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 Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 

8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. 

 

Szám:  1404-11/2015. 

J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. július 2-án (csütörtökön) 18.00  

               órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

                 

Az ülés helye: Polgármester Irodája Kapolcs, Kossuth u.62. 

 

Jelen vannak: 

  Göntér Gyula   polgármester 

  Horváth Ferenc  alpolgármester 

  Dobosi Ferenc   képviselő 

  Kocsis Csaba   képviselő 

  Mohos Attila   képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

 

  Takács Lászlóné  jegyző 

  Korponai László  Kapolcs Polgárőr Egyesület Elnöke 

  Dr. Vass István  A Völgy TDM Elnöke 

 

Lakosság részéről jelen van: 1 fő 

   

Jegyzőkönyvvezető: 

  Szaller Zoltánné  főelőadó 

 

Göntér Gyula polgármester: köszöntötte a jegyzőt, képviselőket, a civil szervezetek vezetőit, a 

lakosság részéről megjelentet. Megállapította, hogy a megválasztott 5 képviselőből mind az 5 fő 

jelen van, a testület határozatképes. Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi 

pont tárgyalásával értsenek egyet, azt fogadják el. 

 

A meghívó szerint a mai ülés egyetlen napirendi pontja vegyes ügyekként került meghatározásra, 

ezen belül ahogy a meghívóban is szerepel, a közterületek és  nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérbeadása  és a forgalmi rend változás a téma. 

Ezen kívül javasolta megtárgyalni az alábbi témákat:  

- a parkoltatás 

-A Völgy TDM volt középső iskolánál lévő WC-k üzemeltetésével kapcsolatos kéréséről, 

- Kapolcs önkormányzat-Vigántpetend önkormányzat közötti megállapodás Horváth Lászlóné   

  foglalkoztatásával kapcsolatosan 

- Mákófalva testvértelepülés fogadása, 

- WC. üzemeltetése rendezvény alatt  

- volt fodrász helyiség és volt posta épület bérlete 

-parkoltatás 

- vállalkozói szerződés pályázatíróval 

 
 

Kapolcs község önkormányzata képviselő-testülete határozathozatal nélkül, egyhangúlag 5 igen 

szavazattal elfogadta az alábbi: 
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N A P I R E N D E T: 1./ Vegyes, aktuális ügyek 

 

  a) Művészetek Völgye Fesztivál idején hasznosítható közterületek, nem   

   lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása 

  b) forgalmi rend változás elfogadás 

  c) A Völgy TDM volt középső iskolánál lévő WC-k üzemeltetésével   

       kapcsolatos kéréséről 

  d) Kapolcs önkormányzat-Vigántpetend önkormányzat közötti  

       megállapodás Horváth Lászlóné  foglalkoztatásával kapcsolatosan 

   e)  Mákófalva testvértelepülés fogadása, 

   f) WC-k üzemeletetése rendezvény alatt 

   g)  volt fodrász üzlet  és volt posta épület bérbeadása 

   h) a parkoltatás 

   i) vállalkozói szerződés pályázatíróval 

 

                Előadó: Göntér Gyula polgármester 

 

b) forgalmi rend változás 

 

Kocsis Csaba képviselő: javasolta, hogy első napirendként a forgalmi rend változást tárgyalja a 

testület. 

 

Korponai László elnök: a mai napon voltak a Veszprém Megyei Közútkezelő Tapolcai 

Kirendeltségétől megnézni az érintett útszakaszokat. A tervezet szerint a forgalmi rend változása 

2015. július 24-én 12.00 órakor lép hatályba, addigra a megfelelő tiltó és jelző táblák kihelyezésre 

kerülnek, a 7,5 tonna feletti gépjárművek a településen nem haladhatnak át. A főúton a parkoltatás a 

padkán történő megállással lehetséges. A megállási tilalom a „Mi Kocsmánktól”- kezdődne és a 

„Kü Ház-i” felüljárónál kötelező haladási irány tábla kerülne kihelyezésre. Megállni Tilos tábla lesz 

elhelyezve a kis szennyvíz átemelőtől a Vigántpetendi Langallóig, valamint sebesség korlátozás  40 

km/óra a megengedett sebesség, Veszprém felől 60 km/óra sebesség korlátozás lép életbe. A 

Dörögdi utca forgalomkorlátozása az állami közútkezelő hatásköre. Két körforgalom lesz: 1. Falu 

híd-Kőszegi híd környéke egyirányú, 2. Fő utca teljes hossza kis körforgalom lesz. 

Tavaly is hasonló volt a korlátozás. A meglévő táblákat fel kell mérni, ha valamiből hiányzik, akkor 

az állami  közútkezelő ad kölcsön. Van 20 db mobil talp a táblákhoz, az oszlopok helye megvan. A 

forgalmi rend változás hatályba lépéséről a lakosságot is tájékoztatni kell, ki kell rakni a hirdetőkre 

és az ideérkező vásározók is tudjanak róla időben. A táblákat a polgárőrség július 22-23-án 

igyekszik kitenni, de letakarja addig amíg nem lép hatályba a változás. A temető utcában tavaly a 

rendőrség és a tűzoltók állhattak meg. 

 

Mohos Attila képviselő:  a Kőszegi híd? 

 

Göntér Gyula polgármester: a falu végén a „Sebesi köz” csak egyirányú legyen, Gombor háza 

mellett lévő úton meg kell oldani a két irányú forgalmat. A Petőfi utcánál miért kell elterelni a 

forgalmat? 20 évig működött, szerinte a hídon jobb volt a közlekedés. A falu hídon a forgalom 

legyen két irányú. 

 

Korponai László elnök: a „Sebesi köz”-nél a katasztrófavédelem kikötötte, hogy biztosítani kell a 

behajtást veszély helyzet esetén.   

 

Kocsis Csaba képviselő: a „Sebesi köz” Varga Győzőék utcája úgy legyen egyirányú, hogy föntről-

lefele történjen a forgalom.  
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Korponai László elnök: a katasztrófavédelem járt ott, tavaly a mentők nem tudtak egy helyre 

bejutni. A forgalmi rend változásnál nem a gyalogos forgalmat kell figyelni. A Faluhídra ha két 

irányból megy a forgalom, akkor nagyon feltorlódnak az autók, az a fontos, hogy baj esetén a 

mentők, tűzoltók, rendőrség be tudjon menni az adott helyszínre. Ezeket a forgalmi rend 

változásokat veszélyhelyzet esetére határozta meg a katasztrófavédelem. Kérte a Jókai utcai 

körforgalom elfogadását, mert így megfelel a katasztrófavédelem elvárásainak, balesetveszély 

esetén jó. 

