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rupolcs közsé g Önkorm ányzata Ké pvisető-testülete
8294. Kapolcs. Kossuth u. 62.
Szám: 1404-612015.

Jegyzőkönyv

Ké szült: Kapolcs közsé g Onkormanyzata Ké pviselő-testiilete 2015. május ZI-é n (csütörtökön)
18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános ülé sről

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

Gönté r Gyula
Horváth Ferenc
Dobosi Ferenc

Kocsis
Mohos

Csaba
Attila

polgármester
ké pviselő
ké pviselő
ké pviselő
ké pviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lász|őné
Molnár Lászlőné
Korponai Lászlő
Farkas György

jegyző
ftí előadó
Polgárőr Egyesület elnöke
Kapolcs Jövőjé é rt Alapí tvány Elnöke 18 óra 55 perctől

Meghí vottké nt j elen van:
Horváth József
Sztrik Gábor

Lakosság ré szé rőIjelen van: 2

Rendőrkapitányság Tapolca
körzeti megbí zott

ftí

(I fő 20 óra 05 perctől)

Jegyzőkönywezető:
szaller

zoltárn.'é

fcí előadó

Gönté r Gyula polgármester: köszöntötte

a jegyzőt,

ké pviselőket, polgárőrsé g elnöké t, a
meghí vottakat, a lakoss ágré szerőI megjelentet. Megállapí totta, hogy a megválasztott 5 ké pviselőből
mí nő az 5 ftí jelen van, a testiilet határozatkfues. Ké rte a ké pviselőket, hogy a meghí vóban szereplő
napirendi pontok tárgyalásával é rtsenek egyet, azt fo gadjé k el.

Kapolcs közsé g önkormányzata ké pviselő-testi,ilete határozathozatal né lkül, egyhangú lag 5 igen
szavazatta| elfogadta az alábbi
N A P I R E N D E T:

1"/

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiileté nek
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2074.é vi költsé gveté sé nek
zárszámadásí trőJ'

Előadó. Gönté r Gyula polgármester

2
2./ Kapolcs köz

sé

g Önkormányzata Ké pviselő-testületé nek

önkormányzati rendelete az önkorm ányzat vagyonáról, a vagyonnal való
gazdálkodáS egyes szabá|y airől szóló 1 4 l 2012. (V. 3 1 .) önkormányzati
rendelet módosí tásárói

Előadó: Gönté r Gyula polgármester
3

.

l

B e számo l ó a kö zre nd, kö zbtzto ns ág hely zeté rő|

Előadó. Sztrik Gábor körzeti megbí zott
4.

l T ájé koztatő a P ol gárőr

E

gyesület Kapolcs 20 I 4. é v l, tevé kenysé gé rő1

Előadó: Korponai Lász|ő egyesület elnöke
5./ Önkorm ányzat gyermekj

ólé ti é s gyermekvé delmi feladatinak átfo gó

é rté kelé se

Előadó: Gönté r Gyula polgármester
6.12OI4. é vi belső ellenőrzé sről szóló é ves összefoglaló jelenté s

Előadó: Gönté r Gyula polgármester
7./ Vegyes, aktuális ügyek
a) HÉ szmódosí tásával kapcsolatos partnersé gi vé

lemé nyekről dönté s

b) Kapolcs 3Z3 . lusz.-ű ú t tervdokumentációj a
c) Tartó s E gyüttműkö dé si Megállapodás elfo gadása
d) Nagy Ottó Kapol cs 2013. hrsz.-ú terület bé rlé sé revonatkozó ké relme

Előadó: Gönté r Gyula polgármester

Gönté r Gyula polgármester: javasolta a napirendi pontok sorrendjé nek megváltoztatását, elsőké nt
a rendőrsé gi btszámolójának megvitatását. A vegyes ügyek kereté ben a KaPolcs JÖvőjé é rt
A1

apí tvány helyzeté nek tár gy a|ását.

Kocsis Csaba ké pviselő: akőzté i szobor pá|yázattal kapcsolatosan elmondta a felké rt szobrászok

Hódmezővásárheiyről szemé lyesen jöttek el é s szeretné k tájé koztatni a ké pviselŐket, ké rte a VegYeS
ügyek kereté b en ennek tár gyalását.
3./

Napirend

Gönté r Gyuta polgármester: minden ké pviselő megkapta a rendőrsé g Í rásos elŐterjeszté sé t,
megké rte sztrik Gábor körzeti megbí zottat a szóbeli kiegé szí té sre.

Horváth József r. százados ( közrendvé delmi osztá|yvezető:) Kapolcs kÖzbiztonsága az átmenő
forgalom ellené re jó. A bűncselekmé nyek 90 % a Művé szeti Napok alatt tÖrté nik. 2014-ben a
oÁ-a a reldezvé ny alatt tÖrté nt, ami a ré szt vevő
teleptilé sen 8 bűnóselekmé ny volt, annak 8a
vendé gek szé tmáboz viszonyí tva szerencsé re alacsony. A vagyon elleni bűncselekmé nY 50 e.Ft-ig
szabálysé rté snekszámí t. A bűncselekmé nyek nagy ré szé ta körzeti megbí zott a helYi PolgárőrÖk
segí tsé gé velfeldedtette. Nagyon iő az egytittműködé s a rendőrsé g-önkormányzat-polgárőrsé g
toiott.ltelepülé senáthaladó 77-esszámú ftiú tnagyforgalmatbonyolÍ tle,azutazőbűnÖzÖkafalu
lakossága bizónyos ré tegé nek-idősek, egyedülállók, fogyaté kkal é lők- veszé lY jelentenek. NagYon

3

(
l

fontos, hogy a lakosság ré szé rőI miné l előbb jelzé s törté njen a rendőrsé gle, ha valami gyanú sat
é szlelnek. Körbi"torrrági szempontból a települé s rendben van. Közlekedé s biztonsági szemPontbÓl
a77-es ú t miatt a települé s veszé lyes, a megengedett sebessé get jelentősen tullé pi az autósok egY
ré sze, fcí leg a kamionosok. A rendőrsé g hamarosan üzembe helyezi az űj kamerákat, ami
javaslata
remé lhetőleg visszatartó erő lesz majd" A kamerák telepí té sihelyé t é s idejé t a lakosság
lŐfegYverrel
alapjánlehei változtatni. A rendőrsé g tgazgatásrendé szeti tevé kenysé ge a telepÜlé sen
rendekező szemé lyek fegyvertartásának ellenőrzé sé t jelenti. A rendőrsé g cé lja a jelenlegi állaPot
fenntartása, esetlegesen annak javí tása. Megköszönte az önkormányzat é s a polgárőrsé g
egytittműködé sé t.

Mohos Attila ké pviselő: a sebessé gmé rő helyek nyilvánosak?

