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Kapolcs közsé g Önkormán y zata Ké pviselő-testülete
8294" Kapolcs, Kossuth u.62.
Szám: 1404-I4l20I5.

Jegyzőkönyv
Ké szÜlt: Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiilete 2015. szeptember 7-é n(hé tfőn) 18.00
őrai kezdettel megtartott rendkí vüli nyilvanos ülé sről

Az ülé s helye: Polgármester Irodája Kapolcs, Kossuth u.62.
Jelen vannak:
Gönté r Gyula
Horváth Ferenc
Dobosi Ferenc

kocsis csaba

polgármester
alpolgármester
ké pviselő
ké pviselő

Távolmaradását előre jelezte:
MohosAttila

ké pviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlőné
Korponai Lászlő

jegyző
Kapolcs Polgárőr Egyesület Elnöke

Lakosság ré szé rőljelen van:

4fő

Jegyzőkönyvvezetőz
szaller zoltánné

ftí előadó

GÖnté r Gyula polgármester: köszöntötte

a

jegyzőt, ké pviselőket, a lakosság ré szé ről
megjelenteket. Megállapí totta, hogy a megválasztott 5 ké pviselőből 4 fő jelen van, a testtilet
határozatké pes. Ké rte a ké pviselőket, hogy a meghí vóban szereplő napirendi pont tárgyalásával
é rtsenek egyet, azt fogadjé k el.

Ké rte a ké pviselőket, hogy a kiktildött napirendi ponton kí vül a vegyes ügyek kereté ben az alábbi
té mákat is tárgyalják meg:
a.) Közvllágstás fej leszté se
b. ) Burs a Hun gari ca F el ső oktatás i Önkonnán yzati Ö sztöndtlp ály ázatho z c s atl ako z ás
c.) Szociál ls tuzifa pályázat
d.) Kapolcs Jövőjé é rt Alapí tvany további működé se
e.) dr. Győriványi György ú t ügye
f.) dr. Vass István ké relme
g.) Snireti felvonulás
Kapolcs kÖzsé g önkormányzata ké pviselő-testiilete határozathozatal né lktil, egyhangú lag 4 igen
szavazattal elfogadta az alábbi:

2

N A P I R E N D E T: 1,/ Kapolcs Közsé g Önkormárryzata Ké pviselő-testületé nek rendelet
tervezete Kapolcs Helyi Epí té siSzabályzatáról é s Szabé lyozási Tervé ről
szőiő 212004. (Ii. i3,) önkormátyzati rendeiet módosí tásárói,
Települ é ssz erkezeti Terv elfo gadása
Előadó: Gönté r Gyula polgármester
2.1

Yegyes, aktuális ügyek
a.) Közv 1lágtás fej leszté se

b.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
O s ztöndí j p ály ázathoz cs atl ako z ás

c.) Szo ci áli s űzifa p ály ázat
d.) Kapolcs Jövőj é é rtAl apí tvány további működé se
e.) dr. Győriványi György ú t ügye
f.) dr. Vass István ké relme
g.) szüreti felvonulás

Előadó: Gönté r Gyula polgármester
1.

Napirend

Gönté r Gyula polgármester:

a napirendhez kapcsolódó anyagot minden

ké pviselő megkapta.

Kocsis Csaba kópviselő: ké rte a a jegyzőt az összefoglalásra.
Takács Lászlóné jegyző: a Veszpré m megyei Kormányhivatal Epí té sügyi OsztáIya elké szí tettea
zárő vé lemé nyezé st,az anyagot elfogadásra javasolta. Az előí rt egyezteté seket az önkormányzat
teljesí tette. A jelenlegi 4 m szé les ú tról megközelí thető telkeken szolgáltató tevé kenysé gnem
vé gezhetŐ, a megfordulást telken belül kell biztosí tani. A ftí é pí té szké rte,
hogy a rendelet -tervezet
preambulumában legyen felsorolva azok az államigazgatási szervek akik az egyezteté sben ré szt
vettek. A rendelet tervezetet elfogadásrajavasolta. Arendelet a kihirdeté st követő 30 napon belül
lé p hatályba. Addig el kell elké szí teniazűtravonatkozólag a fennmaradási engedé lyt, egyidejűleg a
ré gi utat meg kell szűntetni, ki kell venni forgalomké ptelen törzsvagyonból, é s é rté kesí thetők az
elkefitett ingatlanok.

