Kapolcs közsé g Önkormán yzata Ké pviselő-testülete
8294. Kapolcs. Kossuth u. 62.
Sziám: 344-I4l20I4.

J"gyzőkönyv
Ké szÜlt: Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete z}!4.november T9-é n
(szerdán )19.00 Órai kezdettel megtartott rendkí vüli nyilvrános ülé sről

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

Gönté r Gyula
Dobosi Ferenc
Kocsis Csaba
Mohos Attila

polgármester
kópviselő
ké pviselő
ké pviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Horváth Ferenc

alpolgármester

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlőné
Korponai Lászlő
Varga Máté

jegyző
polgárőr egyesület elnöke
ifi ú sági szerv ezet v ezetője

Jegyzőkönyv hitelesí tők:

kocsis csaba
MohosAttila

ké pviselő
ké pviselő

Jegyzőkönywezetőz
Takács Lászlőné

JeEyzo

Gönté r Gyula polgármester: köszöntötte a jegyzőt, ké pviselőket, civil szerv ezetek v ezetőí t.
Megállapí totta, hogy a megválasztott 5 ké pviselőből 4 ftí jelen lvan, a testtilet határozatké pes.
Ké rte a ké pviselőket, hogy a meghí vóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával é rtsenek
egyet, aztfogadjákel.
szMsz. alaplan jegyzőkönyv hitelesí tőnek kocsis Csaba é s Mohos Attila ké pviselőket
javasolta.
KaPolcs kÖzsé g Önkormányzata ké pviselő-testtilete határozalhozatal né lktil, egyhangőlag4
igen szavazattal elfogadta az alábbi:
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Nan

iren d et:

TapolcaKörnyé ki Önkormányzati TársulásTársulási Megállapodás

1.)

módosí tásának elfo gadása
Előadó: Gönté r Gyula
polgármester
é s - kezelé si
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának, Szervezeti é s
Működé si SzabáIyzatának, Támo gatási Szerződé s módosí tásának
elfogadása, társulási tanácsba, ellenőrző bizottságba delegálás

2)Yeszpré m é s Té rsé geSzennyvizehezeté si

Előadó: Gönté r Gyula
polgármester

3.) Kötelező felvé telt biztosí tó általános iskola körzethatár

vé lemé nyezé se
Előadó: Gönté r Gyula
polgármester
4.) Vegyes, aktuális ügyek

Előadó: Gönté r Gyula
polgármester

1./Napirend:
polgármester elmondta,hogy a ké pviselők í rásban megkapták a Tapolca
Kömyé ki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosí tásara vonatkozó
előterjeszté st. A társulásból kilé pett Tapolca, é s Raposka, ezé rt a társulási megállapodást
módosí tarri kell. Ké rte a ké pviselők vé lemé nyé t,é szrevé telé t.

Gönté r

Gyula

Kocsis Csaba ké pviselő ké rdezte, hogy a társulás milyen feladatokat lát el? Hozzá kell-e
járulni

a

költsé gekhez?

Takács Lász|őné jegyző elmondta, hogy a szociális alapszolgáItatási feladatokat látják el
társulásban. A családsegí té st, szociális é tkezteté st,házi segí tsé gnyú jtást,gyermekjÓlé ti
szolgálatot. Egé szsé gügyi alapellátás kereté ben az orvosi ügyeletet. Pályazati pé nzből
felú jí tásra került a társulás tulajdonát ké pező é pület, ezé tt az é pülettizemelteté shez Í s hozzá
kell járulni. A feladatok ellátására adott normatí va nem fedezi a kiadásokat, ezé rt a
költsé gekh ez hozzá kell járulni az önkormányzatnak.

Gönté r Gyula polgármester megköszönte

a

kiegé szí té st,é s ké rte a határozat tervezet

elfogadását.

Kepviselő-testi,iletegyhangu4igenszavazattalmeghoztaazalábbí :

l05t20l4.(Xl.19.)Ökt.§z.h a t á r o z a t o t
közsé g Onkormányzata Ké pviselő-testtilete a Tapolca Környé ki
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás mellé kleteinek
módosí tására vonatkozó javaslatot az előterjeszté s mellé kleté t ké pező
javaslattal megegyező tartalommal elfogadja.