Horváth József: a rendőrsé g közlekedé si osztá\ya helyezi

ki a

ké szülÓkeket,

Ők

tudják

megmondani, hogy a települé sen helyileg hol é s mikor üzemelnek majd.

Mohos Attila ké pviselő: mikor mé rnek?

Horváth József: van nappali é s é jszakai mé ré siidőszak is meghatározva, amlIlakossági jelzé s
alapj án lehet módosí tani.

Mohos Attila ké pviselő: javasolta reggel 6.30 é s 9.00 óra között

dé lután 16 é s 17 ŐrakÖzÖtti nagY

forgalom idejé re.

Kocsis Csaba ké pviselő: van-e arra vonatkozó összegzé s, hogy a sebessé gmé rő ké szÜlé ké s a

kamera rendszer alka\mazása visszatartja a gyorshajtókat é s a bűnözőket?

Horváth József: többfé le mé rő berendezé s van, amit használnak. A kamera rendszer is nagyon jó
dolog, bí zik benne, hogy a bűnmegelőzé sben a jövőben a kamerák által ké szí tettfelvé telek sokat
segí té nek a feldedté sben, hiszen egy-egy felvé tel alapjánkorlátoződik

az elkövetők kÖre.

Kocsis Csaba ké pviselő: a körzeti megbí zott mobil szí tmanyilvános-e? A telePÜlé snek ké szÜl az

Új

honlapja, ott lehet-e szerepeltetni a telefonszámot?

Hon,áth József.: termószetesen nyilvános, javasolta mé g a 112-es segé lyhí vószám megjelení té sé t
í s, az a központi szám, ahonnan a legközelebbi rendőrt tudják a helyszí nre ki.ildeni baj eseté n.

Korponai Lász|ő elnök: szerinte a vagyon elleni bűncselekmé nyeknek tÖbb mint a felé né la

károsult is tehet arról, hogy áIdozattá válik. Ezen az emberek hozzáé llásával lehetne váItoztatni é rté keket nem szabad szem előtt hagyni, hazbezárása, stb. A sebessé gmé ré sidőtartamárajavasolta
a 6.00-7.30 közötti időszakot, dé lután 17.00-18 őráig, ezekben az tdőszakokban nagy az autő
forgalom. Egy órás időtartam elé g a mé ré sre,mert ha hosszabb ideig tart, akkor mátr az autósok
infirmálják egymást é s nyilván jobban ví gyáznak. Korábban a polgárőrsé g kapott a rendőrsé gtŐl
egy sebóssé gmé rő ké szülé ket,akkor az visszaszodtotta a faluban a gyorshajtókat. A polgárőrsé gi
u.rio i. kinn állt a f<jú t mellett, amikor nem mé rtek, akkor a látvány is sebessé gcsÖkkenté sre
ké sztette a gyorshajtókat. Akörzeti megbí zott bármikor elé rhető.
a polgrárőrsé gi é s az önkormányzati munkáját.
kapnak jelzé st, ha a faluban idegenek jelennek meg.

Sztrik Gábor körzeti megbí zott: megköszönte
polgárőrsé gtől rögtön

Gönté r Gyula polgármester: megköszönte

A

a rendőrsé g munkáját é s a ré szletes beszámolÓt,

további jó munkát kí vánt. Ké rte a beszámoló elfogadását.

4

Hozzászőlás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs Közsé g Önkormányzata Kepviselő-testtilete egyhangú
dönté ssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat é s tartőzkodás né lktil megfozta a következő
32 t2}t5. (V.

2

1.)

Ökt. szám ű határozatot
Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pvi selő-testi,ilete
a Tapolcai Rendőrkapitányság Közrendvé delmi Osztályának
,,Kapo

lc

s kö

z s

é g kö zb i ztons áganak hely zeté r ől, a

közbiáonság é rdeké ben tett inté zkedé sekről" 2014. é wől
ké szült beszámolój át a jegyzőkönyvhöz csatolt formában
elfogadja.
(a beszámolő a jegyzőkönyv

mellé kleté t ké pezi)

18 óra 30 perckor Horváth József é s Sztrik Gábor

elhagla

az ülé stermet.

Napirend előtt:

Gönté r Gyula polgármester elmondta, hogy a ké pviselők megkapták a lejárt

határidejű
határozatok vé grehajtásárőI, átruhí aott hatáskörben hozott dönté sekről szóló tájé koztatőt. Ké rte a
ké pviselőket, akinek ké rdé se,hozzászőIása van tegye meg.
Ké rdé s,hozzászőlás nem volt, a tájé koztatőthatározathozata| né lkül elfogadta a ké pviselő-testtilete.
1./

Napirend

Gönté r Gyula polgármester: megké rte Molnár Lászlőné főelőadót a szóbeli kiegé szí té sre.

Molnár Lászlóné : az önkormányzat jó é vet zárr 2014-ben, a pé tumaradviny 21.8II Ft, az
elkülöní tett szé mú án levő összeg 12.2'70 e.Ft. Tavaly az önkormányzat egy önjáró fií nlrót vásárolt,

Az

1

lakótelek árának visszafizeté se törté nt.
adó hátralé k mé rté kecsökkent, ktilönösen a
gé pjárműadó é s a pótlé k tekinteté ben. Az Agenda Kft. befizette ahrtozását, 1,8 millió Ft-ot, mivel
pályé natot nyú jtottak be, ahhoz ké rtek nemleges adő í gazol:ást. A Művé szeti Napok alatti bevé telek
a tervezettnek megfelelően alakultak. Az elmú lt é vetpé nzigyi szempontból jónak é rté kelte.
Kocsis Csaba ké pviselő:

a

helyisé g bé rbeadásáből szárrnazó bevé tel mit takar?

Molnár Lász|őné : az Agenda Kft. befizeté se é s a zöldsé ges bé rleti dí ja.
Kocsis Csaba ké pviselő: a fa é rté kesí té snécsak
l
bevé tellel találkozott, annak mié rt nincs kiadási
té tele?

Molnár Lászlóné : a szállí tásí költsé g é s a vállalkozőí dij a kiadás. Az önkormányzat a napok alatt
2 WC-t tizemeltetett, annak a ltaszná|ati dí jából 300 e.Ft bevé tel volt, kiadás a ké t
közfoglalkoztatott bé re é s a bé rt terhelő járulé kok, ezkb.800 e.Ft. Az Egylet bé rleti dí jké nt4 millió
Ft-ot fizetett.

Gönté r Gyula polgármester: megköszönte

a kiegé szité sé té s rendelet tervezetet

elfogadásra

javasolta.

Hozzászőlás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete egyhangú
né llail megalkotta a következő

dönté ssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat é startőzkodás

5 12015. (Y. 22.)

rendeletet

önkormányzati

Kapo cs kö
1

z sé

g Önkormán yzata Ké pvi selő -testül ete az

önkormányzat 2014. é vi költsé gveté sé nekzárszámadásáről
szóló rendeletet a jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja.