Kocsis Csaba ké pviselő: az önkormányzatnakmé rlegelé si lehetősé ge nem nagyon van? A főé pí té sz
csak akkor fogadja el, ha a rendeletben benne vannak azok a dolgok, amiket ő ajánlott a zárő
vé lemé nyezé salaplán?

Takács Lászlóné jegyző: a rendelet mellé kleté t ké pező változástvitzrajzotkell elfogadni.
Először ahatározatot, majd a rendelet tervezetet kell elfogadni,ha atesttilet egyeté rt vele.

Kocsis Csaba ké pviselő: Korányi Judité k ké rté ktájé koztassa őket hogyan folytatódik majd, az í rgy
menete, ha a testtilete a javaslatot elfogadja. Ké rté k,hogy a telek árának megállapí tásánál az
Önkormrányzat vegye figyelembe, hogy az ő terűletükön

vannak közművek: szenrtyviz, villany.

Takács Lászlóné iegyzőz Az engedé ly né lkül megé pí tett aszfaltos ú tra fennmaradási engedé lyt, kell
ké rni, egyidejűleg aré gtr utat meg kell sántetni, ki kell verrrri forgalomké ptelen törzsvagyonból, é s
é rté kesí thetők az elkedtett ingatlanok. Demé ny Zoltán tervezőtő| ké rl aié nlatot a fennmaradási
engedé lyhez szüksé ges tervek elké szí té sé re,
az ajánlata nem é rkezett meg.
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NagF Kálmán ajkai lakos-telektulajdonos-: a tulajdoni lapon rajta kell lenni a szolgalmi jognak,
az adott területet a közművel egytitt kell eladni.

/

Gönté r Gyula polgármester: mindenké ppen figyelembe veszik mald az é rté kesí té skor.
Gönté r Gyula polgármester:

a

határozatijavaslatot felolvasta é s ké rte az elfogadását.

Hozzásző|ás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete egyhangú
dönté ssel, 4 igen szavazattal, ellenszavazat é s tartózkodás né lkül megltozta a következő

70l20l5. (IX.7.) Ökt. számú határozatot
Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő -testtilete által 2 00 1 -b en
megállapí tott Települé s szerkezetí terve a következőké ppen módo sul

:

1. Belterületen a Dózsa György űt -307 . hrsz.-ú űt -042. hrsz.-ú ú t belterület
határ- 302. brsz.-í ú t által határolt tömbben a 323. hrsz.-ú önkormányzati ú t
nyomvonala módosul é s az atat 6 m-re illetve 4 m-re szé lesí tenikell, í gy a
környező Falusi as l akóterül et hatarvonal a ennek fi gyelemb evé telé vel
módosul az 1.mellé klet szerint.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

Gönté r Gyula polgármester: ké rte az előterl'eszté s szerinti rendelet elfogadását.
HozzászőIás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-tesftilete egyhangú
dönté ssel, 4 igen szavazattal, ellenszavazat é s tartózkodás né lkül megalkotta a következő
8/2015. (IX. 15.) önkormányzati

rendeletet

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete Kapolcs Helyi Epí té si
Szabályzatáről é s Szabályozási Tervé ről szőIő 212004. (II.13.) önkormányzati
rendeleté nek módosí tásáról.
(rendelet a jegyzőkőnyv mellé kleté t ké pezi)
2.

Napirend

a) közvilágí tás fejleszté se

Gönté r Gyula polgármester: az önkormányzat állami támogatáské nt 2.200 ezer Ft-ot kap
közvllágltási feladatokra, eddig kb. 700 ezer Ft-ot használtak fel. A hálőzat korszerűsí té sé re1.100
ezer Ft-ot lehet fordí tani azé rt, hogy a következő é vben is megkapja az önkorunányzat ezt a
támogatást.

