÖzÖlte'
1,5 millió forint bé rleti dí j megfizeteset váttatták
páLyáuxot nem nyú jtanak be, Javasolta a
minimális bé rleti dí jat nem tudjak *.giir.t"i, iey ?
elfogadni,
Művé szetek Völgye i{-onprofrt rit_t uertót é nt kijelölni,pályé zatát

Kapolcs kÖzsé g Önk9rmányzata Ké pviselŐlás hozzászólás é szrevé telnem volt. Ezt követően
a
ellenszavazat é s tartőzkodás né lkÜl meghozta
testülete egyhangú dönté ssel 4 igen szavazatta:.
következő:
]N

68t20l4.

§II.

10.) Ökt.számú határozatot
_te
a Mú vé szetek völ gye
kapolc s közsé g Önkormány zata ké pví selő stülete
_zo t +b s. o : -i g az önkorm ány zat tulaj donáb an
Fesztivál idej é re -20 | 4 . ol'zs
_pályé uati felhí vasban szereplő _
álló parkol ás cé ljárahasznosí thatő
Kapolcs, Kossuth u,35,
ingatlanokat a Mú vé szetekVölgye Nonprofit Kft.8294,
ré szé rebé rbe adja.

A bé rleti dí j összege: 1.500,000,-Ft

Fizeté sihatáridő:

750,000,-ft-ot,2014,jú lius 31-iq
750.000.-ft -ot 2014. november 3O-ig

köteles bé rlő megfi zetnt.

bé
ké pviselő_testület felhata]mazza a polgármestert a
megköté sé re.

rleti szerződé s

Felelős : Márvány Gyuláné polgármester
Hataridő: z}l4.jú lius 1 8.

b) pályázati felhí vás a nem közművel
el s zállí t ás ár

összeglűjtött

folyé kony hulladé k összeglűjté sé re,

a é s kezelé s é re

az effe vonatkozó Í rásos elŐterjeszté st minden ké Pviselő
Márvány Gyuláné polgármester:
,u
jú |iY: 31_ben az e|bí ráIás
ájánlutok beé rkezé sé nekhataridejé t 20l!.
megkapta, javasolta
Á rendeletet 2014. október 15-ig kell
időpontját pedig iot+. airgusztus l2-ien meghatároz"l.
Szé kesfehé rvariKÖzé P-dunántÚli VÍ zÜgYi
megalkotni , vé lemé ny ezé s cé Ijábot -.g [ar r<Í la9li a
kjir ásár a,
Igűgxő ság. Ké rte a ie stületet, t o gy hata\mazzák fel a p ály azaí
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közzé kell tenni a PáIYánati felhí vást' a
Takács Lászlóné jegyzőz az önkorm ányzat honlapjan
a befogadó nYllatkozatot' ké t váIlalkozás
Bakonykar szt Zrt. Nagyvázso.ryi tir.Áé t.lt megké ;iik
György veszpie-i ua[ulkoző, valamint Nivegy
szá||í t a nagyvé zsonyi szennyví ztelepre, Panag
Trans Szentantalfa.
Motr o s Attila ké pvis elő : a lako s ságs zám kőtelező?
rákÖtve a csatornahálőzatra' nekik a ví z
Takács Lász|őné jegyzőz Kapolcson 30 ingatlan nincs
hulladé kot hol helYezté k el. Csak olYan
fogyasztás arányabái'ú rÁke[, hog| u- roryetony
kÖzszolgí ltatási szerződé st kÖt'
vállalkozás szalitnaija"i ur.iua - t nt or,,,*yzat errevonatkozóan

foglalt
Márvány Gyuláné polgármester: javasolta az előterjeszté sben

haté lrozatt javaslat

elfogadását.

Kapolcs közsé g ÖnkormánYzata Ké Pviselőhozzászólás, é szrevé telnem volt. Ezt követően
é s tartőz né lkÜl meghozta a
'ás
egyhangú dönté ssel 4 í gen iavazatta|, ellenszavazat
testülete
következő:
69 l20I4. (VII. 10.)