(

rendelet a jegyzőkönyv

2./

mellé kleté tké pezl)

Napirend

Gönté r Gyula polgármester: megké rte Takács Lászlőné jegyőt

a napirendi pont ismerteté sé re.

Takács Lászlóné jegyzőz az önkormányzat vagyonrendelete szerint nyilvános Pá|Yázaton kell
meghirdetni a terulé tek bé rbe adását é s aki a legmagasabb összeget aján|ja, neki kell bé rbe adni.
Malgyarországhely ö kormányzatairól szőlő 2OIL é vi CLXXXIX. törvé ny 108/8. §-a alapján a
verJÓnyezteté s mellőzhető, ha az önkormányzati vagyon basznáIatát biztosí tÓ, határozott tdőre
kötendő szerződé s tartalma a kilencven napot nem haladja meg. MŰvé szetek VÖlgYe Fesztivál 10
napos ezé rt az ingatlanok hasznosí tása versenyezteté si eljárás né lkiil lehetsé ges. A kÖzterÜleteket a
köitertilet haszná|atl rendelet alapján adhatja ki az önkormányzat, a nem lakás cé ljára szŐIŐ
helyisé get pedig az önkormányzat a a vagyonrendelet szerint hasznosí thatja.

Mohos Attila ké pviselő: a Nonprofit Kft-vel kötött kőzszo\gáItatási szerződé s megszűné sé nek
milyen módja van?

Takács Lászlőné jegyző: Közszolgáltatási Szerződé st a ké pviselőtestület 2014. februárban fogadta
eI, a szerződé s rögzí ti a megszűné s esetei, melyeket ismertetett a ké pviselŐkkel.

Kocsis Csaba ké pviselő: a vagyonrendelet módosí tása lehetővé teszi-e, hogy az ÖnkormánYzat
Nonprofit Kft-vel kössön szerződé st a bé rletekre?
Takács Lászlóné jegyző: igen,

Gönté r Gyula polgármester:

a

a

kft. ajánlata a|aplán,pályáztatás né lkÜl is megkÖthető a szerződé s.

a vagyonrendelet tervezetet elfogadásra javasolta.

HozzászóIás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs Közsé g Önkormányzata Ké pviselŐ-testiilete egYhangú
dönté ssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül megalkotta a kÖvetkező
6 12015.

(Y. 22) ö nkormányzati rendeletet
az önkormányzatvagyonáról,

a

vagyonnal való

gazdálkodás egyes szú ályairől szóló I4l20I2. (V.31.)
önkormányzati rendelet módosí tásáról
(a rendelt a jegyzőkőnyv mellé kleté t ké pezi)
4./

Napirend

Gönté r Gyula polgármester: elmondta, hogy a ké pviselők megkapták a polgárőr egyesület 2014.
é vi tevé kenysé gé rőlszóló tájé koztatőt. Ké rte Korponai Lász\őt a szóbeli kiegé szí té sre.

Korponai Lász|ő elnök:

a települé s közbiztonságárőImí r

arendőrsé gi beszámolóban szó volt.

6

V

próbálja a bűncselekmé nyek számátvisszaszodtani.
A polgárőrsé g fokozott figyelemmel-jelenlé ttel
A iagok nagy ré sze szerencsé re munkahellyel
A szolgálat *.grr"*" zZáe tava|y loi ,lt..tiit. nehezé
jól
bb. riite.titet"n a lovas Polgárőrsé g
kicsit
rendelkezik , ezé rt a szoigé latr beosztás
jönnek segí teni.a munkát. Fontos a fiatalok bevonása az
működik, ők pulárói é s M"onostorapátibá
A lovak a megYei
.it.Út
-költsé
ge felszerelé st vásárolni.
egyesületbe. A lovas polgárőóknek -3 toterheli az egYesÜletet- Az álŐozattá vilás
szövetsé g tulajdonában vánnak, a tartas
egyre jobban jellemző a faluban, í togy az,
szempontjából a megelőzé s is foltos, .r.r.rr".á"
ők is
vesznek é szré ,elé g ú a nekik szólnak, ebben
emberek figyelnek egymásra, ha idegen autót
hí vni. T*ulv a lakosság,kÜlÖnbÖző cé lcsoPortjait'
tudnak inté zkedni, azé rt nemkell a rendőrsé get
figyelmet a bűnmegelőzé s fontosságára, őe a
korosztályait próbálta megszólí tani, 1.rrri"":i a
Ebben az é vben is meghirdeti majd é s szeretné
megbirdetett fórumoú a nJm volt é rdeklődé s.
embereket a megelőzé s fontosságfua. Az egyesület
tí tlé koztatnialakosságot é s felvilágosí tani az
Ú"gk é rte aké pviselőket, hogY Ők is fordí tsanak figYelmet
jelenlegi |é tszáma30-fr, közülük s io
munka
".r.
PolgárőrÖkeJ. Az egYesÜleti
a köz é rté keinekmegóvására é s adott "."Ó.., é rtesiú é kaebben
az é vben is áfita1ta már az
teljesen önké ntes. ú gköszönte a testiilet támogatását,
valő
összegé t.-Elmondta, hogY bí zik az ÖnkormánYzattal
önkormányz at a szí nniájukra a támogatás
tá$é koztatáÁt a teteptilé st é rintő rendezvé nyek
további jó együttműkódé .b.rr, ké rte a ponto"s
tekinteté üen, ahol aktí van ré szt kí vánnak venni,
azé rt alacsony az é rdeklőőé s, mert mindenki
Dr. Vásárhelyi Judit helyi lakos: nem lehet, hogy
szempontból is
a lovas póigárőrsé gnek, környez_etly.edelmi
biztonságáb an é rzí magát? Nagyon örült
autó, szerves trágya is ké pződik,
haté konyak: nem szeÁyezta É egőt, mint az

Korponai Lász|őelnök:
19

&a

10 perckor

konkré t fellé pé sé re,
az a jő,amí g nincs szüksé g a polgárőrsé g

Molnár Lász\őné elhagyta az ülé stermet,

Gönté rGyulapolgármester:megköszönteapolgárőrökmunkáját,abeszámolótelfogadásra
javasolta.

onkormánYzataKePviselŐ-testtilete
Hozzásző|ás, é szrevé te' nem volt. Kapolcs Közsé g
é s tartőzkodás né lkül megbozta a következő
dönté ssel, 5 igen szavazattal, eIlenszavazat
33 t2015. (V.

2

1.)

egYhangú

Ökt. számí hatőrozatot
Kapolcsközsé gÖnkormányzataKé pví selő-testülete
Kapolcs Pol garőr E gyesület 20t 4,é vre vonatkozó
amo toi

u es

ű

a 1e

gYzí ikönyvhö z

cs

ato

lt formáb an

el fo

gadj a.