Dobosi Ferenc ké pviselő: beszé lt vállalkozőval, felmé rté ka helyeket, hol lenne szüksé g
fejleszté sre. Öt-hat lámpa az, ami nagyon fontos lenne, egy ú j lámpa 50-60 ezer Ft-bakerül, de fel
lehet szereltetni használtat is, az 40 ezer Ft. Az i$ lámpák elhelyezé sé t é s 6 db felett a fejleszté s
engedé ly köteles, azt terveztetni kell.

Gönté r Gyula polgármester: mennyi lámpatest van, amit el kellene helyezni?
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Dobosi Ferenc ké pviselő: most minden második oszlopon van lámpa.
keiiene,

S

zab ó

Zsolt viilanyszerelővel

A

ftí ú ton14 db lámpa

maj d szemé lyesen e gy eztet.

Horváth Ferenc alpolgármester: azt tudjuk-e, hogy most mennyi lámpatest van összesen
faluban, ami után közvllágitási

a

dí jat fizet az önkormányzat?

Kocsis Csaba ké pviselő: mikor lesz legközelebb testtileti ülé s?
Takács Lászlóné jegtző október elejé n.

Kocsis Csaba ké pviselő: a rendelkezé sre állő keret erejé ig ké rjen a fejleszté sre támogatást az
önkormányzat, a jövő é vi költsé gveté sben ezzel az összeggel kalkuláljon.

Korponai László elnök: az ni lámpákat hova tervezté k, hova lesznek té ve? Közbiztonsági
szempontokat is figyelembe kell venni, a mellé kutcákat is figyelembe kell venni, nem csak a fcí utat.
A Faluhí d, a buszmegálló környé ke nagyon fontos helyek, javasolta ezeket a helyeket. Szerinte a
lakosság vé lemé nyé tis meg lehetne ké rdezni.

Gönté r Gyula polgármester: terveket kell ké szí teni.
Kocsis Csaba ké pviselő: ki ké szí tterveket?
Takács Lász|őné iegyzőz az Elektro Csali Kft. van

a

környé ken, akik ezze| foglalkoznak.

Dobosi Ferenc ké pviselő: Szabó Zsolt villanyszerelő is tud olyan szakembert, aki tervezé ssel
foglalkozik.

Kocsis Csaba ké pví selő: nem lehet napelemes lámpákat feltenni?
Dobosi Ferenc ké pviselő: é pí té siengedé ly köteles é s terveztetni kell, egy lámpa 100 ezer Ftba
kerül.

Horváth Ferenc alpolgármester: utca

szakaszoL<ra,

teljes utcákra vonatkozóan kellene

gondolkodni a LED-es lámpák cseré jé ben, darabonké nt nincs é rtelme.

Takács Lászlóné jegtzőz javasolta, hogy a testí jlet bizza meg a polgármestert, hogy szakemberrel
ké szí ttesseel a tervet, fejleszté sre 1,1 millió Ft á11 rendelkezósre.
Kocsis Csaba ké pviselő:

a hat

legfontosabb helyre fel kellene rakatni a lámpákat.

Gönté r Gyula polgármester: több vállalkozőtól kell ajánlatot ké rni a fejleszté sre. Ké rte a
ké pvi s elők et bí zzák me g az

aj

ánl atok b esz erz é s é vel,

Korponai Lász|ő elnök: ők ismerik a falu közvllágitását. Ezt a fejleszté si összeget nem lehet más
cé lra költeni?