Ökt. szám

í

határozatot

a
Kapolcs közsé g Önkormány zata Ké pviselő-testülete
44lC,§, alapján _ a
ví zgazdálkoaaJrot szőIő 1995.eú ivtt. törvé ny
nemközművelösszegyűjtöttháú artásiszennyvizbegyűjté sé re'
szabá|y air ől szőIő
vonatkozá kolzszolgí í tú sitevé keny sé g ré szletes
szerint a közszol g áltatő kiválasztása
4 5 5 l 20 I 3 . (XI.zg .) korm.rendelet
c é lj ábó 1 p aly í uatot hirdet,
e p ay Uati felhí v ás a határ o zat mell é kleté tké pezt,
a páIyánatí felhí vás
A ké pviselő_testület felhatalmazza a poIgármestert
közzé té te|é re.

Felelős : Márvany Gyuláné polgármester
Hataridő: 2014. augusztus 12,
c) temető utcában lé vő ré gi pince é pület állapota

MárványGyuláné polgármesterzaré gipincé heztartozőé pületfalaazuÍ
cafelé dől'nagyon
Megné zette Nagy Lász|Ő monostoraPáti
balesetveszé lyes, uauűt csinálni teí tene vele.

felú jí tásimunkára,
vállalkozóval, aki 700.000,-Ft-os árajánlatot adott a
nem lehet helyreállí tani, arra gondolt' hogy
A Művé szeti napokig már nagyon rövid idő van, addig
valahogy alá dú colni.
veszé lyre f,rgyelmezőtő tábláiiell kihelyezni é s
Mohos Attita ké pviselő: mit tartalm az a
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00 .eFt

összegű árajánlat?

a zsa|uzás' betonozás'
Márvány Gyuláné polgármesterz az ajanlatban a fijldmunkátŐIkezdve'
hogy né zze me*
minden benne ,un. ú ajánlatot átadtaa ké pviselőnek,
kellene valamit csinálni az é pÜlettel,
Tóth Attila ké pviselő: a Művé szeti Napok előtt mindenké ppen
nehogy baleset törté njen.
amit a kocsma hasznáItárolásra, azí a
Mohos Attila ké pviselő: ott nem csak egy pinc9 van, Jranem,
Az alád.ilcolás sem olcsÓ, nem biztos' hogy
helyet egy üres folyosó köti össze u *aJÚi"lyisé ggel.
az a jő megoldás.
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csinálni kell valamit,
Márvány Gyuláné polgármes terz anapokig mindenké ppen

Mohos Attila ké pviselő: hozzáé rtő szakemberrel kell a
megcsináltatni, nem s zabad a közmunkásokra

megtámasztást, aládú colást is

ú bí zní

alá kell dú colni é s majd el kell
korponai Lászlő elnök: a napokra való tekintettel mindenké ppen
v

gyen,
é gőztetni a j aví tást, ho gy biztonságo s le

hogy megcsinálják-e mé g naPok elŐtt?
Márvány Gyuláné polgármester: megké rdezí aváI?alkozőt,
Az ajánlátbin az aládilcolásra 2] .000,_Ft van feltüntetve.

mé ltányos ajanlat,
Tóth Attila ké pviselő: szerint a27 ,00O,_Ft nagyon
d)

völgle rendemé ny ideie alatt
forgalmi rend változás a Művé szetek

ké pviselője, vele törté rí , az
korponai Lász|ő elnök: hé tfon volt itt a Magyar közitkezelő
főú ton a 7,5 tonna feletti gé pjárművekre
egyezteté s. A Tapolca_Pula közötti 1]_es.ra-Ú

tennivalÓkat Ők inté zlk. A faluban
vonatkozóan sú lykorláto zás leszé rvé nyben,az ezzelkapcsolatos
kité ve, a Dörögdi utca egYiránYÚ lesz, a JÓkai
különböző helyeken megállni Tilos táblak lesznek
rená változásokrÓl rajzokké szÜltek'
utca szinté n egyirányú lesz, kordo,l.." Úhelyezve.A.forgalmi
Az
szerint l,iti.r' 24-é n 15 Óra után lé P hatáÍ Yba,
ezeketbarki megteú ntheti. A korlátozas a te.vet<
folyamán szoktak kiPakolni' azé rt nem cé Iszeru
árusok é s vendé glátósok ezeí 7 anapon a dé lelőtt
korábban bevezetni. Ké rte a ké pviselők vé lemé nyé t,
ezen az iÍ on mi indokolja a ké t iránYÚ
Mohos Attila ké pviselő: a Jókai utca egy meredek ttí ca,
feljarást? Mí az oka ennek?