"

(beszámoló a jegyzőkőnyv mellé kleté t ké pezi)
5./

Nanirend

-Zslzsával- jő azÖnkormánYzat kaPcsolata'
Gönté r Gyula polgármester: elmondta Varga Lajosné
jól együttműkOáit é s segí t a rászoruló családoknak,

í ga e|ő az önkormányzatoknak az átfogő
Takács Lászlóné jegyzőz a gyermekvé delmi törvé ny
ezt követően a
a-testí iletnek minden é v május 31-ig kell elfogadni,
é rté kelé selké szí té sé f"amit

jelenté st meg kell ktildeni a gyámhivatalnak,

Gönté rGyulapolgármester:javaso|taaz&é kelé selfogadását.
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Hozzászőlás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiilete egyhangú
dönté ssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat é s tartózkodás né lktil megltozta a következő
3412015. (V. 21.)

Ökt. szám ú határozatot

Kapolcs közsé g Önkorman

Ké pviselő-testül ete
megfí rgya|ta a gyermekek vé delmé rőlé s a gyámügyi
tgazgatásről szóló 1997.é ví XXXI. törvé ny 96.§.(6) bekezdé se
alapjfut az önkormé nyzat gyermekjólé ti é s gyermekvé delmi
fel adatok 20 I 4.é ví ell átásáról ké szí tetté rté kelé st.
y zata

Az önkormányzat

a feladatellátásról szóló é rté kelé sttudomásul
vette, azt elfogadja é s ú gy határozott, hogy lehetősé geitől

fiiggően mindent elkövet a feladatellátás szinten tartása
é rdeké ben.

Az

é rté kelé stmegküldi a Veszpré m Megyei Kormányhivatal
S zo ciáli s é s Gyámhi v atalához ( 8 2 00. Veszpré m, Me gy ehán té r
1.)

Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Határidő: 2015, május 31.
6./

Napirend

Gönté r Gyula polgármester elmondta, hogy a ké pviselők megkapták a belső ellenőrzé sről szőIő
átfogó tájé koztatőt. Felké rte a jegyzőt szóbeli kiegé szí té sre.

Takács Lász|őné jegyző: a belső ellenőri feladatok Kövesiné Müller Katalin megbí zási
jogviszonyban látta el. Egy ellenőrzé si napot tartott 40.000,-Ft volt a költsé ge. A selejtezé sihasznosí tási szú áIyzatot ellenőrizte. A belső ellenőrzé sről ké szült jelenté st a zárszámadással egyutt
kell elfogadni.

Gönté r Gyula polgármester: ké rte az előterjeszté s szeinthatározatijavaslat elfogadását.
HozzászőIás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs Közsé g Önkormányzata Kepviselő-testtilete egyhangú
né lkiil meg!,nzta a következő

dönté ssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat é s tartózkodás
35t2015. (V. 21.) Ökt. szám ű határozatot

Kapolcs közsé g Önkormán yzata K$viselő -testtil ete a
glaló
ellenőrzé si j elenté st elfogadj a.

20 I 4.é vi belső ellen őrzé sr őI ké szí tetté ves ö s szefo

(

el

őterj

e

szt é s a j e

7./

Napirend

a)

A

gzőkö nyv

m ell é kl eté t kep

ezl)

Völgy TDM Egyesület beszámolója

Gönté r Gyula polgármesterz az önkormányzat é s az egyesület közötti megállapodást a jegyző
asszony elké szí tette,ő mé g nem í rta alámeg szeretné mutatni a ké pviselőknek ők is olvassák el.
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Kocsis Csaba ké pviselő: ré szt vett az egyesület gyűlé sé n, ahol az önkormányzatot is ké pviselte.

Gönté r Gyula polgármes terz az egyesület beszámolój a az előzetes egyezteté sek alapj án a 2015.
május 4-é n tarIott egyutt testtileti ülé sen lett volna tátgya|va, de dr. Vass István elnÖk nem jelent
meg, aztmondta neki nem kötelező beszámolni.

Nonpfrofit Kft a Művé szeti Napok idejé re a felső iskola udvarát is ké ri,
a megállapodás szerint az egyesületnek az önkormányzat az é piólettel együtt az ldvart is bé rbe adta.
Szerinte az együttműködé s nem zökkenőmentes A Völgy TDM-el, lehet, hogy azé rl nem volt ott az
egytittes ülé sen. Az egyesületre szüksé g van, a velük való jó egytittműködé sre kell törekedni a falu

Kocsis Csaba ké pviselő:

a

é rdeké ben.

Korponai Lász|ő elnök: javasolta egy kiegé szí tőmegállapodás elké szité sé taz önkormányzat é s a
TDM között, amiben a beszámolási kötelezettsé g is szerepel. Az önkorminyzat tagdí jat ftzet az
egyesületnek. Az egyesület, az önkormányzat é s a falu lakossága közösen gondolkodjon a
rendezvé ny ek szerv ezé sé né l.

Gönté r Gyula polgármester: ha egy települé s támogat egy civil szewezetet akkor annyl elvárható
tőle, hogy ne a falu rendezvé nyei ellen, vagy azol<ra szefyezzen programot.

Kocsis Csaba ké pviselő: egyeté rtett Korponai LászIő javaslatával, a tartós

egyÜttműkÖdé s

é rdeké ben a kiegé szí tő megállapodás megköté sé t javasolta.

dr. Vásárhelyi Judit: az elnök megteheti-e azt, hogy minden é rintett polgármestert egy időben
összehí v é s egyszelTe számol be az egyesület munkájáról, yd1y ktilön kell minden
önkormányzatnak?

Takács Lász|őné iegyző: dr. Vass István ké rte, hogy az öt falus egytittes ülé sen számolhasson be,
de dé lelőtt közölte, hogy nem veszré szt az ülé sen.
Gönté r Gyula polgármester: dr. Vass István küldött egy levelet, amiben tájé koztatta a testiiletet,
hogy családi okok miatt nem tudott ré szt venni az együttes ülé sen. Röviden Újra Összefoglalta az
egyósület mú lt é vi tevé kenysé gé té s ké rte a beszámoló elfogadását. Ké rte a ké pviselŐket fogadják el.
Hozzásző|ás, é szrevé telnem volt. Kapolcs Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete egyhangú
dönté ssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat é s tartózkodás né lkül megltozta a kÖvetkező

36t2015. (V.21.) Ökt. számú batározatot

Kapolcs közsé g Önkormán yzata Ké pvi selő-testülete,,A
VölgyTDM" Egyesület (8294. Kapolcs, Kossuth u. 64.
beszámolój át a jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja.
ké pviselő_testiilet javasolja az együttműködé si megállapodás
kiegé szí té sé t, tí tlé koztatási kötele zettsé g rö gzí té sé vel.
Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Határidő: 2015.jú nius 30.
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b) Kapolcs Jövőjé é rt Alapí tvány

Gönté r Gyula polgármesterz az alapitvány az űgyé szsé ,gtől kapott egy levelet, amiben nyilatkozni
kell, hogy a megszűné s, vagy a további működé st választják-e. Veszpré mben a ,,Civil Ház"-ban
voltak Farkas György elnökkel é s Kocsis Csaba ké pviselővel, beszé ltek ügyvé ddel. Az
alapitványnak 2012-tő1 nem voltak bektildve az é ves beszámolói. Beszé ltek egy Mé száros
Zsuzsanna nevű hölggyel, aki kizárőlag alapí tványoknak könyvel, tőle is ké rtek tanácsot. Az
alapitvány napló főkönyve elveszett, de a bankszámla kivonatok megvannak, a könyvelő elmondta,
hogy abból el tudja ké szí tenia könyvelé st.