Gönté r Gyula polgármester: csak közvi|ágltás fejleszté sé re.Ké rte aki egyeté rt azzal, hogy vé gre
hajtsákaközvllágqtáskorszení sí té sótké zf eltartással jelezze.
Hozzászőlás, é szrevé tel nem volt. Kapolcs Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiilete egyhangú
dönté ssel, 4 igen szavazattal, ellenszavazat é s tartózkodás né lkiil meghozta a következő
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l l20l5. (IX.7.) Ökt.

szám ű

határozatot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő_testül ete települé s
kőzví Iágitásának fejleszté sié vel egyeté rt. Felhatalmazzik a polgármestert,
hogy a rálk.é g". inié zkedé sek megté telé re. Terv elké szí té sé re,kivitelező
kiú asztására. Fejleszté sre fordí tható összeg: 1,1 millió Ft.
Felelős

:

Gönté r Gyula polgármester

Határidő: 2015" december 31.

b) ,rBur§a Hungarica,

Felsőoktatási önkormányzati ösztöndí jpá|yázathoz

törté nő

csatlakozás

Gönté r Gyula polgármester: jelenleg egy kapolcsi diák ré szesül a támogatásban
a
Takács Lászlóné jegyző: a pályé natban törté nő ré szvé telelső lé pé se,hogY az ÖnkormánYzat
kezelŐ
csatlakozási szándé kát az erte a cé Ira szolgáló formanyomtatványon bekÜldi até tmogatást
ö
nkormányzati
ami
szervezethez. A páIyí natban ré sztvevő tánulók havi támogatást kapnak,
á11. A csatlakozási
támogatáSbÓ
l
támogatásból, ftí iskoí aitámogatásból é s megyei önkormányzali
nyilatkozatot szeptember 30-ig kell meghozni é s október 1-ig kell megküldeni.

Kocsis Csaba ké pviselő: é vente meg kell ú jí tani?
is kaPta, neki
Takács Lászlóné jegyző; tavaly volt egy páIyázati felülvizsgálat, aki már korabban
lett tovább folyósí tva atámtogatás,ú jpá|yázó nem volt,
Gö nté r

Gyula polgármester: j avasolta

a határo

zat me$tozata|át

_

egYhangú
HozzászőIás, é szrevé te1nem volt. Kapolcs Közsé g Önkorrnányzata Ké pviselŐ-testiilete
a kÖvetkező
dönté ssel, 4 igen szavazattal, ellenszav azat é s tartózkodás né lktil meghozta
7

2 t2015. (IX.7.)

Ökt. szám ű határ ozatot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő_testülete csatlakozik a,,Bursa
Hungarica" FelsBoktatási Önkorm ányzati Ösztöndí jrendszer 20I 6.é vi
p é lyé

natí fordulój aho z.

uta\^*za a p oI gárme stert a c s atl ako z ási nyil atko z at aláir ásár a,
a nyilatkozatot aptú yánatkezelő
_ 1 3 8 1 . Budapest, pf. t 4 1 8_
gatáskezelő
Emú eri Erőfonás Támo
g.
r é szé er a p áIy é uatí kií rásb an sz ereplő határi dőre ktil dj e me

p

"it zza a jegyzőt,hogy
Megbí

Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2015" szepternber 30.
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kaPcsolódó kiegé szí tő
c) települé si önkorm ányzatok szociális cé lú tiizelőanyag vásárlásához
tá m o gat á s ának p á|y ázata

szociális cé lÚ ttizelŐanYag
Takács Lászlóné jegyző: a Belügyminiszté rium kií rta a pályánatot
aránYában
vásárlásához kapcsoÜdó kiegé szitő támogatásra. A lakásfenntartási támogatás
é sa
Önerő
állapí tották rneg az igé nyelhetB mennyisé gei. Kapolcs 53 m3-re Pé ú Yáuhat,66.000,-Ft
fuvárdí j költsé gé nek vállalása i s kell a pá|y ánat b eadásához.
februárig kell
Gönté r Gyula polgármester: szeptember 30-ig lehet beadní apátyázatot, afái-2016.
jogosultsági
majd a iászorulotnat kiosztani. Az önkormányzat rendeletben szabályozza a
felté teleket.

vannak
Kocsis Csaba ké pviselő: támogatta a pályázat benyú jtását, van igé ny a faluban a fára,
rászorulók.
egYhangú
Hozzászőlás, é szrevé telnem volt. Kapolcs Közsé g Önkormányzata Ké pviselŐ-testtilete
kÖvetkező
a
dönté ssel, 4 igen szavazattal. ellenszav azat é s tartózkodás né lkül megltozta
73t2015. (IX.7.) Ökt. számú határozatot