 

Dobosi Ferenc képviselő. „Muci néni” felé nem lehet a forgalmat kivezetni ? 

 

Korponai László elnök: csak szilárd burkolatú útra lehet kiterelni a forgalmat. 

 

Göntér Gyula polgármester: a forgalomirányítók korábban is megoldották 

 

Korponai László elnök: szerint a forgalomirányítók nélkül is működött a rendszer, az idén majd a 

szervezők megoldják. 

 

Göntér Gyula polgármester: a Faluhíd végétől a „Kü ház”-ig két irányú legyen a forgalom. 

 

Kocsis Csaba képviselő: volt már úgy, hogy a Kü ház-nál lefelé, Taliándörögdre felfelé lehetett 

menni. 

 

Mohos Attila képviselő: Jókai utca-Dörögdi utca két irányú lehetne. 

 

Kocsis Csaba képviselő: nagyon szűk az út, hamar bedugulna. 

 

Korponai László elnök: a Jókai utca egyirányúsítása már évek óta bevált. 

 

Horváth Ferenc alpolgármester: Veszprémből Csórom puszta felé nem lehetne egyirányúsítani? 

 

Kocsis Csaba képviselő: Csórom pusztáról lefelé? 

 

Göntér Gyula polgármester: a focipályáról csak Csórom puszta irányába lehessen menni, 

visszafelé nem. 

 

Korponai László elnök: a rendőrség szerint a Jókai utca veszélyes, mást nem lehet tenni, amit ők 

javasoltak, az a mérvadó. 

 

Göntér Gyula polgármester: tavaly is úgy volt. 

 

Korponai László elnök: a forgalmi rend változást a katasztrófavédelem és a rendőrség javaslata, 

kérése alapján készítette el. 

 

Horváth Ferenc alpolgármester: kinek a felelőssége, ha valami baj történik? 

 

Korponai László elnök: a testület felelőssége, mert önkormányzati utakról van szó, a testület 

feladata a változás kidolgozása. Ő azt elkészítette, így a testületnek csak el kell fogadni a változást. 

 

Dobosi Ferenc képviselő: Gombor házánál nem javasolja a két irányú útszakaszt. 

 

Korponai László elnök: ha a mostani tervezethez képest változás lesz, akkor új táblák kellenek és 

akkor a közúttal is újra kell egyeztetni. 
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Göntér Gyula polgármester: ha tavaly működött, akkor az idén miért nem lehet? 

 

Korponai László elnök: tavaly felnőtt,  jogosítvánnyal rendelkező férfiak voltak a 

forgalomirányítók , nekik nem fogadtak szót az autósok, úgy tudja az idén fiatalok lesznek, köztük 

lányok is, akkor ők hogyan biztosítják a biztonságos közlekedést. A táblák hiába vannak kinn, 

valaki nem foglalkozik vele, nem tartja be azokat. 

 

Mohos Attila képviselő: Jókai-Dörögdi utca két irányú legyen  a személyautóknak. 

 

Korponai László elnök: a Dörögdi utca az állami  közútkezelőé, abban ők döntenek, hogy 

egyirányú lesz-e, az nem önkormányzati kezelésben van. 

 

Kocsis Csaba képviselő: ha a forgalmi rend változás a rendőrségnek és a katasztrófavédelemnek a 

10 napra vonatkozóan le van adva, akkor azon menet közben már nem lehet változtatni? 

 

Korponai László elnök: ha már le van adva, azon nem lehet módosítani. Hét közben és hétvégén 

nem lehet más a korlátozás. Azt garantálni kell, hogy az eltereléssel a közlekedés biztonságos lesz. 

Szerinte a táblák kihelyezése nem fogja garantálni a biztonságos közlekedést. 

 

Horváth Ferenc alpolgármester: a szakhatóságok véleményét kell figyelembe venni? 

 

Kocsis Csaba képviselő: a „Gombor” köznél két irányú autós forgalom és gyalogos forgalom 

számára nagyon kicsi hely van. 

 

Dobosi Ferenc képviselő: ezt az utat nem lehet addig megjavítani úgy, hogy alkalmas legyen a 

kétirányú forgalom és gyalogos forgalom lebonyolítására is? 

 

Göntér Gyula polgármester: az út szélesítésével meg kell oldani, hogy a közlekedés biztonságos 

legyen. 

 

Korponai László elnök: azon az úton nincs világítás, sötétben balesetveszélyes, tavaly nem volt 

világítás. Az iskola-temető utcájában lesz-e parkoló? 

 

Kocsis Csaba képviselő: elég lenne, ha csak az egyik oldalon lenne lezárva az út a hatóságok – 

tűzoltó, mentő- részére parkolónak. 

 

Mohos Attila képviselő: a tűzoltók, mentők nem lehetnének a „ Komló kertben”? 

 

Korponai László elnök: a temető utcát fogadták el, szívességből vannak ott. 

 

Kocsis Csaba képviselő: az önkormányzat most szán-e arra annyi pénzt az út felújítására, hogy 

megfelelő és járható legyen két sávban? 

 

Korponai László elnök: az előírásnak nem felel meg, mert a felújítás után sem lesz az út szilárd 

burkolatú. 

 

Göntér Gyula polgármester: eddig vállalkozók üzemeltették, most az önkormányzat akarja a 

parkoltatást. 

 

Korponai László elnök: ott ahol az út egy része bitumenes az nem fogadható el, csak az, ahol az 

egész utca aszfaltos. Ha a rendőrség nem fogadja el a változtatást, akkor azt írásban jelzi az 
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önkormányzatnak. 

 

Kocsis Csaba képviselő: ha az aszfaltozás miatt nem fogadja el a forgalom változást, akkor azt 

véleményezni fogja és jelzi az önkormányzatnak. 

 

Takács Lászlóné jegyző: az önkormányzati utak forgalmi rendjének változását mindenképpen el 

kell fogadni a testületnek, kérte a polgármestert, hogy az elhangzott javaslatok alapján módosítsák a 

forgalmi rend változást és azt fogadja el a testület. 

 

Korponai László elnök: a testület által elfogadott módosítást neki le kell adni a rendőrségnek, azt a 

testületnek mindenképpen el kell fogadni, ha kell akkor ő átdolgozza az eredeti tervet az elhangzott 

javaslatok alapján. 

 

Horváth Ferenc alpolgármester: a szakhatóságok véleményét vegye figyelembe a testület. 

 

Takács Lászlóné jegyző: volt egyeztetés a katasztrófavédelem részéről, ők elmondták az 

elvárásaikat, ha baj történik a rendezvény alatt és a mentők, tűzoltók, rendőrség amiatt nem tud 

közlekedni, akkor az önkormányzat lesz a felelős. 