Kocsis Csaba ké pviselő: 2014. novemberben az alapí tvánl törölté k akőzbasznú szervezetek közül,
mert a szüksé ges jelenté sek nem voltak az elmí lt é vekben beküldve.
Gönté r Gyula polgármester: a könyvelő kiildött egy megállapodást mintát é s árajánlatot is adott a
munka elvé gzé sé re,5O.e.Ft+ÁFA összegé rtvállalná a könyvelé st. Ha ú gy dönt az alapí tvé n,hogy
szeretné tovabb működtetni, akkor elvállalná a könyvelé st óvi 40 e.Ft-é rt.
2009-ben a Völgy Találka rendezvé ny után ő könyvelt.
Takács Lász|őné jegyző: a könyvelő megbí zőja flem az önkormányzat, hanem az alapí tvány lesz.
2014. jú liusban az alapitvány ré g1 tagjai lemondtak, az ú j jelöltek nem vál|alták a tagságot. A
testület váIasztja í neg az ú j kuratórium tagjait. Először keresni kell olyan szemé lyeket akik
elvállalják a tisztsé get.

Kocsis Csaba ké pviselő: a mai nappal akár mé n a megú jí tott kuratórium aláí rásával meg lehetne
bí zni a könyvelőt. Azt kellene mé g tudni, hogy 2009-2012 között az egyesület nevé ben küldött-e
valaki ,,0"-s bevallást

a

NAV-nak.

A könyvelő szerint az alapitvé ny közhasznú sági stáfusza visszaállí tható, ha 20l2-től visszamenőleg
lekönyvel. Adott egy ügyvé di elé rhetősé get, aki a hatályos jogszabályok alaplán átalakitaná az
alapí tő okiratot a civil szervezetekre vonatkozó törvé nynek megfelelően.
Gönté r Gyula polgármester: az alapí tvanynak mé g nem adta vissza az önkormányzat a kölcsön
kapott 3,1 millió Ft-ot.

Farkas György elnök: az alapí tvány további működé sé hez az kellene, hogy az ú j kuratóriumi
tagokat meg kell váIasztani.

Kocsis Csaba ké pviselő: javasolta az igyvé ddel törté nő kapcsolat felvé telé t,aki tájé koztatást adna
a további működteté shez szüksóges teendőkről.

Gönté r Gyula polgármesterz az alapitvány hatáÁdő hosszabbí tást fog ké rr;ri az ügyé szsé gtől a
hiánypótlási felhí vásban meghatározott irat becsatolására. Azt kell eldönteni, hogy tovább működike, vagy nem?
Kocsis Csaba ké pviselő: az aké rdé s,hogy a testtilet tovább akarja-e az alapitvány működteté sé t.
Ha ú gy dönt, hogy megszünteti, az elszí rnolást akkor is meg kell csinální az eLmu|t é vekre.
Mohos Attila ké pviselő: ha lehetősé g van rá, akkor ké mi kell, hogy tovabb működjön.

dr. Vásárhelyi Judit: akkor van é rtelme a további működteté sen gondolkodni, ha van ar,ra
vonatkozó elké pzelé s,hogy milyen fonásból tud az alapitvány pé nzhezjutni. A ,,bebí rókat" é s
,,elszármazottakat" fel lehetne keresni, felké mi, hogy adakozzanak az alapitvány javára. A másik
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lehetősé g pályázat benyú jtása. Szerinte első lé pé sa további műkÖdteté shez szÜksóges anYagi
fedezetről való gondoskodás legyen.

Horváth Ferenc alpolgármester: felté ve, ha lesznek olyan emberek, akik vállalják a kuratóriumi
tagságot.
dr. Vásárhelyi Judit: fontos ké rdé s,hogy van-e meghatározott cé lja az alapí tvánY műkÖdé sé nek?

Kocsics Csaba ké pviselő: a cé lok meg vannak határozva az alapí tő okiratban, amié rt az alaPÍ tvánYt
lé trehozták.

Farkas György elnök: az

alapí tván_yt meghatározott

cé llal hozták lé tre, dolgoztak a falué rt- Az

alapí tványón É é reszttilkerült megrendezé sre a ,,Völgy Taiálka" rendezvé ny, ha az nem lett volna,
utko. az aIapí tvány nem tudta volna az önkormányzatnak kölcsön adni 3,1 millió Ft-ot., ami mé g
nem került vissza az alapitvány számlájára.
vannak.
dr. Vásárhelyi Judit: körül kell jó alaposan né zni milyen anyagi források é s Ötletek, cé lok

Takács Lászlóné jegzőz egyeté rtett Horváth Ferenc alpolgármesterrel, elŐszÖr olyan szemé lYeket
kell keresni, akik elvállalják a kuratóriumi tagságot.
Kocsis Csaba ké pviselő- dr. Vásárhelyi Judit: bebí rók is lehetnek tagai az Új kuratóriumnak?

Farkas György elnök: 20I2-tőI le kell zámi az é veket é s utána lehet Új tagokat szewezri

a

kuratóriumba.
c)

HESZ módosí tásával kapcsolatos partnersé gi vé lemé nyekről dönté s

Nyí rő Lajosné ré szé rŐI
járulhozzá.
Ké t lehetősé g van: a testi,ilet
törté nt é szievé tei, uÉ iu t"lké t é rintő szabályozáshoz nem
nem fogadja el Nyí rő Lajosné é szrevé telé té s a jelenlegi szabáIyozási terv módosí tás
a
továbbe§yeLt"té ré t timoeatjalvagy elfogadja Nyí rő Lajosné ,é szrevé telé t,aminek kÖvetkezté ben
Út dé li
szabáIyőáási vonal a340. hrsz.-ú é s a szómszé dos telek határvonalától törlendő , a 4 m szé les
Gönté r Gyula polgármester: az é rintettekkel az

egyezteté s megtörté nt,

irányban biztosí tható.