Korponai László elnök: aszervezőkí gy ké rté k,
Mohos Attila ké pviselő: ha
a ,,Yásátrté ren" káosz lesz.

azií

forgalom, akkor
szé |é nmegállnak az autőké s ké t oldalrÓl megy a

Í rányí tásé ltoz.FŐleg este nagY a
Korponai László elnök: aszewezők} ernbertadnak a forgalom
Út]esz egYiranYÚ aké zilabdaPálYa felé . A
forgalom. Abolttól a temető ú tig, Dezsőé k felé felmenő
a DŐzsa utca fé lé é s a Kalapos hí d felé lesz
ké ziiabdapálya VIP parkoló lesz. A falu hí dtól
petőí i utcában
binonságos lebonyolí tása lesz, A
egyiranyú . A polgárórsé g feladatu u_ iorgutom
"og-zz
őráí g tart. A Kata BorháznáI lesznek kÜlÖnbÖző
megállani ritos táüirek lé sznek, a tiltás
A Dörögdi utcában mindké t oldalon
programok, a Kőszegi hí dig egyiranú |Bsz a forlalom.
megállási tilalom lesz.
vezessé k be? A jú lius 25, már ké ső, már a
Ké rdezte a ké pviselőket, hogy akorlátozást mikortól
jármű' a
ne okozzonfennakadást a faluban a sok
keddi naptól is hatályba lé ptethetné a testület, hogy
is időben é rtesüljön róla,
testület döntse eI azí dőpontot. Fontos, hogy a lakosság
aztán aki betartja-betartja, aki
Mohos Attila ké pviselő: jú lius 24-é ndé lután elé g é letbe lé ptetni,
nem- nem.

a vásárosok otthagYják az
Korponai Lász|ő elnök: ha 24-é n reggel nem lé p hatáIyba, akkor
lehet megtalálni.
autójukat, a tulajdonosokat pedig uí ánamar nem

a Petőfi utcáig minden lakó kaPjon
Márvány Gyuláné polgármester: javasolta, hogy a falu hí dtól
é rte s í té st a kor|áto zásr őI.
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utcájából, a szewezők miatt, akik
Farkas György kapolcsi lakos: é vek óta ő szorul ki a saját
nem tud közlekedni,
azokelzárjákazutaté s nem mennek el hiába szólnak nekik,

idejönnek,

Korponai Lászlő elnök: tava\y az

első né hány napban kevé s autó volt,

az ut7t, beállnak a kaPuba''
Farkas György: sok é ve küszködik ezzel a problé mával, elálljak
olyan problé mája van, hogy nem tud a
Megké rdezte Korponai Lász!őt,minden nap hivhatj a_e,ha
1enne bevezetni a forgalomkor1átozást,
saját utcájából kijárni. Szerinte 25_é n .gg.f elé g
Korponai Lász|ő elnök: hí vja nyugodtan,
fogadja el, ismé t javasolta,
Márvány Gyuláné polgármes ter: aforgalmi rend vá|tozást atestÜlet
hogy a PetOn utcában lakók kapjanak enől é rtesí té st,

25_e már ké ső,
Takács Lászlóné jegyző: mindenké ppen előtte nap kell,

lé ptesse hatalYba a testÜlet a korlátozást.
Mohos Attila ké pviselő: javasolta, hogy 24-é n 18 órától
a forgalmi rend váItozásrÓl fogadják
Márvány Gyuláné polgármester: ké rte a ké pviselőket, hogy
e| ahatározatot.

ké pviselő-testülete egyhangú
hozzászőIás nem volt. kapolcs közsé g Önkormányzata
né lkül meghozta:
dönté ssel, 4 igen szavazattal, e\Ienszavazat é sártőzkodás

