
Kapolcs község Önkorrnán yzata Képviselő-testülete
8294. Kanolcs. Kossuth u.62.

Szám: I404-9l20l5.

Jegyzőkönyv

Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testtilete 2}I5.június 9-én (kedden)
8.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

Az ülés helye: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Monostorapáti, Petőfi u.I23.

Jelen vannak:
Göntér Gyula polgármester
Kocsis Csaba képviselő
Mohos Attila képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:

Horváth Ferenc alpolgármester
Dobosi Ferenc képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lászlőné jegyző

Jegyzőkönyvvezető:

Takács Lászlőné jegyző

Göntér Gyula polgármester: köszöntötte a jegyzőt,képviselőket. Megállap itotta,hogy a
megválasztott 5 képviselőből 3 ftí jelen var\ a testület hatfuozatképes. Kérte a képviselőket,
hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával értsenek egyet, aztfogadják eI.

Kapolcs község önkormányzata képviselő-testiilete határozathozatalnéIkúl, egyhangúlag3
igen szavazattal elfogadta az alábbi:

N A P I R E N D E T: l,/ Döntés pályánatbenyújtásáról

Előadó: Göntér Gyula polgármester

Napirend:

Göntér Gyula polgármester elmondta, hogy páIyénatot lehet benyújtani ,,Önkormínyzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására". Henn ZsoltváIIalkoző, aki a falugondnoki
autő páIyázatot irta ajánlatot tett páIyéaatírásra. Javaslata t00.000.-ft. plusz Áfa. Javasolta
megbízni a p á|y ázatírás sal.
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Takács Lászlőné jegyző elmondta, hogy a hivatalhoz tarloző többi település is nyujt be
pályé.rlatot. Őt tat3at eI a pá|yazatírással kapcsolatos feladatokat, A vállalkoző részére a
hivatal készíti elő a mellékleteket, gondoskodik a fenymásolásról, postázásról. Véleménye
szerint apáIyázatirónak kész pályázati anyagot kellene leadni aláirásra.

Göntér Gyula polgármester kérte a képviselőket aki egyetért Henn Zsolt megbízásával, és
e gyetért a me gbizási díjj al kézfeltartás sal j elezze.

Képviselő-testtilet egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélktil
meghozta az alábbi:

43l20t5.(Vl.9.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

Kapo l c s kö z s é g Önkorm án y zata Képvi s elő - te stiil ete me gbízza Henn
Zsolt véllalkozőt 8200. Veszprém, Nárcisz u.18.sz. alatti lakost az

,,Önkormán yzati feladatellátást szolgáló fej lesztések títmo gatására"
pályazatírásra 100.000.-ft. + Áfa összegért.

Képviselő-testtilete felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés aláirására.

Felelős: Göntér Gyula polgármester

Határidő: Azonnal

Göntér Gyula polgármester elmondta, hogy Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. mellékletII.4. pont ac) és ad) pontok szerinti
önkormanyzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tétmogatására páIyázatot lehet benffitani.
Javasolta, hogy a Kapolcsi Védőnői szolgálat épületének és a Kapolcs 136; 232;323;73; 19;
84;47;36I;104 hrsz-ú belterületi utak felújításáranyújtsanak bepályázatot.

Az önkormfuryzat á|tal kért ajáriat alapján a Kapolcs Védőnői szolgálat épületének
felújításának teljes költsége bruttó 28.565.174.- Ft. A támogatás mértéke 95oÁ, azaz
21.T36.9|5.-Ft. Az önkormányzat álta| biztosítandó önerő nagysága 50Á, azaz 1.428.259.-Ft.

Kapolcs t36; 232;323;73;19;84;47;36I;104 hrsz-ú belterületi utak felújításának teljes
költsége bruttó 15.301.835.- Ft. A támogatás mértéke 85%, azaz 13.006.559.- Ft. Az
önkormányz at á|tal biztosítandó önerő nagysága I5Yo, azaz 2.295 .27 6 .- Ft.

Kérte a képviselők apályázat benyújtásával értsenek egyet.

Képviselő-testiilet egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélktil
megltoztaaz alábbí:

44t2015.(Yl.9.)Ökt.sz. h a t á r o za t o t

Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az államhaztartásérr felelős miniszter
által közösen meghirdetett, Magyarország2}Is. évi központi költségvetéséről
szőIő2014. évi C. törvény 3. mellékletlL 4. pont ac) és ad) pontok szerinti
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önkormánv-zaf i fel adnfel látást sznl oáló feileqzféqek tÁrnarlatÁq,ára nálvÁzatat
nyújt be Kapolcs Védőnői szolgáIat épületének és a Kapolcs 13ó; 232;323;
73; 19;84; 47;361; l04 hrsz-ú belterületi utak felújítására.

Az önkormányzat által kért ajánlat alapjén a Kapolcs Védőnői szolgá|at
épületének felújításának teljes költsége bruttó 28.565.174.- Ft. A támogatás
mértéke 95oÁ, azaz27.136.915.-Ft. Az önkormányzat á|ta| biztosítarrdó önerő
nagysága 5Yo, azaz 1.428.259.-Ft.

Az önkormányzat áItaI kért ajánlat alapján a Kapolcs 136;
232;323;73;19;84;47;36l;104 hrsz-ú belterületi utak felújításának teljes
költsége bruttó 15.301.835.- Ft. A támogatás mértéke 85Yo, azaz
13.006.559.- Ft. Az önkormányzat által biztosítandó önerő nagysága 15%o,

azaz 2.295.276 .- Ft.

Sikeres páIyazat esetén az önkormányzat az őnerőt a költségvetés beruházási
előir ényzata terhére bizto sítj a.

Felhatalmazza a polgármestert a páIyázat benyújtására és a pályézattal
kapcsolatos teendők lebonyolításrára.

Felelős: Göntér Gyula polgármester

Határidő: 2015.június 9.

Göntér Gyula polgármester megköszönte a képviselők meg|elenését és az ülést 8,15 órakor
bezárta"

k.m.f.t.
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