Kapolcs közsé g Önkormány zata Ké pv í selő_testülete a települé si
ár1 ásho z kap cso 1ó dó
ö nkormanyz atók sz o ci áli s cé lú t:ú zeirő any ag vás
kiegé szí tő támogatásáról szóló 4612014. (x.25.) BM. rendelet alapján
támo gat ási i gé nyt nyú j t b e s zo ci áli s cé Ií űzlfa v ás árlásár a.
Önkormányz at áItal igé nyelt mennyisé g: 52 m3 kemé nylombos tú zifa.
Az önkormányzat 66.040._ft. plusz fuvar költsé get önerőké nt
költsé gveté sé ből biztosí tj a.
ké pviselő_testtilet a szo ci áli s cé Iú űztfában ré szesülőktől
ellenszolgáltatást nem ké r.

Ké pviselő_testiilet felhatalmazza apolgármestert apé lyázat benyú jtására,
Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Határidő: 2015. október

d) Kapolcs Jövőjé é rt

1.

Alapí tvány

ÜgYé szsé gen, ahol
Gönté r Gyula polgármester: Farkas György alapí tví nyielnök volt a veszpré mi
Okirat
í
30 napos hiánypoilási határidőt kapták áz ij kur{órium fe\áI|í tásí ra, az ú AlaPÍ tó

elké szí lé sé reé s a 20!2-es é vre vonatkozőbeszátmoló elké szí té sé re,

helYett 3 ftí s
Takács Lászlóné jegyzőz beszé lt az elnökkel, aki a jelenlegi 5 ftí s kuratórium
aktí van ré szt
akik
javasolja. olyan szemé lyeket kell megválasztani,
kuratórium
^"guaiuJitását
kí vánnak venni az d,apitvány munkájában.

Kocsis Csaba ké pviselő: kik voltak

a

korábbi tagok?

Zoltán, Balog}rné
Gönté r Gyula polgármester: Farkas György, Fazekas István, Bocskay Pál, Sikos
Yarga Krisztina.
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Takács Lászlőné jegyző:

korábbi tagok lemondtak, van aki már meghalt, illetve elköltözött.

a

Kocsis Csaba ké pviselő: Farkas György elnök mandátuma mé g é 1?

elnök kuratóriumi tisztsé ge é rvé nyes,az elnök megbizatása
határozatlanidőre szól, Ő nem mondott le.

Takács Lászlóné jegyző: az

Kocsis Csaba ké pviselő: javasolta

a

könyvelő megbí zásátt a szüksé ges bevallás elké szí té sé re.

Horváth Ferenc alpolgármester: ebben a formájában nem é rzí azt, hogy az alapí tvány tovabbi
működé sé nek lenne lé tjogosultsága. Azt hitte, hogy a könyvelő megbí zása már megtörté nt, már
folyamatban v an a hiányzó időszak bevallásanak elké szí té se.
Gönté r Gyula polgármesterz az ügyé szsé gtőI az alapí tvány kapott egy levelet, arra válaszolt
valaki?

Korponai Lász|ő elnök: ő már korábban javasolta az alapí tvány elnöké nek, hogy menjen el a
cé gbí róságra, ott biztosan segí tettek volna" Az alapí tványok helyzete szigorubb, mint az
egyesületeké . Szerinte olyan ember vállalja el a tagságot, aki komolyan csinálj a, i4ra kell szervezni
mindent, az alapoktől kezdődően.

Kocsis Csaba ké pviselő: az alapí tvány kuratóriumába ,,bebí rókat" is fel lehetne ké rni.

Korponai Lászlő elnök: nem tartja helyesnek, hogy,,bebí rók" legyenek

a dönté shozók.

Kocsis Csaba ké pviselő: az alapí tványnak meg vannak a cóljai.

Korponai László elnök:
azt nem helyi emb

er

a lakosság órdeké ben

kell meghozni a dönté seket, nem biztos, hogy jó, ha

ek hozzák meg.