Takács Lászlóné jegyzőz a telekalakitásivázralz2O}8-banké szült, akkor a FÖldhivatal elutasí totta,
2}I2-benpróbálták i szz. hrsz.-ú ú t nyomvonalának visszaállitását, az Út kihí zé sé ta tulajdonosok
Többször volt egyezteté s a tulajdonosokkal, a rendezé si terv módosí tásának kÖltsé ge,
é rtesí té sé ve1.
nem
telek alakí tás, közel 1 millió É tvolt. Először a rendezé si tervet kell módosí tani, mert addig
lehet a telek alakí tást rendezni, mert annak összhangban kell lenni. A kÖltsé gek flzeté sé reaz
é rintettekkel ( Nagy Kálmán, Baukovácz Krisztina, Johannes Adolphe Ten Hove )megállaPodást
kötöttek.

lehetősé g: Nyí rő Lajosné felveté sé neka testí ilet helyt ad, akkor minden szakhatóságnak Újra
ktildeni a szabályozási tervet, a terv átdolgozása költsé ggel jár, ha a felveté snek nem ad
,rr-"g t
"tt
Azt
hel|rt,a vé lemé nyezé siszákasz\ezárásra kerül, é s megké ri a főepí té sztŐI a zátő vé lemé nYt.
Lé
Pé
saz
követően lehet elfogadni a helyi é pí té siszabályzatot. A HESZ. Elfogadása után kÖvetkező
ú tra vonatkozó fennmaradási engedé ly megké ré se, ré gs önkormányzati Út megszÜnteté se,

Egyik

a

területcsere lebonyolí tása, é rté kesí té se.

Kocsis Csaba ké pviselő:

a ké t dolgot nem lehet

Takács Lászlóné legző:

egymástól elválasztaní ?

A HÉ SZ. elfogadása

után következő lé pé saz Űtra vonatkozó
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fennmaradási engedé ly megké ré se, a ré $ önkormányzati ú t megszünteté se, területcsere
lebonyolí tása, é rté kesí té se.Az árajánlat szerint az utterv 320. e.Ft. Többször volt már sző az
eredeti állapot visszaáIlitásáról, a terepviszonyok olyanok, amik aztrrem teszik lehetővé .

Kocsis Csaba ké pviselő: amiről a testiilet korábban már határozott azt tartsa be. Minden további
egyezteté s né lkül Nyí rő Lajosné felveté sé tutasí tsa el. A tovabbi költsé geket vállaljak a telek
tulaj donosok, erre megállapodás van.

Gönté r Gyula polgármester: ha Nyí rőé k telké né lú t lesz, akkor ott egy támfalat kell kialakí tani,
ezt az állapotot valaki előidé zte, szerinte neki is hozzá kellene járulni a költsógekhez. Ez az á|lapot
Győriványi György miatt alakult ki, aki ,,össze-visszd' é pitkezett, szerinte Ő is járuljon hozzá a
költsé gekh ez. Eddignem ott volt az ut, az ott lé vő telkek a módosí tás után megközelÍ thetők lesznek
ós többet is fognak é rni.

Takács Lászlóné jegyző: Elmondta, hogy az ú tterv ügyé ben megkereste az é ántett ingatlan
tulajdonosokat, ismertette vé lemé nyüketa költsé gekről. Ingatlantulajdonosok többsé ge elzőrkőzlk
további költsé gek vállalásától.

Balogné Varga Krisztina helyi lakos: eddig ők az-6t miatt nem voltak é rintettek, soha nem kaptak
,".r.rily.., é rtesí té st,azt sem tudja pontosan miről van sző. Ők a saját ingatlanukat meg tudják
közelí teni autóval, mert szolgalmi jogot biztosí t nekik Győrivanyi György.

Takács Lász|őné jegyző: az űgyben hat ingatlan tulajdonos é rintett, akik arra közlekednek az
aszfaltos ú ton, aminek nem ké szült terve a megé pí té se|őtt. Az ú t terv költsé ge 320 e.Ft, az a
költsé g oszlana meg az é rintettek között.

Kocsis Csaba ké pviselő: ismerősé től olyan javaslatot kapott, hogy akinek é rdeké ben á11 a IHÉ SZ
módosí tása, azzal az önkormé nyzat köt egy megállapodást, amiben az é rdekelt tulajdonosok
vállalják

a

módosí tással kapcsolatos költsé geket, efie van pé lda más telepÜlé sen.

Mohos Attita ké pviselő: most ú gy tudják megközelí teni Balogé k a saját ingatanukat, hogy
szolgalmi joguk varr, Győriványi György ingatlanának átjí lrá1ávaljutnak el oda, de az Ő terÜletiik
sem kapcsolódik közvetlenül az ú thoz,

Takács Lász|őné jegyző:

a rendezé si terv módosí tásának e|lárásátmindenké ppen le ke1'|

zámt.

Mohos Attila ké pviselő: azigy számáraazzalmé gnem é r vé get, hogy,,papí ron ott |esz azut",
Egy ú t akkor ú t, ha azonté nylegesen lehet közlekedni.

Korponai Lász|ő elnök: törvé nyesen le kell rendezni ezt a dolgot, mindenklnek az az
legyen meg a lehetősé g, hogy le lehessen zí tmi, valahogy döntsön

é rdeke, hogy

a testiilet, akkor már lehessen be

fqezni azigyet.
Gönté r Gyula polgármester szünetet rendelt el, ami 20 őra 45 perctő1-20 Őra 52 percig tartott.

Kocsis Csaba ké pviselő: javasolta az előterjeszté s szerinti határozati javaslat elfogadását azzal a
kiegé szí té ssel,hogy a ké pviselő-testiilet az űt kialakí tásának tovabbi költsé geit az ingatlan
tulajdonosokahántja,melyet egy kí ilön megállapodásban javasolt rögziteni az é rintettekkel.
Gönté r Gyula polgármester: a rendezé si terv módosí tását mindenké ppen le kell zámi. Javasolta
Kocsis Csaba ké pviselő szerinti határozatl,javaslat elfogadását. Ké rte a ké pviselŐket, aki egyeté rt
azzal, hogy Nyí rő Lajosné é szrevé telé tnem fogadják el, é s a szabé ú yozási terv továbbegyezteté sé t

I2
támogatlák azzal a kiköté ssel, hogy a további költsé geket az é intett ingatlantulajdonosok viseljé k
ké zfeltartás s a| j elezze.