Kapolcs

Ké pviselő-testtilet utasí tja a jegyzőt, hogy a határozatot kiildje meg 2014.
december 5. napjáig a Társulás elnöké nek

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2014.december 5.

2./Napirend:
Gönté r Gyula polgármester elmondta, hogy az önkormányzattaga a Veszpré m é s Té rsé ge
Szennyvizelvezeté si é s - kezelé si Onkormányzatl, Társulásnak. A Társulási Megállapodás
módosí tása a 2014. október 12-i önkormányzatt választásokat követően vált szüksé gessó,
mivel több települé sen ú j polgármesterek lé ptek hivatalba.
Társulási Tanács a módosí tott társulási megállapodást 2014. november 5-é n elfogadta, azt a
társulás tagjainak is jóvá kell hagyni.
Ké rte a ké pviselőket, aki egyeté rt a módosí tással, társulási megállapodás elfogadásával
ké zfeltartással j elezze.

Ké pviselő-testiilet egyhangú lag,

4 igen

szavazattal ellenszavazat é s tartőzkoőás né lkiil

meghozta az alábbi:

t}6t2014. tXI. 19.t Ökt. számú h a t á r o za t o t

Kapolcs

közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testí ilete megfárgyalta a
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é s az egysé ges szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás módosí tását

elfogadta.

Ké pviselő-testi,ilet utasí tja a jegyzőt, hogy a határozatot..kiildje meg a
Veszpré m é s Té rsé geSzennyví zelvezeté si- é s kezelé si Onkormányzati
Társulásnak.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2014. november 30.

Gönté r Gyula polgármester elmondta, hogy Veszpré m é s Té rsé geSzennyvizelvezeté si é s kezelé si Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa jogszabáIyváItozás miatt felülví zsgálta a
Szervezeti é s Működé si Szabályzatát. A Mötv. alapján kötelező 6 társulási ülé s tartása.
Javasolta annak elfogadását a tag önkormányzatoknak is. Ké rte a határozat tervezet
elfogadását.
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Ké pviselŐ-testí ilet egyhangú

4 igen

szavazaí tal, ellenszavazat

é s tartőzkodás

né lkül

megltozta az a|ábbi:

l07l20l4. lXI. t9.t Ökt. számú h a t á r o za t o t

Kapolcs közsé g

Önkormányzata Ké pviselő-testtilete megtár gyalta a
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előterj esztett tartalommal elfogadj a.

Ké pviselŐ-testtilet utasí tja a jegyzőt, hogy a határozatot ktildje meg a
Veszpré m é s Té rsé geSzennyví zelvezeté si-é s kezelé si Önkormányzati
Társulásnak.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2014. november 30.

Gönté r Cyqla polgármester elmondta, hogy a Veszpré m é s Té rsé geSzennyví zelvezeté si é s kezelé si Onkormé nyzatai Társulás Támogatásí Szerződé s 6. sz. módosí tását elfogadta a
társulási tanács. Támogatási szerződé s módosí tására az ÁFA. törvé ny váItozás miati került
sor. A Társulás ÁPA hátralé ka elengedé sre került. Társulási Tanács 2014. november 5-é n
elfogadta a timogatásí szerződé s módosí tását. A társulás tagjainak is jóvá kell hagyni a
módo sí tást. Ké rte a ké pvi s elők vé lemé nyét, é szrev é telé t.
Kocsis Csaba ké pviselő ké rdezte, hogy mit jelent az ingyenes tulajdonjog átadás törlé se?

Takács Lász|őné jegyző elmondta, hogy a kié pí tettszennyví zhálőzat ingyenesen átadásra
kenilt üzemelteté sre a BakonykarsztYiz é s Csatomamű Zrt-nek. Azé rt ingyenes, mivel aZrt-t
az önkormányzatok összessé ge alkotj a.
Ké rte a ké pviselőket, aki egyeté rt ahatározati javaslattalké zfeltartással je|ezze.