Kocsis Csaba ké pviselő: sok olyan embert ismer, akiben megbizí k, szerinte jó lehetősé g lenne a
"'bebí rókat" bevonni az alapiMányba, mert az ő tadásuk, kapcsolat rendszerük tudna segí teni a
falunak.

Horváth Ferenc alpolgármester: már 3-4 hónapja volt erről szó.

Kocsis Csaba ké pviselő: Farkas Györggyel kellene beszé lni, mert az elmú lt 2-3 hőnapbanvé gzett
tevókenysé ge nem meggyőző, hogy egyálta|án akarja-e továbbvinní az alapí tványí ?

Horváth Ferenc alpolgármester: ha találunk ú j embereket a kuratóriumba, ké rdé s,hogy vállaljáke a tagságot? Azűj tagok az előző kuratóriumi tagok ,,tetteié rt" felelősek-e?

Gönté r Gyula polgármester: javasolta, hogy Farkas Györggyel üljenek le a ké pviselők é s
beszé ljé kmeg mik a tervei

a

jövőre vonatkozóan, akarja-e tovább csinálni.

Korponai László elnök: ké rdezzé k meg Farkas Györgyöt milyen elké pzelé sei vannak

az

alapitv é ny tovabbi működé sé re vonatkozóan.

Gönté r Gyula polgármester: javasolta, hogy csütörtökön
alapitv ártny al kap cso

l

atb an.

19 órakor tartsák meg a megbeszé lé st az

e)

|/

dr. Győriványi György ú t ügye

Gönté r Gyula polgármesterz az augusztus 17-i ülé sen már volt sző rőIa, ké rt árajánlatot, egy
veszpré mi cé g a VIA VOMITO Mé lyé pí tőé s Szolgáltató Kft. adott ajánlatot, ők mar több helyen
é pí tettekutat, legutóbb Taliándörögdön.
Az ajánlat szerint 25 cm-es bazalt alapot csinálnának 0,8-as
amit
megtö
mö
dtené
nek,
anyagga|
aví z nem mossa ki, közé pre lejtene azilt é s aví z el tudna folyni,
erre 6 cm vastag bazalt burkolat kenilne. Az utat ké t ütemben ké szí tené k:1. ütem bazalt meddővel
törté nő alapozás I.565 ezer Ft, 2 ütem: 6 cm vastag aszfa|t burkolat, 2.380 ezer Ft, + padka feltölté s,
az összes költsé g 2,5 millió Ft.

dr. Győriványi György: csak ez az egy ajánlat van? Mit lehet tudni aváIlalkozásról?

Gönté r Gyula polgármester: Taliándörögdön
sző, jő munkát vé geztek.

dolgoztak, a polgármester szerint konekt cé gről van

dr. Győriványi György: a környé ken csináltak-e valahol utat? A testiilet alakí tott-e ki

ezzeL

kapcsolatban valamilyen álláspontot?

Gönté r Gyula polgármester: a ké pviselők sem ismerté k az ajánlatot, csak most kapta meg

és

annyit lehet tudni, amit a felolvasott levé lben tettek ajánlatké nt.

dr. Győriványi Györwi az ú t eső eseté n járhatat7an a hordalé kot a hegyről lehordja az űtta é s
balesetveszé lyes, mindenké ppen kell valamit csinálni. Azűtban lé vő tisztí tó nllások,,elhí ntek". Az
önkormányzatnak az ú t kaóantartásával kapcsolatban kötelezettsé ge, hogy az járhatő é s tiszta
legyen. Noki jó lenne, ha aszfa|tos ú ton járbatna, de nem felté tlenül ragaszkodikhozzá, a lé nyeg,
hogy olyan megoldás kell, ami a jelenlegi problé mát megszünteti.