Más
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Ökt. szám ű határozatot

Kapolcs közsé g önkormány zaí a Ké pviselő_testülete a Művé szetek
a

3_ig
Vötgye rendezv?ny idejé re _2014 jú Iius25_2}I4.augusztus
gadj
a,
lrlatfu o zatmellé kleié t ké pező for galmi r end v áIto zást e fo
hatályba,
A forgalmi rendváItozás:2014.j,iti.,r, 24_é n 18 órától lé p
Alakosságotahelybenszokásosmódon(honlap,hirdetmé ny)
tájé koztatni kell a váItozásrőI,
1

Felelős : Márvány Gyuláné polgármester
Hataridő: 2014. jűlrí us 22,

(forgalmirendváltozásajegyzőkönyvmellé kleté tké pezi)
feláltí tani egy sátort, amiben
Korponai Lász|ő elnök: a rendőrsé g ké rte, hogy_ valahol szeretne
javaslatot.
uirtónsagi szimulátort helyezné nek el, a helyszí nre ké rt

Már.ványGyuláné polgármesterzatűzoltőkertmegÍ .elel?

Korponai Lász|őelnök:
e) ,,Kapolcs Jövőjé é rt ,,

igerr, majd továbbí tja a rendőrsé gnek, hogy ott

fel áIlí thatjak a sátrat,

Alapí nány
már tÖbb testÜleti Ülé sen szó

ŐI
Márvány Gyuláné polgármes terz az alapí tvány további működé sé r
rrem helyi lakos, 1 fő Pedig beteg, az Ő
volt, A kuratórium 5 tagból á11, vair táxtir. oly*, aki
jegyzi asszony utánané zett é s 2016-Í 9 keII az AlaPÍ tó
munkáiukra nem lehet áár szé nní tani.A
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ptk. szerint 3 í agí kuratórium elé g, de akkor módosí tani kd'I az a|aPÍ tő
okiratot felülvizsgá|ni, azú j
okiratot. A napló főkönyv mé g mindig nincs meg,

hogy 5 főt
alapitő okiratban 5 fős kuratórium van. Javasolta,
válasszanak, akkor nem kell módosí tani az okiratot,
Űj tagok megválasztása, A naPlÓ
A ké pviselő_testület hatásköre a tagok lemondásának, elfogadása,
főkönyv hiányátbe kell jelenteni a NAV-nak

Takács Lász|őné jegyzőz

Az

szó volt, ké rte a Pé nzijgYi
Farkas György elnök: azorl atestületi ülé sen, amikor az alapttványról
pé nzügyei, akkor.szí vesen lemond az elnöki
helyzettisú ázásáté s ha rendben vannak az a|apí tvány
jó szí wel lemond'
kimondja, hogy urryugi f"l"losseggel n em tartozik akkor
tisztsé gről. Ha a testület
át?
de ha nem, akkor az ú j elnöknek hogyan adja

Takács Lí sz.rőné jegyző: az

alapttvátty pé nzügyi helyzeté ről nem

tud felvilágosí tást adni, az

alapí tv ánynak nincs pé nzügyi ügyinté zőj e,

Márvány Gyuláné polgármester:

a testület nem akarja,

hogy lemondjon az elnöki tisásé gről,

eddigi pé nzügyi helyzeté t, azt Iezárni é s
Farkas György elnök: rendbe kellene tewi az alapí tvány
alapí tvány anyagi helyzeté vel' hogyan
egy ú j időszakot kezdeni. Amikor ő sincs tisztiban az
áónaju eI ezt atagoknak é s a falu lakosságának,

Takács Lászlőné jegyzőz a testület nem vonhatja felelőssé
törvé nyessé gi ellenőrzé st az ügyé szsé ggyakorolhat,

gre

a

alaPÍ tvánYt' az a|aPÍ tvánY felett

becsület miatt marad, arrig a
Mohos Attila ké pviselő: Farkas György szerinte a tisztessé g,
A naplófőkönyv fontos dolog, hiszen
pé nzügyi he|yzetnincs tisztá zva, addi,gn-em akar lemondarri.
pé nze lett felhasználva az orvosi lakás
pé nzrőIvan szó. Az orvosi rendelő epitesenel az alapí tvány
,l i;i akkor az alapí tvány azt a pé nzt csak
felú jí tására, mert azt nem té tmogatta i iatvu*. rr_" 39t
hrtozí kaz önkormí nyzatnak?
kölcsön adtaaztint<ormarryzxní kAkkor Áostazatapitvany
cé ljai kÖzÖtt szerePel az

aIaPÍ .*é nY
Takács Lász|őné jegyzőz az a|apí tvány nem adhat kölcsönt. Az
dönteni,
kellett
egé szsé güg y támogűsa, apé nz^átadásáról a kuratóriumnak
elfogadását. ké rte a polgármester asszonyt'
Javasolta a jelenleii turatoriumi tagok lemondásának
javaslatot,
hogy azú j kuratóriumi tagokra tegyen