Ké pviselő-testtilet egyhangú 4 igen szavazattal ellenszavazat é s tartőzkodás né llail meglozta
az alé hbt:
l08t2014. tXI.t9.tÖkt. számú

határ ozatot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pvi selő testiilete a Nemzeti F ej leszté si
Miniszté rium é s a Veszpré m é s Té rsé geSzennyvizelvezeté si é s -kezelé si
Önkormányzati Tárulás között lé trejött Támogatási Szerződé s 6. számú
módosí tását elfogadj a.

Ké pviselŐ-testtilet utasí tja a jegyzőt, hogy a határozatot a Veszpré m é s
Té rsé geSzennyví zelvezeté si é s -kezelé si Önkorm ányzati Tárulás ré szé re
kiildje meg.
Felelős: Takács Lász|őné jegyző

Határidő: 2014. november 30.

Gönté r Gyula polgármester elmondta, hogy Magyarországhelyi önkormányzatairól szóló
20lI. é vi CLXXXIX.törvé ny 94. § (2) bekezdé se alapján a Társulási Tanácsot a társult
önkormanyzatok ké pviselő-testtilete á|tal delegált tagok alkotják. A tanácsba az
önkormanyzatokat apolgármesterekké pviselik, ezé rt szemé lyé tjavasolja delegálni.
Ké pviselők a javaslattal egyeté rtettek, é s egyhangú
tartózkodás né lkiil meghozták az alábbi:

4 í gen szavazattal,

ellenszavazat é s

109t2014. tXI. 19.t Ökt. számú h a t á r o z a t o t

Kapolcs közsé g

Önkormányzata Ké pviselő-testülete a Veszpré m é s
Té rsóge Szennyvizelvezeté si é s kezelé si Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsába Magyarors zág helyi önkormányz ataí ről szőlő 20 I l .
é vi CLXXXX. törvé ny 94. § (2) bekezdé se alaüan Gönté r Gyula

polgármestert delegálj a.
Ké pviselő-testiilet felhatalmazza a polgárrnestert, hogy a társulási tanács
ülé sein ré szt vegyen, az önkormányzatot ké pviselje.
Ké pviselő-testület utasí tja a jegyzőt, hogy a határozatot
ktildje meg a társulásnak.

Felelős: Gönté rGyula polgármester
Takács Lász|őné jegyző
Határidő: 2014. november 30.
folyamatos.

Gönté r Gyula polgármester elmondta, hogy a Veszpré m é s Té rsé geSzennyvizelvezeté si
é s - kezelé si Önkormányzati Társulás Társulási Tanács jogszabályszerű működé sót é s
költsé gveté si ellenőrzé sé ta társult települé si önkormányzatok Ellenőrző Bizottsága látla el.
Az ellenőrző bizottság 3 ftí ből á11, 1-1 tagot delegál Veszpré m Megyei Jogú Város
Önkormányzata , Zirc város Önkormányzata, a hegyesdi agglomerácí ő 5 önkormányzata
szinté n 1 ftit delegálhat. Megegyeztek a polgármesterekkel hogy Ferenczy Károly
Monostorapáti, Vörösmarty u.6. sz. alatti lakost delegálják. Ő tag1a vo|t előzőLeg a pé nzügyi
bizotts ágnak, ezé rt r álátás a v an a táruIás műkö

Ké rte a ké pviselőket fogadják el

a

dé s é re.

javaslatot.

Ké pviselő-testtilet egyhangú 4 igen szavazatta| ellenszavazat é s tartőzkodás né lkiil meghozta
az alábbi:
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Önkormányzata Ké pviselő-testiilete a Veszpré m é s
Té isé geSzennyví zelvezeté si é s kezelé si Önkormányzati Társulás
Ellenőrző Bizottságába Ferenczy Károly Monostorapáti, VÖrÖsmarty u.
6.sz. alattí lakost delegálja. Ké pviselő-testület felhatalmazza Ferenczy
Károly delegált tagot, hogy az ellenőrző bizottság hatásköré be tartoző
feladatokat lássa el. Ké pviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogY a

Kapolcs közsé g

haté r ozatot küldj e meg a tarsulásnak.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 2014. november 30.