 

Göntér Gyula polgármester: szünetet rendelt el 

19 óra 10 percől-19 óra 20 percig szünet. 

 

Ezután összefoglalta az elhangzott módosítási javaslatokat. 

- Faluhídon a forgalom egyirányú 

- Vásártér-Jókai utca (Gombor) egyirányú 

- Kü háztól lefelé egyirányú 

 

Göntér Gyula polgármester: kérte a képviselőket az elhangzott módosításokkal a forgalmi rend 

változásának elfogadására. 

 

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta  a következő 

 

50/2015. (VII.2.) Ökt. számú határozatot 

 

     Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 

A Művészetek Völgye Fesztivál  idejére -  2015. július 

24-től 2015. augusztus 2-ig – a határozat mellékletét 

képező forgalmi rend változást elfogadja. A forgalmi 

rend változás 2015. július 24-én 12 órától lép hatályba.  

A lakosságot a helyben szokásos módon (honlapon, 

hirdetőtáblán) tájékoztatni kell a változásról 

 

     Felelős: Göntér Gyula polgármestert 

     Határidő: 2015. július 20. 

 

Mohos Attila képviselő: megköszönte Korponai László lelkiismeretes munkáját. 

 

c) Kapolcs, Kossuth u. 62. (volt felső iskola) tető javítása, iskolánál lévő WC-k üzemeltetése, 

főzőnap. 

 

Dr. Vass István elnök: az egyesület által használt épület teteje májusban beázott, kérték az 
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önkormányzatot, hogy a biztosító nézze meg, mérje fel a kárt. A biztosító 114 ezer Ft kártérítést 

fizetett az önkormányzatnak. Mogyorósi Gáborék a  kémény melletti bádogot megcsinálták, ezáltal 

a beázás okát megszüntették. 

Az udvarban lévő WC-t szeretné az egyesület üzemeltetni a turistaszezon ideje alatt. Ezt a 

szándékot már jelezte a falugyűlésen, de eddig nem kapott rá semmilyen választ. Ha turisták jönnek  

a faluba ne a kocsmába kelljen nekik menni WC-re, az akkori felvetést 4 képviselő támogatta. 

 

Horváth Ferenc alpolgármester: Mogyorósi Gáborék az épületen a bádogot a kéménynél 

megcsinálták amiatt ázott be a tető, ezen kívül kb. 50-60 db cserép és néhány gerenda is javításra 

szorul. 

 

Dobosi Ferenc képviselő: a tetőn a nád tönkrement, leereszkedett 3-4 m hosszban, ál gerendával 

vissza lehetne húzatni. 

 

Kocsis Csaba képviselő: az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi a javítást? 

 

Horváth Ferenc alpolgármester: Mogyorósi Gábor 15 ezer Ft-ért javította meg a bádogot. 

 

Kocsis Csaba képviselő: javasolta, hogy a biztosító által kifizetett kártérítési összeget az 

önkormányzat teljes mértékben fordítsa a tető javítására. 

 

Dr. Vass István elnök: ha az épületet nem ők használnák, akkor is fontosnak tartaná a tető javítását. 

Az épület használatára vonatkozó megállapodást a polgármester még mindig nem írta alá. 

 

Göntér Gyula polgármester: azért nem írta alá a megállapodást, mert szerinte az egyesület nem 

figyel az épületre, pl. nem szóltak amikor a csatorna szétcsúszott, vagy a tetőről a cserép lecsúszott. 

Senkit nem érdekel, hogy az épülettel mi történik. Ha az önkormányzat a WC-t üzemeltetésre átadja 

az egyesületnek, akkor azt ki fogja takarítani, ki figyeli, hogy esetleg nem maradt-e nyitva a csap? 

 

Dr. Vass István elnök: az egyesület vállalja a felelősséget az általuk használt épületért, a 10 ezer 

Ft-ig okozott kárt természetesen megfizetik. Szerinte mindenkinek érdeke, hogy az épület állapotára 

figyeljen. 

 

Göntér Gyula polgármester: furcsának tartja, hogy a Művészetek Völgye rendezvény ideje alatt 

az egyesület irodája zárva lesz, szerinte akkor lehetne a  legjobban népszerűsíteni. Ha az egyesület 

üzemelteti a WC-t akkor az önkormányzat nem ragaszkodik ahhoz, hogy legyen kulcsa. Azt nem 

egyeztették, hogy az önkormányzatnak van-e kapacitása a WC-k takarítására .A víz és villany 

költség  biztosan nem lesz olyan magas. 

 

Dobosi Ferenc képviselő: szerinte a vízdíj esetleg a nyitva maradó csapoknál elfolyó víz miatt 

lehet magas, szerinte ha az egyesület üzemelteti a WC-t akkor a takarításról is gondoskodjon. 

 

Mohos Attila képviselő: ha valaki az épületen valamilyen hibát észlel, akkor az egyesület 

felelőssége abban kimerül, hogy szólnak az önkormányzatnak? 

 

Kocsis Csaba képviselő: a csatorna is szétcsúszott az épületen, ha azt azonnal megcsinálják a 

későbbi problémák elkerülhetők. A csatorna miatt az épület fala ázik, a javítási költség sokkal 

magasabb. A szerződésben az állagmegóvás benne van. Szerinte a polgármester az alacsony 

kárérték -10 ezer Ft- megtérítése miatt mondta az előzőeket. 

 

Dr. Vass István elnök: az épület nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítése a bérlő 

kötelessége, az épületen, a csatorna már azelőtt szét volt csúszva amikor nekik az önkormányzat 
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bérbe adta. A Ptk. szerint a használó kötelessége, hogy a tulajdonost értesíteni kell. 

 

Kocsis Csaba képviselő: a polgármester megteheti-e, hogy a megállapodást nem írja alá? 

 

Takács Lászlóné jegyző: ő már márciusban elkészítette a megállapodást, a testület akkor 

felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Kocsis Csaba képviselő: Javasolta a polgármesternek  írja alá a megállapodást,  és ha szükséges 

később módosítható.  

 

Takács Lászlóné jegyző: a WC bérbeadásáról kell határozatot hozni, milyen feltételekkel adja az 

önkormányzat használatba. 

 

Korponai László elnök: kell egy ilyen hely a faluban, ami nyilvános, az ideérkező embereknek. Ha 

az egyesület üzemelteti, akkor az kifogástalan tisztaságú legyen, mert az a falut is minősíti. 