F.arkasGyörgyelnök:vankölcsönszerződé s,aztmegismutatta.

a következő szemé lyek:
Márvány Gyuláné polgármes ter: a kuratóriumi tagságról lemondók
pál, Balogné Varga Krisáina.
Fazekas istván, sikos7oltan, Bocskay
el,
Ké rte a ké pviselőket, hogy a lemondásukat fogadjak

Ké PviselŐ-testÜlete egYhangú
HozzászőIás, é szrevé telnem volt. Kapolcs közsé g Önkormanyzata
meghozta a következő:
dönté ssel, 4 \gen, e]|enszavazat é startőzkodás né lkül
7
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Kapolc s közsé g Önkormány zata Ké pv í selő -te stülete a
.,Kapolcs rtivojeert Alapí tvany" a!áhbi kuratóriumi tagjainak
lemóndását elfogadj a, azt tudomásul veszi :
- Fazekas István Kapolcs, Petőftu,Z7,

11

- Sikos ZoltánVeszpré m, Láhner György u,4l2,
- Bocskay Pál Kapolcs,Kossuth u,78,
- Baloghné Varga Krisztina Kapolcs, Dózsa u,51,

ké pviselő_testülete felhatalma zza a jegyzőt, ho gy a v áItozásr ől
a Veszpré mi Törvé nyszé ket é rtesí tse, nyilvá.ntartáson tÖrté nő
átvezeté s cé ljából.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2014.jú lius 3 1,
tagságról, akik elvállalják
Márvány Gyuláné polgármester: több emberrel is beszé lt az alapitvánYi
TÓthné

ők a következők: Sivó Imre ő budapesti lakos, a tÖbbiek kaPolcsiak:
a testiiletet, hogY az á|talajavasolt
Hámori Edit, Zsupo)Ávd g"atu,Horváthné Dezső Eszter. re.t.
szemé lyek jelölé sé t fogadja el.

a kuratóriumi tagságot,

ké pviselő-testülete egyhangú
HozzászőIás, é szrevé telnem volt. kapolcs közsé g Önkormányzata
ghoáa a következő :
áo.rte. r.t, 4 igen, ellenszav azat é s ártőzkodás né lkül me
7
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Ökt.számú határozatot
kapolcs közsé g önkormany zata ké pviselő_testülete a
tagj ainak
,,Kapolcs Jrivőjé é rt,, Alapí tvány kuratóriumi
megválasztj a az a\é hbi szemé lyeket:
- SÚO Imre 1025 Budapest, Vé rhalom té r 7lA,
- Tóthné Hámori Edit Kapolcs, Kossuth u,24,
- Zsuponyó BeátaKapolcs, Ilonamalom 1,
- Horváthn é D ezső Eszter Kapolcs, Ko s suth u, 3 2,

Ké pviselő-testületefelhatalmazzaajegyzőt,hogyazelfogadő
nyilatkozatokat ké szí tse el, é s a vá|tozásról a Veszpré mi
Törvé nyszé ket é rtesí tse, nyilvántartáson törté nő átvezeté s
cé ljaból.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: z}I4.jú lius 3 1,

fl

t

orv é nyes s é gi j av asl

at

a Veszpré m Megyei Kormányhivatal TÖrvé nYessé gi FŐosztá|Yáről
Takács Lászlóné jegyző:
-számon
javaslat é rkeze,ti, hogy a rendelethez ké szüljön hatásvizsgálat, é s
VEB/004/1 I37l20li.
az indoklás elmaradt. A testÜletnek
indoklás. A költsé gveté si rendeletné l a hatásvizs gáIaÍ 'elké szült,
veszi, azt elfogadja,
határozatotkell hozni, hogy a törvé nyessé gi javaslatot tudomásul

Márvány Gyuláné

p

olgármester

:

ké rte a határ ozat elfo gadását.