3./Napirend:
Gönté r Gyula polgármester elmondta, hogy anemzeti köznevelé sről szÓlÓ 2O1rI. é vi CXC.
törvé ny a|apján a kormányhivatal a 201512016. tané vre vonatkozóan meghatározza é s
kőzzé iesztaz iskolák felvé teli körzeté t. Veszpré m Megyei Kormányhivatal beszerzi az é intett
önkormányzat vé lemé nyé t.Kapolcs közsé gre a Művé szetek Völgye Altalános Iskola
Taliándörögdi Taginté zmé nye Taliándörögd, Kiss János u.16.sz. került megltatározásra.
Ké rte a ké pviselők vé lemé nyé t.

Kocsis Csaba ké pviselő kerdezte, hogy lehet-e más javaslatot tenni arra vonatkozÓlag, hogY
más települé sről is jöjjenek az iskolába.
Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy az örrkormányzatnak csak vé lemé nyezé sijogavan,
a körzethatí r akőzsé gben é lő tanulókra vonatkozik.
Gönté r Gyula polgármester j avasol ta
Ké pviselő-testtilete egyhangu
meghozta az alé hbi:

4

a hatátozat terv

ezetet

elfo gadni.

í genszavazattal e|lenszavazat é startőzkodás né lkÜl

l11l2014.(Xl19.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

kapolcs

közsé g Önkormányzata ké pviselő_testtilete kijelenti, hogy a
nemzeti köznevelé sről szóló 20Ll. é vi CXC. törvé ny 50. §. (8) bekezdé se
alapján elké szí tett é s kőzzé tett iskolai körzethatárt megismerte, egyeté ,rt a
körzethatárral. Települé sen lakóhellyel, ennek hiányábanhrtőzkodási hellyel
rendelkező általános iskolába járő tanköteles tanulók száma Összesen: 2'7 fŐ.
Monostorapáti Művé szetek Völgye Altalános Iskolába járó tanulÓi lé tszám:
25 fő,2 tanuló jár a Nagyvázsonyi Általános Iskolába, halmozottan hátrányos
helyzeűtanulő 2 fő.
Ké pviselő_testiilet utasí tja a jegyzőt,hogy a testi.ileti haté trozatot kiildje meg a
Veszpré m Megyei Kormanyhivatal Oktatási Főosztálya ré szé re.

Felelős:

Takács Lászlőné
jegyző

Határidő: 2014. november 28.
Gönté r Gyula polgármester ismertette a Pápai Ké zműves Kft. Budapest, FrankelLeő í t2I23 ké relmé t.A nyomda ópületé ből 1 helyisé get bé relné nek raktározás cé Iláből, majd a

jövőben csomagolásra, esetleg gyártásra is szeretné k hasznosí tani a helyisé get. Bé rleti dí jké nt
15.000.-ft. plusz rezsi összeget ajánlottak fel.
Ké rte a ké pviselők vé lemé nyé t.

Kocsis Csaba ké pviselő ké rdezte, hogy lehet a rezsit mé rni? Javasolta mé rőóra felszerelé sé t,
é s fé l é vre szóló bé rleti szerződé s megköté sé t 2014. május 31-ig, valamint 3 havi kaució
kifizeté sé t.

Mohos Attila ké pviselő vé lemé nye szerint jobb lenne jú niusig kiadni

a

helyisóget, mert akkor

nem biztos, hogy hasznosí tani tudjuk a művé szeti napok alatt.

Gönté r Gyula polgármester ké rte a ké pviselőket aki egyeté rt a helyisé g fentiek szerinti
b

é ó ead

ás áv

al ké zfeltartással j elezze.