 

Mohos Attila képviselő: a lakossági fórumon ez a kérés már elhangzott az egyesület részéről, 

szerinte akkor már mindent megbeszéltek. A napok alatt az önkormányzat üzemelteti, csak az utána 

következő időszak üzemeltetése érinti az egyesületet. 

 

Göntér Gyula polgármester: kérte a képviselőket a határozat meghozatalára. 

 

 

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta  a következő 

 

 

51/2015. (VII.2.) Ökt. számú határozatot 

 

     Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

a Kapolcs, Kossuth utca 62.sz. alatt - udvarában 

található  külső WC helyiségeket  - üzemeltetésre átadja 

A Völgy TDM részére 2015. június  1-től  - kivéve a 

Művészetek Völgye Fesztivál ideje -  . Az üzemeltetető 

vállalja a helyiségek takarítását, felügyeletét.  

 

      Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a megállapodás  

                                                                       elkészítésére. 

      Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás  

      aláírására. 

 

      Felelős: Takács Lászlóné jegyző 

          Göntér Gyula polgármester 

 

      Határidő: 2015. július 20. 

 

Göntér Gyula polgármester: az irodaként használt épületre vonatkozó megállapodást aláírja, de az 

a kérése, ha az egyesület valamilyen problémát észlel, azt rögtön jelezze. A WC kulcsokat hétfőn 

átadja Dr. Vass Istvánnak. 

 

Kocsis Csaba képviselő: a biztosítótól kapott kártérítést teljes mértékben az épület felújítására kell 

fordítani. Kell-e erről határozatot hozni? 
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Takács Lászlóné jegyző: épület karbantartásra a költségvetésben van pénz tervezve. 

 

d  ) Megállapodás Kapolcs- Vigántpetendi községek önkormányzatai között 

 

Göntér Gyula polgármester: a vigántpetendi óvodás gyerekeket is a kapolcsi dolgozó -Horváth 

Lászlóné- kíséri, aki eddig négy órában volt alkalmazva és májustól hat órában dolgozik. 

Vigántpetend a béréhez havi 38 ezer Ft-al hozzájárul. 

 

Takács Lászlóné jegyző: a gyermeknevelési támogatás mellett négy órában foglalkoztatta a 

kapolcsi önkormányzat, ami április 30-al lejárt. Május 1-től hat órában dolgozik, a béréhez a 

vigántpetendi önkormányzat havi 38 ezer Ft-al hozzájárul. 

 

Kocsis Csaba képviselő: mennyi időre szól a megállapodás? 

 

Takács Lászlóné jegyző: a megállapodás határozatlan időre szól, 30 napos felmondási idővel. 

 

Göntér Gyula polgármester: kérte a képviselőket a határozat meghozatalra, felhatalmazást arra, 

hogy a megállapodást aláírja. 

 

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta  a következő 

 

52/2015. (VII.2.) Ökt. számú határozatot 

 

     Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

     önkormányzat alkalmazásában álló - Horváth Lászlóné 

     Kapolcs, Jókai u. 3.- dolgozó havi munkabérének  

     kifizetéséhez Vigántpetend község önkormányzatával 

     megállapodást köt, mely szerint havonta 38 ezer Ft-ot 

     utal Kapolcs önkormányzat számlájára a munkabérhez. 

 

     Felhatalmazza a polgármestereket a megállapodás  

     aláírására. 

 

     Felelős: Göntér Gyula polgármester 

     Határidő: 2015. július 30. 

 

e) Testvér települési pályázat 

 

Göntér Gyula polgármester: a falufórumon szó volt róla. A pályázat nem nyert. Mákófalváról 

jönnének vendégek, az útiköltséget ők fizetik, a szállást, programok költségét, az étkeztetésüket az 

önkormányzat finanszírozza. A faluban a lakóknak kiküldött szórólapon kérték az emberek 

segítségét a vendégek ellátásával kapcsolatosan, pozitív jelzések érkeztek a lakosság részéről. Volt 

már szó a programokról is, három napról van szó: péntek-szombat-vasárnap. 

 

Kocsis Csaba képviselő: Mákóvalváról néptánc és gyerek csoport fog érkezni, lesz színjátszó 

előadás és fellép a badacsonytördemici néptánc együttes Szabó Csaba vezetésével. A tervezett 

programokkal kapcsolatosan kell még egyeztetni, a Nemzeti Parkkal felvenni a kapcsolatot, 

szombati napra a Tapolcai Tavasbarlangba terveztünk nekik programot. Ezen a napon lenne A 

Völgy TDM által szervezett közös főzőnap, az is egy program lehetne, ahol részt vesznek. 

Vasárnap egy piknik szerű ebédet lehetne szervezni, ebben a szállásadók segítségét kérték. 
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Pénteken a Faluházban lehetne közös étkezés, szombaton pedig a főzőnap keretében megoldott 

lenne a vendégek étkeztetése. Ha a testület felhatalmazza, akkor tovább szervezi a programokat és 

akkor július közepére összeállna, fontos hogy minél előbb legyen meg a program. Főleg fiatalok 

jönnek majd. 

 

Horváth Ferenc alpolgármester: a lakosság részéről a következő felajánlások vannak: 8 fő 

elszállásolása reggelivel együtt már megoldott, jöttek pénzbeli felajánlások, a programok 

lebonyolításához is ajánlottak segítséget, az étkeztetéshez alapanyagot is tudnak biztosítani. 

 

Göntér Gyula polgármester: a szórólap lakókhoz történő kijuttatásában voltak problémák, többen 

jelezték, hogy nem kaptak, kb. 40 főről van szó. 

 

Korponai László elnök: személy szerint ő is támogatja a rendezvényt. Örül, hogy Kocsis Csaba ezt 

szervezi, ez nagy munka, egyedül nagyon sok, vegyen maga mellé segítséget. Szívesen megbeszél a 

Szent György hegyen egy borkóstolót, van ott ismerőse. 

 

Dr. Vass István elnök: a tervezett főzőnap a völgy falvainak lenne megtartva, augusztus végére, 

20-a környékére.  Mákófalváról augusztus 28-29-30-án lesznek itt a vendégek. 

A főzőnapot hagyományteremtő céllal szeretnék létrehozni, minden évben más településen lenne 

megrendezve. Az idén Hegyesd lesz a házigazda, ők nem vesznek részt a Művészetek Völgye 

rendezvényben, azért gondolták ott is legyen program a nyár folyamán. A helyszín a Horgász tó 

lesz. Öcs településsel is felveszik a kapcsolatot, a cél, hogy minél több településről jöjjenek az 

emberek, minél több csapat legyen, lehet egyesület, civil szervezet, baráti közösség, esetleg az itt 

élő külföldiek, ezért készítenek a magyar mellett angol és német nyelvű meghívót is. 