Ké pví selŐ-testÜlete egYhangú
HozzászőIás, é szrevé telnem volt. Kapolcs közsé g Önkormányzaí a
a következő:
dönté ssel, 4 igen, e\|enszavazat é startózkodás né lkül meghozta
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kapolcs közsé g önkormanyzata ké pviselő_testülete

a

veszpré m Megyei

í ty ánakVEB/O 04/ 1 1 37 l 20 1 4,
Kormanyhivatal Tö;;;re;" gi l oo rrt
veszi, azt elfo gadja, önkorm ány zatí
törvé nyessé gi j avaslatát tudoáásul

rendeletek.ror.e,"itt,;.te*ujo"ouenfokozottfigyelmetfordí taze|őzetes
c satolására,
r.",a*i", gaat é s indóklás rendeleth ez v aIő
Ké pviselő-testületmegbí zzaajegyzőt,hogyatestületdönté sé rőla
Kormányhivatalt táj é koztassa,
Felelős: Takács LászIőné jegyző
Hataridő: z}I4.jú lius

3 1,

hirdetett é pÜletekre jÖtt-e Pá|Yazat?
Tóth Attila ké pviselő: a meg nem

MárványGyuláné polgármester:afodrászüzletreé sapostakertrejötÍ páIyázat,Ismertettea
Pá|Yé natokal
1_, ^^+ t>
Al,A^-i íí ,+
1 0 cé p
fodrászú zletre a minimális
g a fodrá
69,ífq.z
sz,I0,
ftÁQ
Rákóczi
Az ILLIMANI. Export_Import Bt. Budapest,
Javasolta bé rlőké nt kijelölni,
bé rleti dí jat 200.00ó._ft.pl,rr" rezsi

ossffi

,,'ú u:a"r"fta,

egyeté rtettek, é s egyhan g6lag,
ia.t'Oztoaas nerctl meghozták az alabbi:

Ké pviselők a javaslattal

7
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(VII. 10.) Ökt,számú határozatot
_testülete a Művé szetek völ gye
kapolcs közsé g önkormány "zszata ]Ké pviselő_ig
az önkormánYzat tulaj donában
_zot +.o 8.03
Fesztivál idej é re _í o t i, ol
lé vo foj'rásztizletet bé rbe adja ILLIMANL
álló Kapolcr, ror..rit u.zl,rr.alatt
cé gnek,
e"p"r'irrport gi. B"aapest, Rakóczi ú t 69,fsz,10,
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A bé rleti dí j összege: 200,000,-Ft,
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köteles bé rlő megfi zeí ni,

Ké pviselő-testületfelhatalmazzaapoIgármestertabé rletiszerződé s
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(VII. 10.) Ökt.számú határozatot
Kapolcs közsé g Önkormány zaá Ké pviselő-testülete a Művé szetek Völ gye
pe sztival idej é ie _20 l 4, 07 .25 _20 1 4. 0 8 0 3 _ig az önkorm áty zat tulaj donáb an
átló Kapolcs, Kossuth u.27.sz. alatt lé vő fodrásziz\et kertjé t bé rbe adjaSzí ta
Zoltánógyé ni vállalkozó Ajka, Dobó Katica u.l19.sz. alatti lakosnak.
.

A bé rleti dí j összege: 100.000,-Ft.
Fizeté si határidő: 2014. jűIí us 24.
köteles bé rlő megfi zetni.
Ké pvi selő _testület felhaÁImazza
megköté sé re.
Felelős

:

bé rleti szerző dé s

a p o|gármestert a

Mrirvány Gl,uláné polgármester

Hatarildő 20I 4. jú lius 23.
Mohos Attila ké pviselő: az AgendaKft. elment a volt posta é pületből?

Márvány Gyuláné polgármester: elmentek, szerdán adjek

át a kulcsot.

Más napirend nem volt. Marvány Gyuláné polgármester megköszönte
órakor bezárta.

a ré szvé te\t é s az Ülé st 19.00
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