Ké pviselő-testtilet egyhangú lag,
meghozta az alé hbí :

4 igen

szavazattal ellenszavazat é s tartózkodás né lkül

112l20t4.(Xl.19.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete bé rbe adja tulajdonát
ké pező Kapolcs, Kossuth u.48.sz.a|atti nyomda é pületből 1 helyisé get
raktározás cé Ijára a Pápai Ké zműves Kft. 1023. Budapest, Frankel Leó ú t
2I-23. telephely: 8295 Taliándörögd, Kis János u.5.sz. cé gnek 2014.
december I-tőI 2015. május 31-ig. Bé rbeadó a bé rleti dí jat 15.000.-ft plusz
rezsi összegben határozza meg. Bé rlő köteles a bé rlemé ny bé rbevé telekor3
havi kauciót kifizetni.
Ké pviselő-testület utasí tja a jegyzőt, hogy a bé rleti szerződé s elké szí té sé ről
gondoskodjon.
Felelős: Takács Lászlőné

jegyző
Hatát''dő: 20l 4. november

3

0.

Gönté r Gyula polgármester ké rte, hogy az alakuló ülé sen meghaté rozott ügyfé lfogadási
idejé nek módosí tásával é rtsen egyet a ké pviselő-testület. Javasolta hé tfőn 8 órától 10 óráig
megltatár o zni a munkarendj é t.
Ké pviselők

a

javaslattal egyeté rtettek, é s egyhangrlae4 í genszavazattalmeghoztákaz alábbi:

113l2014.(XL l9.)Okt.sz. h a t á r o z

at

ot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testí ilete Gönté r Gyula
polgármesterfogadóóráqánakidőpontjátazaláhbiakszerintállapí tjameg

8

minden hé ten hé tfőn 8 órától 10 óra között az önkormányzat
Kossuth v 62.) szám alatti hivatali helyisé gé ben.

Y

(8294. Kapolcs,

Megbizza a jegyzőt, hogy a fogadóóra időpontjaról a lakosságot a helyben
szokások módon táj é koztassa.
Felelős: Takács Lászlőné j"eyrő
Hatráridő: azowta|

Gönté r Gyula polgármester ismertette Baukovácz lí cisztina é s Nyí rő Viktor ké relmé t.
Szeretné k megvásáro|ní 346 hrsz-u gyalogutat, ami a telktik mellett található. Most van
folyamatban a 323. hrsz-u ú t rendezé si terven törté nő átvezeté se, ezé rt vé Iemé nyükszerint
szerencsé s lenne egyidejűleg ezze| a felveté ssel is foglalkozni.

Takács Lászlóné jegyző elmondta, hogy a gyalogú t eladása ügyé ben már tárgya|t az előző
ké pviselő-testiiletet, nem támo gatta az eladást, mivel a közterületen közművek vannak
elhelyezve, é s az közterület megszűnteté se nem egyszerű, költsé gekkel jrárna. Tervezőt
megké rdezte, hogy a módosí tás átvezeté se megoldható-e a jelenlegi eljárásba, közölte, hogy
a:ra nincs lehetősé g, mivel az egyezteté sek már második köóen folynak.
Gönté r Gyula polgármester ké rte a ké pviselőket, hogy gondolkodj anak az ú t eladásán,

és

következő testtileti ülé sen döntsenek a ké relemről.

Ké rte a jelenlé vőket, akinek közé rdelaí bejelenté se, javaslata van tegye meg.

Korponai Lász|ő polgárőr egyesület elnöke ké rte a testületet, hogy közössé gi munka
elismeré sé rehozzanakhatárazatot, hogy oklevé l formájaban megköszönhető legyen azoknak
a munkája akik sokat tesznek bizonyos területeken a közössé gé rt. Ebben az é vben már adtak
ki okleveleket,de a jogí hátté r nincs meg. Meg lehetne határozni kik tegyenek javaslatot az
elismeré sre, mikor kerülj ön átadásr a.

Takács Lász|őné jegyző elmondta, hogy

a felté teleket helyi rendeletbe

kell rögzitení .

Kocsis Csaba ké pviselő elmondta, hogy egyeté rt az elismeré ssel, de nem tartja jónak, ha sok
elismeré si cí met hoznak |é tre,1-2 ember munkáját kell megköszönni,

Gönté r Gyula polgármester megköszönte

a megjelenté st é s a rendkí vüli testiileti ülé st 21

órakor bezárta.
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