Rendezvénysátrat akarnak bérelni, hogy rossz idő esetén is meg lehessen tartani, egy 10 x20 m-es 

sátor bérleti költsége kb. 150 ezer Ft-ba kerül. A színpadot, a fény-és hangtechnikát az egyesület 

biztosítja. A Mákófalva-i csoport is felléphetne a rendezvényen, egész napos gyerek programok 

lesznek, este bál. Az alapanyagok beszerzése miatt minél előbb kellene tudni az induló csapatok 

számát. A falvakban hirdetőkön lehet népszerűsíteni és a facebook-on keresztül. Minden faluban 

van egy koordinátor, aki részt vesz az egyeztetéseken. Egy színvonalas programot szeretnének, 

hagyományteremtő céllal létrehozni. A költségek felmérésénél tartanak jelenleg, nem tudni, hogy 5 

vagy 7 falu vesz részt. Az eddig ismert költségek: rendezvénysátor bérlése 180-200 e.Ft., technikus 

költsége 20 e.Ft. Alkoholmentes italok, főzéshez alapanyag költsége. 

 

Göntér Gyula polgármester: a rendezvény megszervezésére nincs pályázati lehetőség? 

 

Dr. Vass István elnök: ha lesz ilyen jellegű pályázat természetesen beadják, de a rendezvény 

megtartását nem akarják a pályázattól függővé tenni. 

 

Göntér Gyula polgármester: nem az idei rendezvényre gondolt, hanem a következő évekre. 

 

Dr. Vass István elnök: minden pályázatot figyelnek. 

 

Mohos Attila képviselő: az egyesületnek van-e konkrét kérése ezzel kapcsolatban az önkormányzat 

felé? 

 

Dr. Vass István elnök: amíg nincsen a költségekről konkrétum, addig nincs kérés, a települések 

közösen döntsenek ezzel kapcsolatban. 

 

Mohos Attila képviselő: az önkormányzat  támogatja a rendezvényt. 
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a) a Művészetek Völgye Fesztivál idején hasznosítható közterületek, nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérbeadása 

 

Göntér Gyula polgármester: az önkormányzat tartós együttműködési megállapodást kötött a 

rendezvényt szervező Művészetek Völgye Nonprofit Kft.-vel, amiben rögzítésre kerültek az általuk 

igénybe veendő közterületek és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek. Az előterjesztés szerint a 

kft. a bérleti díjakat két részletben fizeti meg az önkormányzatnak, az első részletet augusztus 31-ig, 

a második részletet október 20-ig. 

 

Takács Lászlóné jegyző: két határozatot kell hozni, az egyik a közterületek bérletére, a másik a 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozik. Mindkettőnek másik rendelet 

szabályozza a  bérbeadását. 

 

Kocsis Csaba képviselő: a Csóromi mező és a Komló kert benn van a bérbe adandó területek 

között? 

 

Takács Lászlóné jegyző: a bérleti díjak összegére a kft. adott ajánlatot, a közterületek 20 Ft/m2 

áron adhatók bérbe. 

 

Mohos Attila képviselő javasolta megállapodás mellékletéből a Csóromi mezőt és a Komló kertet 

vegyék ki, mert az nem önkormányzati terület. 

 

Göntér Gyula polgármester: kérte a képviselőket a közterületek használatára vonatkozó határozat 

előterjesztés szerinti elfogadására. A közterületek használatának díját 1.876.840.-ft-ban javasolta 

megállapítani a helyi rendelet alapján.  

 

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta  a következő 

 

53/2015. (VII.2.) Ökt. számú határozatot 

 

  Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a 25. Művészetek  

  Völgye Fesztivál lebonyolítása érdekében a közterületek használatáról és a 

  közterületek rendjéről szóló 2/2008. (VII.25.) önkormányzati rendelete  

  alapján bérbe adja -2015. 07.20-2015. 08. 03-ig az önkormányzat   

  tulajdonában álló közterületeket - határozat mellékletét képező kérelem  

  alapján- a Művészetek Völgye Nonprofit Kft.-8294. Kapolcs, Kossuth u. 35.- 

  részére. 

 

  Képviselő-testület a közterület használati díjat a rendelet 1.melléklet g.)  

  pontja alapján 1.876.840.-Ft-ban állapítja meg. Közterület használati díja két 

  részletben kerül kifizetésre: 

 

  I.  részlet  938.420.-Ft 2015. augusztus 31-ig, 

  II. részlet  938.420.-Ft 2015. október 20-ig. 

 

  Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

  Felelős: Göntér Gyula polgármester 

  Határidő: 2015. július 20. 
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Göntér Gyula polgármester: kérte a képviselőket a nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérbeadására vonatkozó javaslatot 1.123.160.-ft  elfogadására. 

 

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta  a következő 

 

54/2015. (VII.2.) Ökt. számú határozatot 

 

 

  Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a 25. Művészetek  

  Völgye Fesztivál lebonyolítása érdekében a  nem lakás céljára szolgáló  

  helyiségeket az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás 

  egyes szabályairól szóló 14/2012. (V. 31.)  önkormányzati rendelete  

  alapján bérbe adja -2015. 07.20-2015.08. 03-ig a határozat mellékletét képező 

  kérelem alapján- a Művészetek Völgye Nonprofit Kft.-8294. Kapolcs,  

  Kossuth u. 35.- részére. 

 

  Képviselő-testület a bérleti díjat 1.123.160,-Ft-ban állapítja meg. A bérleti díj 

  két részletben kerül kifizetésre: 

 

  I.  részlet  561.580.-Ft  2015. augusztus 31-ig, 

  II. részlet  561.580.-ft  2015. október 20-ig. 

 

  Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

  Felelős: Göntér Gyula polgármester 

  Határidő: 2015. július 20. 

 

f) WC-k üzemeltetés a rendezvény ideje alatt 

 

Göntér Gyula polgármester: két kérelem érkezett a volt felső iskolánál lévő WC-k üzemeltetésére. 

 

Kocsis Csaba képviselő: az önkormányzat ezt meghirdette? 

 

Göntér Gyula polgármester: nem volt hirdetve, ők jelentkeztek, az egyik: Szabó Istvánné, a 

másik: Nyári Béláné. A volt alsó iskolánál már évek óta Nagy Lajosné üzemelteti. 

 

Kocsis Csaba képviselő: ezt mit jelent? Milyen költség az önkormányzatnak? 

 

Takács Lászlóné jegyző: tavaly nettó  60 ezer Ft-ot kaptak. 