Kapolcs Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete egyhangú dönté ssel,
ellenszavazat é s tartőzkodás né lktil meghozta a következő
37 t2015.(V.21.)Ökt.számú h a t á r o z a t o

5 igen

szavazattal,

t

1. Kapolcs közsé g Önkormányzat Ké pviselő-testülete megállapí tja, hogy a partner-

sé gi egyezteté s szabályairól hozott 83l20I4. (VIII.11.) Kt. határozatban foglaltak szerint, annak mellé kleté bennevesí tett partnerekkel a partnersé gi egyezteté s
megtörté nt. A partnerek ré szé ről egy é szrevé telé rkezett §yí rő Lajosné ), mely a
323 hrsz-űűt 4 m-re szabályozott szakaszánlé vő 340 hrsz-ú ,,alsó" telket é Ánti. Az
ú ttal é rintkező tulajdonos levelé ben nem járuIhozzá a telké t é rintő szabá|yozáshoz.
2. Kapolcs közsé g Önkormrányzat Ké pvi selő -testtilete
megállapí da, hogy a partnersé gí egyezteté s kereté ben é rkezett é szrevé telnem elfo-

Az é rintett 340 hrsz-ú é s a szomszé dos telkek jelenleg nem é pí té sitelkek,
jelenlegi
mivel a
2 m szé les ú t nem teljesí ti az é pité sitelekhez szüksé ges, eé pjarművel törté nő megközelí té s krité riumí n.Az é rintett tulajdonosoknak közös é rdeke a
4 m-es ú t kialakí thatősága, í gy a közös teherviselé s is. A jelenlegi szabályozási terv
gadható.

módo sí tás tovabb egye zteté sé ttámo gatj a.
3. Ké pviselő-testület települé srendezé si terv módosí tása során

felmerülő költsé gek-

re javasolja települé srendezé si szerződé st kötni az é rintett ingatlan tulajdonosokkal. Az önkormányzat eddig vállalt kötelezettsé geit teljesí ti, további költsé geket
nem vállal.

Ké pviselő-testiilet felhatalmazza a polgátrmestert, hogy a határozatot küldje meg az
é rintettek ré szé re.
Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Határidő: folyamatos

Gönté r Gyula polgármester javasolta a2.határozattervezet elfogadását a vé lemé nyezé siszakasz
Iezárásé ről.

Ké pviselő-testí ilete egyhangú lag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat é s hrtőzkodás né lktil meg!,nzta
az alábbi:
38/2015.(V.21.)Ökt. számú h a t á r o z a t

Kapolcs közsé g Onkormányzat Ké pviselő-testi,ilete

1.

Megállapí tja, hogy a települé srendezé si terv módosí tásának vé lemé nyezé si
szakaszábanminden - a3I4l20I2. (XI.8.) Korm. rendelet 9. mellé kleté benfelsorolt
- olyan államigazgatási szerv megkapta a vé lemé nyezé sidokumentácí őt, aki ú gy
nyilatkozott az előzetes tájé koztatási szakaszban, hogy a továbbiakbanté szt kí ván
venni.
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2-

A beé rkezett vé lemé nyeket (1. mellé klet) - a vé lemé nyekreadott válaszokat

(2. mellé klet) elfogadj a.

;

3.

KaPolcs kÖzsóg Önkormrányzat Ké pviselő-testtilete a fentiek alapjan az eljárás vé lemé nYezé siszakaszátlezáqa é s felké ri a polgármestert, hogy e dónté st
te§ye
|1ijz z é , a vé l emé nyek másolat át, az e gy eztető tár gyáIás.i egyzOtonyvé t
val am inÍ 'az
ezek alaPján módosí tott tervdokumentációt a Somogy Úegyei Koimányhivatal Ál-
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lami Főé pí té sé nekvé gső szakmai vé lemé nyezesre kliidi"
-óg.
Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Határidő: folyamatos

Mellé klet: 1. Előzetes tájé koztatő szakaszban é s a Vé lemé nyezé siszakaszban be-

é rkezett vé lemé nyek

2. Vé lemé nyekreadott

Válaszok

d) Kapolcs 323. hrsz.-ú ú t engedé lyezé si eljárása

Takács Lász|Őné jegYzŐ: egy árqánlat é rkezett aSzerkezetek Tervező é s IngatlanközvetitőKft.-től.
(8200. VeszPré m, Pázmé ndi u. 1.) Ajánlatuk szerint 320.000,-Ft összlgé rt
vállalnák a terv
dokumentáció elké szí té sé t.
GÖnté r GYula polgármester: kell ké mi mé g egy árajánlatot másik tervezőtől is.

Kocsis Csaba ké PviselŐ: qánlottaa Via Fufura Mé möki Tanácsadó é s Szolgáltató Kft_t.
GÖnté r GYuIa Polgármesterz a másik arajánlat megé rkezé sé igjavasolta a dönté s elnapolását
az

ügyben.

e) Nagy

Ottó Kapolcs 20i3. hrsz.-ú terület bé rlé sé revonatkozó ké relme

Takács Lászlőné jegYzőz felolvasta Nagy Ottó Kapolcs, Jókai u.I7.szí tm alatti lakos ké relmé t,
melyben a kapolcsi 2013.hrsz.-ú területet szeretné bé ré hi,é s bekedteni.
Dobosi Ferenc ké pviselő: önkormányzati

területet maximum villanypásztorral kedtheti be.

Mohos Attila ké pviselő: a sajátterülete karóval é s dróthálóval van elkedtve.

Kocsis Csaba ké PviselŐ: a terület bekedté sé tő sem támogatja, a bé rlendő terület a háual<hoz
hrtoző terÜlet ré sze, ami GÖnté r Gyula, Mohos Attila é s Nagy Ottó lakosokat é rinti, egyezzenek
meg egymás között. Az önkormányzatnakmié rt kell ezzel fogláikozni?
GÖnté r GYula Polgármester: az Ő ké ré sevolt, azta 5 m szé les ré szt őthasználhassa,
Nagy ottő azt
le aka{a kedteni. Nem szeretné ,havalaki önkormányzati területet kedtene be.
Mohos Attila ké PviselŐ: valamilyen meStaté rozott összegé rt bé rbe adja aterületet?

Dobosi Ferenc ké pviselŐ: Önkormányzati teniletet mié rt aka{a valaki bekedteni?
a villanypásztort.

ő

azé rtiavasolta

l4
Gönté r Gyula polgármesterz az előző testí ilettől megvásárolt egy nagyobb területet, mié rt van
szÜksé ge a 80 m2-re, nem tátmogatja abé rbeadását, é s annak bekefité sé t.A területet Ő is ké rte, ezé rt

;

tartózkodni fog a szavazáskor.
Mohos Attila ké pviselő: hosszú ideje mindenki használj a azt ateniletet valamilyen módon.

I

Kocsis Csaba ké pviselő:

a vagyomendelet

vonatkozik rá?

Takács Lászlőné jegyző: Igen a vagyonrendelet hatálya alá Ártozik, felhí vást kell közzé terni a
bé óeadásra, mivel 90 napnál hosszabb időre szólna a bé rlet.

Horváth Ferenc alpolgármester: ahogy eddig használták, akkor mié rt nem jó í gy atovábbiakban,
mié rt kell most variálni?

Dobosi Ferenc ké pviselő: ő is használ önkormányzati teriletet, de nem jutott mé g eszé be, hogy
bekedtse azt, é s ha az önkormányzatnak valamikor szüksé ge lesz rá, akkor azt rögí önott hagyja.