 

Göntér Gyula polgármester:  Nyári Béláné ajánlatában azt írta, hogy az üzemeltetéshez minden 

szükséges dolgot megvásárol -WC papír, papírtörlő, folyékony szappan- és a befolyt bevételből a 

költségeit levonja és az így megmaradt bevétellel számol el az önkormányzatnak. 

 

Mohos Attila képviselő: minden évben az önkormányzat a rendezvény idejére megbízással 

alkalmazza, tavaly 200 ezer Ft körüli bevétel volt. Szabóné rendesen csinálta, tisztaság volt, az 

elszámolás is rendben volt. 

 

Göntér Gyula polgármester: javasolta Szabó Istvánné megbízását. 

 

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
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egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta  a következő 

 

 

55/2015. (VII.2.) Ökt. számú határozatot 

 

    Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a  

    Kapolcs, Kossuth u. 62- lévő WC-k  üzemeltetésével Szabó 

                                                           Istvánné Kapolcs, Petőfi u.12 .szám alatti lakost bízza meg a  

                                                           Művészeti Napok rendezvény idejére 2015. 07. 24- 2015.  

                                                          08.03-ig. 

    Az alkalmazás megbízási szerződés alapján történik.  

                                                           Megbízási díj összege nettó 60.000.-ft.  

     

    Megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

    Felelős: Göntér Gyula polgármester 

    Határidő: 2015. július 20. 

 

Göntér Gyula polgármester: javasolta  Nyári Béláné kérelmének elutasítását.  

 

 Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta  a következő 

 

56/2015. (VII.2.) Ökt. számú határozatot 

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete  Nyári 

Béláné Kapolcs, Jókai u.25.sz. alatti lakos   - Kapolcs, Kossuth 

u. 62- lévő WC-k  üzemeltetésére vonatkozó kérelmét nem 

támogatja, azt elutasítja. 

 

Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy erről kérelmezőt 

tájékoztassa. 

 

    Felelős: Takács Lászlóné jegyző  

    Határidő: 2015. július 20. 

 

Göntér Gyula polgármester: javasolta Nagy Lajosnét megbízni az alsó iskola üzemeltetésével.  

 

Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta  a következő 

 

57/2015. (VII.2.) Ökt. számú határozatot 

 

    Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a  

    volt alsó iskolánál  -Kapolcs, Kossuth u. 33. - lévő WC-k  

    üzemeltetésével Nagy Lajosné Kapolcs, Dózsa u.46.szám alatti 

    lakost bízza meg a Művészeti Napok rendezvény idejére  

    2015. 07. 24- 2015. 08.03-ig. 

    Az alkalmazás megbízási szerződés alapján történik. 

    Megbízási díj összege nettó 60.000.-ft.  
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    Megbízza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

    Felelős: Göntér Gyula polgármester 

    Határidő: 2015. július 20. 

 

 

g) önkormányzati ingatlanok bérbeadása 

 

Göntér Gyula polgármester: 2014-ben az önkormányzatnak 3 bérleményt adott ki.  

Egyik  Szita Zoltán ajkai vállalkozó volt, aki a posta előtti területet bérelte, tavaly 100 ezer Ft-ot 

fizetett. Most is kérte a területet. Ez a Kossuth u. 27. -a volt fodrász üzlethez tartozó terület- 

 

Dobosi Ferenc képviselő: a Nonprofit Kft. ezt a területet nem vette ki? 

 

Göntér Gyula polgármester: javasolta, hogy a tavalyi bérleti díjat ne módosítsák. 

 

Kocsis Csaba képviselő: az önkormányzat és a Nonprofit Kft között megállapodás jött létre. 

 

Göntér Gyula polgármester: a kft-vel egyeztetett melyek azok a területek, amit az önkormányzat 

adhat bérbe. 

 

Mohos Attila képviselő: az egyeztetés a bérleti díjra is vonatkozik, vagy csak a területekre? 

 

Göntér Gyula polgármester: csak a területekre. 

Kérte az ajánlat szerint a határozat meghozatalát. 

 

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta  a következő 

 

58/2015. (VII.2.) Ökt. számú határozatot 

 

    Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete Szita  

    Zoltán Ajka,Dobó Katica u.119.vállalkozó részére a  

    Művészetek Völgye rendezvény idejére -2015. 07. 24- 

    2015. 08. 03-ig bérbe adja Kapolcs, Kossuth u.27.sz. alatt lévő  

                                              fodrászüzlet kertjét.  

 

    A bérleti díj összege: 100 ezer Ft. 

    Fizetési határidő: 2015. július 24. 

 

    Megbízza a polgármestert a szerződés megkötésére.  

 

    Felelős: Göntér Gyula polgármester 

    Határidő: 2015. július 23. 

 

 

Göntér Gyula polgármester: a volt posta épületet a  lépcsővel együtt  tavaly az Illimani Bt.  vette  

ki, 200 ezer Ft-ot fizettek és ott a szállást is megoldották.  Kézműves termékeket forgalmaztak. 

Most csak a posta lépcsőjét vennék ki. 

 

Göntér Gyula polgármester: a posta épület lépcsőjének bérletére vonatkozó 100 ezer Ft. bérleti 

díjat javasolt meghatározni, kérte a határozat meghozatalát. 
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 Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta  a következő 

 

59/2015. (VII.2.) Ökt. számú határozatot 

 

    Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

    Művészetek Völgye rendezvény idejére -2015. 07. 24- 

    2015. 08. 03-ig bérbe adja Kapolcs, Kossuth u.27.sz. volt posta 

                                                          épület lépcsőjét 10 m2 nagyságú területet Illimani Bt-nek. 

    A bérleti díj összege: 100 ezer Ft. 

 

    Megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére  

    megtételére. 

 

    Felelős: Göntér Gyula polgármester 

    Határidő: 2015. július 23. 

 

Göntér Gyula polgármester: a volt fodrász üzlet épületét szeretné bérbe venni Fekete Mária 

vállalkozó.  Előző évben  Hudákné 100.000.-ft.-ot fizetett, javasolta ezt az összeget meghatározni.  

ruhákat szeretne árusítani, tavaly is ő volt ott. 

 

Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta  a következő 

 

60/2015. (VII.2.) Ökt. számú határozatot 

 

    Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

    Művészetek Völgye rendezvény idejére -2015. 07. 24- 

    2015. 08. 03-ig bérbe adja Kapolcs, Kossuth u.29.sz. volt  

                                                           fodrászüzletet Fekete Mária  1081 Budapest,Népszínház u.22. 

    sz. vállalkozónak. 

    A bérleti díj összege: 150 ezer Ft. 

 

    Megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére  

    megtételére. 

 

    Felelős: Göntér Gyula polgármester 

    Határidő: 2015. július 23. 

 

Göntér Gyula polgármester: a volt tornaterem épületében a Magyar Vöröskereszt véradást szokott 

szervezni minden évben, 50 ezer Ft bérleti díjat fizetett az önkormányzatnak, most is annyit 

ajánlottak. Az épületet jelenleg a katolikus karitász használja, beszélni kell velük, hogy a 

rendezvény idejére tegyék rendbe a helyiséget. Kérte a testületet hozzák meg a határozatot. 

 

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

egyhangú döntéssel, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta  a következő 

 

61/2015. (VII.2.) Ökt. számú határozatot 

 

    Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

    Művészetek Völgye rendezvény idejére -2015. 07. 24- 
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    2015. 08. 03-ig bérbe adja a Kapolcs, Petőfi u.39.  

    szám alatti ingatlant (volt tornaterem épülete) a Magyar  

    Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete részére. 

 

    A bérleti díj összege: 50 ezer Ft. 

 

    Megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 

 

    Felelős: Göntér Gyula polgármester 

    Határidő: 2015. július  23. 

 

 

Horváth Ferenc alpolgármester: Szücs Tibor szegedi vállalkozó megvásárolta a Kapolcs, Petőfi 

u. 25. alatti ingatlant. Lakókocsik bérbeadásával foglalkozik, ezeknek a tárolására alkalmas 

konténereket akar a Petőfi utcában elhelyezni. Elmondása szerint 4 db lakókocsija van, abból 3-nak 

a telephelye Szeged, 1 db lakó autónak a telephelyét akarja Kapolcsra bejelenteni. Az 1 db 

lakókocsi után az adót Kapolcson fizetné. Egy web-áruházat üzemeltet. Megkérdezte tőle, hogy a 

székhelyét nem akarja-e Kapolcsra áttenni? A lakóautót is tárolni kell neki valahol, közterület 

használati díjat fizethetne az önkormányzatnak. 

 

Mohos Attila képviselő: mekkora terület kell neki ehhez, és hol? 

 

Horváth Ferenc alpolgármester: Farkas István területe mellett, Varga Csaba és a Feketéék kertje 

közötti terület. 

 

Mohos Attila képviselő: nem érti a terület bérleti igényét!? 

 

Horváth Ferenc alpolgármester: évi 300 ezer Ft bérleti díjat ajánlott, de ebben az évben még nem 

akarja bérelni a területet. 

 

Takács Lászlóné jegyző: pontosítsák le mit is akar. 

 

Mohos Attila képviselő: az önkormányzat szerinte támogatja, de le kell pontosítani a részleteket. 

 

Kocsis Csaba képviselő: szerint az önkormányzat nyitott az ilyen jellegű kérésekre 

 

h) parkoltatás 

 

Dobosi Ferenc képviselő: kérte a polgármestert mondja el a parkoltatással kapcsolatos 

elképzeléseket, tervet 

 

Göntér Gyula polgármester: a testületnek határozatot kell hozni arról, hogy az önkormányzat 

parkoltat a rendezvény ideje alatt. 

 

Takács Lászlóné jegyző: a Mötv. szerint az önkormányzat a vagyonával rendelkezhet úgy, hogy 

parkoltatás útján hasznosítja, a saját területén parkoltathat. 

 

Göntér Gyula polgármester: az önkormányzati területeken kívül magántulajdonban lévő 

területeken is szeretnének parkoltatni.  

 

Göntér Gyula polgármester: ismertette az  elkészített megállapodás tervezetet. 
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Mohos Attila képviselő: a megállapodás szerint: „ ha az időjárás miatt a rendezvény elmarad, 

akkor a bérleti díj összegéről az önkormányzat és a bérlő tárgyalást folytat.” Akkor is fizetni kell, ha 

a rendezvény elmarad? Ha esetleg első nap esik az eső, a rendezvényt akkor is végig megtartják, a 

programok folyamatosan mennek. 

 

Kocsis Csaba képviselő: ez a rész a megállapodásba éppen az idő miatt lett betéve. 

 

Kocsis Csaba képviselő: a parkoltatáshoz készítettek egy számítást. A Csóromi területek nélkül a 

becsült bevétel 3-3,5 millió Ft, a napi parkolási díj 1200,-Ft. Vagy 1500,- Ft-os napi parkolási díjjal, 

kb. 600 autóval számolva a bevétel 4 millió Ft. Virág Jánostól az előző parkoltatótól  kértek 

forgalmi adatokat arról, hogy mennyi autóval lehet számolni. A parkolásra szánt területeket rendbe 

kell tenni, a fűnyírásnak mennyi a költsége? Számolni kell még a munkában részt vevő kb. 12 fő 

bérköltségével, a bérek közterheivel, a szemetesek költségével. 

 

Mohos Attila képviselő: a fűnyírás költségét nehéz megbecsülni, az több dologtól is függ. 

 

Kocsis Csaba képviselő: a rendezvény ideje alatt 3 hétvégi nappal számoltak, amikor nagyobb a 

látogatottság, több autó fordul meg, hét közben viszont kevesebb. 

 

Mohos Attila képviselő: a 4 millió Ft-os bevétel után az önkormányzatnak ÁFA-t is kell fizetni? 

 

Horváth Ferenc-Kocsis Csaba képviselő: a parkoltatásból származó bevétel esetén csak 6 millió 

Ft feletti rész után kell 20 % ÁFA-t fizetni. Az önkormányzat egy évig lesz ÁFA bevallásra 

kötelezett. 

 

Göntér Gyula polgármester: Virág János ajánlatot tett a parkoltatásra, 1600 e ft. plusz ÁFA 

összeget fizetne az önkormányzatnak, és felajánlotta  az orvosi rendelő melletti területét egész 

évben ingyen használhatnák a betegek.  

 

Mohos Attila képviselő: az önkormányzatnak kell a parkolót rendbe tenni ha egész évben 

használja? 

 

Göntér Gyula polgármester: a kérelem erre nem vonatkozik. 

 

Kocsis Csaba képviselő: az elhangzott számok csak becsült értékek. 

 

Mohos Attila képviselő: ki fogja lebonyolítani a parkoltatást? Kik lesznek az emberek? 

 

Göntér Gyula polgármester: azt kell eldönteni, hogy az önkormányzat csinálja-e a parkoltatást, 

vagy nem? Az önkormányzat a saját közalkalmazotti jogviszonyban lévő dolgozóját is 

foglalkoztathatja megbízási szerződéssel. 