Horváth Ferenc alpolgármester: ké rdé s,hogy a testiilet bé rbe akarja-e adni azt a kb. 80 m2
nagyságú területet.

Takács Lászlóné jegyző: felké rte Horváth Ferenc alpolgármestert tegye fel szavazásra a ké rdé st.

Horváth Ferenc alpolgármester ké rte a ké pviselőket ké zfeltartással jelezze az aki a terület
bé rbeadásával egyeté rt.

Kapolcs Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testi.ilete 2 ellenszavazat é s 3 tartőzkodással meghozta
a következő
39 t2015. (V.

2

1.)

Ökt. szám ű határozatot
Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-tesftilete Nagy Ottó Kapolcs,
JÓkai u. I7. szám alatti lakosnak a kapolcsi 2013.hrsz.-ú ingatlan bé rleté re
vonatkozó ké relmé tmegtárgyalta, az' é rintett önkormányzati területet nem
kivánjabé rbe adni.
Ké pviselő-testtilet utasí tja a jegyzőt, hogy erről ké relmezőttájé koztassa.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Határidő: 2015.jú nius 1 0.
f) közté ri szobor pá|yázat

Kocsis Csaba ké pviselő: teshileti ülé sen elhangzott, hogy az Emberi Erőforrások Miniszté riuma
kÖztffi szobor pályé uatot í rt ki, 5 millió Ft-ra lehet pályázní .Ismerős szobrászoktól ké rt árqtnlatot,
akik szemé lyesen jöttek el a testí ileti ülé sre é s té tlé koztatniszeretné k a ké pviselőket a lehetősé gekről.
Kotormán Lászlő é s Kotormán Norbertnek hivják őket. A referenciáik között szerepel Pé csen a ftí
té r burkolatánaktervezé se is. Szerinte a vegyes bolt előtti té ne, az ott lé vő í vó kut é s cigány pdmás
szobor felú jí tására lehetne pá|yázni. Felké rte aszobrászokat a tájé koztatásra.
Kotormán Lász|ő: Kocsis Csaba már hetekkel ezelőtt szólt nekik, de a tervezé ssel nem nagyon
jutottak előre. Né zté ka fotókat, amiket e-mailben megkaptak a Csabitól, de ú gy gondolták el kell
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jönniük ahelyszinre é s szemé lyesen megtekinteni. Többször voltak már Kapolcson, de nem ilyen
cé llal né zté ka települé st. A tervezé shez tudniuk kell, hogy az önkormányzatnak milyen elvárásai
vannak, meg kell né zniük mit lehet ott csinálni, mert nagyon sok lehetősé g van. A terület
rendezetlen, Í gy ebben az áIlapotban nem szabad ott egy szobrot elhelyezni, valamilyen módon a
teret is rendbe kell tenni, í gy nem szé p. A települé snek ez egy központi helye, amit mé ltó módon
kellene felú jí tani.Látnak arra lehetősé get, hogy az elkövetkező 2-3 é vben ez apályázati lehetősé g
továbbra is lesz. Az a ké rdé sük,hogy mit szeretne a falu? Most hirtelen szeretné nek ott egy ú j
szobrot, aztánké sz, vagy tovább akary'ák felú jí tani akömyezeté t?

Horváth Ferenc alpolgármester: az anyagi forrását kellene tudni ennek.

Kotormán Lász|ő: a páIyázaton maximum 5 millió Ft-ot lehet nyerni, de nem biztos, hogy ezt a
maximum összeget a falu megkapja. Egy ,,tisztessé ges szobor" mé reté hez ez a pé nz elegendő.
Viszont a terep rendezé s költsé ge már az alkotói dí j rovására menne. Megtisztelteté s nekik, hogy
Kapolcsra tervezhetnek é s ké szí thetnekszobrot. Kellene a pályázatboz önré sz is, ami nern
felté tlenül pé nzt jelent. Ha í vó lótban gondolkodnak, akkor aviz elvezeté sé t is meg kell oldani.
Kotormán Norbert: a tervezé si folyamat is egy munka, Ez apályazati összeg é venké ntpáIyí ahatő.
A jelenlegi bí rálő bizottság tagjait jól ismerik, ők hí vták fel a figyelmüket eí Te a lehetősé gre.
Tudnak olyan tervet ké szí teni,ami több ré szbőI ál1 é s több é vig is :rlrtbat a kivitelezé s. Olyan tervet
is tudnak ké szí teni,ami egy alap felú jí tást tartalmaz é s a fejleszté s több é ven keresztül
folyamato san bőví thető.

Kocsis Csaba ké pviselő: amikor felké rte őket a tervezé sre, nem tudta, hogy a pályánat bőví thető.
Azt tudni kell, hogy az önkormányzat költsé gveté sé ben erre nincs elkülöní tett pé nz. A testület
támogat-e egy komolyabb ftí té r rekonstrukciős pá|yázatot?

Kotormán Lászl'őz ha kell, akkor egy tájé pí té sztis bevonnak a tervezé sbe, aki konkré t, komplex
felú jí tásitervet ké szit, ami ré szletekben is kivitelezhető. A pályazatbenyú jtásának határideje: május
31. Javasolta, hogy a helyszí nen másnap reggel taláIkozzanak é s közösen né zzé kmeg azután
beszé ljé kmeg a lehetősé geket. A szobornak olyan alapot kell ké szí teni,ami mé ltó hozzá é s a
kömyezethez is illeszkedik.

Kocsis Csaba ké pviselő: javasolta

a testtilet

hozzonhatározatot apáIyé aatbenyú jtásaról.

GÖnté r Gyula polgármester: megköszönte a tállé koztatást, egyeté rtett Kocsis Csaba ké pviselővel
1 s zó 1ó hatí rozat me glto zatal át j avaso lta.

é s a p ály áuat b myűjtás áró

Hozzászőlás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete egyhangú
né llail megltozta a következő

dÖnté ssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat é s tartőzkodás
4012015. (V.21.)

Ökt. számú határozatot
Kapol cs közsé g Önkormán yzata Ké pvis elő-testi.il ete az Emberi
Erőforrások Miniszté riuma á|tal kií rt közté ri szobor lé tesí té sé re
pályázatot nyujt be. Apá|yázaton elnyerhető támogatás
összege 5 millió Ft.
A pály é zat benyú j tásához szüksé ges inté zkedé sekmegté telé re
felhatalmazza a p o|gárrne stert.
: Gönté r Gyula polgármester
Határidő: 2015. május 31.

Felelős
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Őra 55 Perckor

Korponai Lászlő é s Farkas György elnökök elhagyták az ülé stermet.

GÖnté r GYula Polgármester megköszönte a ré szvé telt,az ülé st 22.00órakor bezártaé s megké rte a
kepviselőket ne hagyj ák eI azülé stermet é s zártülé s tartását rendelte el.

K. m. f,

G,ffi,

ffi

f *J-

cI

Takács4-ászlónbJ
jegyző