 

Kocsis Csaba képviselő: akkor látná biztosítottnak a parkoltatást, ha lesz egy megbízható ember, 

aki  ezt a munkát felelősséggel el tudja látni és aki összefogja a parkoltatásban részt vevő embereket 

is. A polgármesternek erre a napok alatt nem lesz ideje. Meg kell beszélni, hogy a képviselők ebben 

milyen mértékben tudnak részt venni. 

 

Horváth Ferenc alpolgármester: az előkészületekben igen, de a napok alatt már nem tud segíteni. 

 

Dobosi Ferenc képviselő: a napok alatt is dolgozik, nem tud részt venni. 

 

Mohos Attila képviselő: a napokkal kapcsolatosan semmit nem tud, mi lesz. Annak lenne értelme, 
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ha pontosan név szerinti mindenki tudja, hogy mit fog csinálni, miért felelős. Személy szerint ő sem 

tudja, hogy a polgármester milyen feladatot szán neki. 

 

Göntér Gyula polgármester:  a parkoltatás a legfontosabb, abban számít Mohos Attilára. 

 

Mohos Attila képviselő: pontosan végig kell gondolni, beszélni, hogy ki mit csinál, mi lesz a 

feladata, miért lesz felelős, kik szedik össze naponta a szemetet? 

 

Göntér Gyula polgármester: legfontosabb kérdés, hogy az önkormányzat vállalja-e a parkoltatást? 

Kérte a képviselőket szavazzanak egyetértenek-e azzal, hogy a parkoltatást az önkormányzat 

végezze. 

 

 Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 

tartózkodással meghozta a következő 

 

62/2015. (VII.2.) Ökt. számú határozatot 

 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 16/A. §-a alapján  a Művészetek 

Völgye Fesztivál  ideje alatt 2015. 07.24-2015. 08. 03-

ig az önkormányzati területeken parkoltatási 

tevékenységet folytat. 

      

     Képviselő-testületei megbízza a polgármestert a   

                                                                       szükséges intézkedések  megtételére. 

 

     Felelős: Göntér Gyula polgármester 

     Határidő: 2015. július 24-től  

          2015. augusztus 3-ig folyamatos. 

 

Takács Lászlóné jegyző: a parkolás napi díjáról is kell határozatot hozni. 

 

Göntér Gyula polgármester: a két ajánlat közül ki melyik összeget javasolja elfogadásra? 

 

Horváth Ferenc alpolgármester: a határozatba bele kell írni, hogy az önkormányzat a saját 

területén parkoltat? 

 

Takács Lászlóné jegyző: a Mötv. alapján parkoltathat az önkormányzat 

 

Mohos Attila képviselő: a határozatban szerepelni kell, hogy milyen összegű a napi parkolási díj? 

Hét közben és hétvégén nem lehet eltérés? 

 

Horváth Ferenc alpolgármester: az önkormányzatnak a napi 1500,-Ft lenne jó. 

 

Göntér Gyula polgármester: 1500,-Ft-ot javasolt. 

 

Horváth Ferenc alpolgármester: ha a többi parkoló -amit olcsóbban adnak ki- betelik, akkor több 

autót ott nem tudnak fogadni és azoknak be kell állni másik parkolóba. A többi parkolót 

üzemeltetővel is egyeztetni kell. 

 

Mohos Attila képviselő: idő határ nem kell a határozatba? 
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Göntér Gyula polgármester: a parkolási díjat reggel 8-tól- este 8-ig kell szedni. 

A határozatot a következők szerint javasolta: napi 1500,-Ft parkolási díj, reggel 8-tól este 8-ig. 

 

Más hozzászólás, észrevétel nem volt. Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete  3 igen 

szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással meghozta a következő 

 

63/2015. (VII.2.) Ökt. számú határozatot 

 

     Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

     Művészetek Völgye Fesztivál  idejére  2015. 07.24-  

2015. 08. 03-ig a parkolási díj mértékét, idejét  

alábbiakban állapítja  meg:  

 

     A parkolási díj mértéke: 1500,-Ft/nap. 

     A parkolási díj fizetési kötelezettség minden nap reggel 

     8 órától-este 8 óráig tart. 

 

     Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések 

     megtételére. 

 

     Felelős: Göntér Gyula polgármester 

     Határidő: 2015. július 24-től 2015. augusztus 3-ig  

     folyamatos. 

 

Göntér Gyula polgármester: Virág János parkoltatásra vonatkozó kérelmét kell még elbírálni. 

 Ismertette a kérelmet, az ajánlatot. 

Mivel az önkormányzat végzi a parkoltatást, javasolta a kérelmet elutasítani.  

 

Kapolcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 

tartózkodással meghozta a következő 

 

64/2015. (VII.2.) Ökt. számú határozatot 

    

     Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 

     megtárgyalta Virág János Ajka, Tölgyfa u.7.sz.  

                                                                       parkoltatásra vonatkozó kérelmét.   

     A kérelmet elutasítja, mivel az önkormányzat végzi a  

                                                                      parkoltatási tevékenységet.  

 

     Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy erről  

                                                                       kérelmezőt tájékoztassa.  

 

     Felelős: Göntér Gyula polgármester 

     Határidő: 2015. július 20. 

 

i) falugondnoki autó pályázatról tájékoztatás  

 

Göntér Gyula polgármester: az önkormányzat nyert a falugondnoki autóra benyújtott pályázaton, 

a támogatói határozatot már megkapták, október 31-ig kell benyújtani a kifizetési kérelmet. Az 

autót hamarosan meg kell rendelni. Székesfehérvári és veszprémi kereskedésben is kértek 

árajánlatot. A székesfehérvári cég 7.999 ezer Ft-os ajánlatot adott. Ha Veszprémben tudná megvenni 
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az önkormányzat az új autót, akkor onnan is kell ajánlatot kérni, a javítás, szerviz szempontjából 

szerencsésebb lenne Veszprém. 

Az utak felújítására és a védőnői épületre beadott pályázatról augusztus 6-án lesz döntés. 

 

Kocsis Csaba képviselő: a szobor pályázat nem nyert, de el sem utasították, várólistára került. Az 

NKA-hoz lehetett volna beadni, oda 3 árajánlat kellett. 

 

Göntér Gyula polgármester: vállalkozói szerződést aláírta Henn Zsolt vállalkozóval.  

 

 

Más napirend nem volt. Göntér Gyula megköszönte a részvételt és az ülést 22 óra 45 perckor 

bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Göntér Gyula        Takács Lászlóné 

                                              polgármester   jegyző 

 

 

 

 

 

 

   

 