Kocsis Csaba ké pví selő:az idé n már nekiállt a testtilet az önkormányzati utak javí tásának, a kis
,,közöket" próbálták javitaní " Fontos, hogy minden é vben az önkorminyzat ezt az összeget fordí tsa
az utak javí tására. Indokolt Győriványi György felé vezető ú t is felú jí tásrakerüljön. A felú jí tás
mart aszfalttal törté nt, ami elfogyott. Javasolta, hogy először a megkezdett utakat tegyé k rendbe.

dr. Győriványi György: van a faluban olyan ú t, ahová egyá|talánnem került anya1 azú t javitására?

Kocsis Csaba ké pviselő: felmé rté kazokat azutakat amiknek a felú jí tása nagyon fontos, ezek: Feri
szülei felé , Ellié k felé , Krisztié k előtt, javasolta vegyé k fel a javí tásra váró utakhoz a dr.
Győriványi György felé vezető utat is.
dr. Győriványi György: van-e a faluban olyan ú t, ahová a mentő sem tud felmenni, mert olyan
rossz az ú t minősé ger Ők tervezik, hogy ide költöznek Kapolcsra, é s a jelenlegi állapotban a mentő
sem tudna felmenni"

Kocsis Csaba ké pviselő: az aszfaltosú tról nem lehet megközelí teni

a területé t?

dr. Győriványi György: arról azűtrőI nem. Jövőre tervezik, hogy ideköltöznek,
elé gedett lenne, most fijld ú t van, mé g gyalog is nehé z közlekedni rajta.

a murvás ú ttal is

oda, akik jelenleg önkormányzati lakásban laknak.
vettek figyelembe, ahol laknak.

Kocsis Csaba ké pviselő: ú j lakók is költöztek
Olyan kis utcákat, ,,közöket"

dr. Győriványi Györgyz azok azutcák, amiket felsoroltak, azok korábban már meg voltak csinálva,
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járhatők, csak tönkrementek. Mennyr volt a felú jí tásiköltsé ge ezeknek azutaknak?

Kocsis Csaba ké pviseiő: 4 nyerges kamion anyagot hasznáitak fei. A ké pviseiővé váiasztásukkor
ftí cé lké ntűzté kki maguk elé azutak javí tását.
Gönté r Gyula polgármester," az ú t felú jí tással együtt aví z elvezeté sé ről is gondoskodni kell, majd
a B akonykar szt- aI e gy eztet ezzel kap

Kocsis Csaba ké pviselő:

c

sol atb an.

a felú jí tás költsé ge 1,6

millió Ft volt, ebből

a murva

í ra I,3 millió Ft.

Takács Lászlóné jegyző: megfelelő minősé gú aí yag a környé ken csak Uzsán van.

dr. Győriványi György2 az istállóhoz felmenő utat mé g ő csináltatta meg, amikor idekerült, mé g
mindig jó állapotban van. A másik ú ton mikor a csatornát é pí tetté kki, azlté n nem tetté k rendbe.
ZaIa megyei volt a váIlalkozó aki akkor csinálta az ltat, ha mé g működik a cé g, fel kellene vele
venni a kapcsolatot. A veszpré mi ajanlatot tevő vállalkozó 2. ütemű ají nlata elfogadhatónak tú nik,
ebben az esetben a költsé gek felé t vállalja, Javasolta, hogy mé g ké rjenek másik vállalkozótól is
ajé nlatot,

Korponai Lászlő elnök: annak idejé n az ú t az Uzsai kőbőI-zuzalé kból ké szült, nagyon
összetömődött,

j ó1 j

arható.

Kocsis Csaba ké pviselő: dr. Győriványi György azú tfelú jitási költsé gé nek 50 Yo-át,kb.I,2 millió
Ft-ot ajánlott fel?
dr. Győriványi György: a lé nyeg, hogy jól járhatő é s balesetmentes legyen azűt.

Gönté r Gyula polgármester: mé g ké r árajánlatot.
Takács Lászlóné jegyző: október elejé n lesz testtileti ülé s, akkor pontoson meg tudja mondani,
hogy könyvelós

szennt mennyi pónz fordí tható mé g fejleszté sre, mennyit használtak fel eddig.

Korponai Lász|ő elnök: vannak kapolcsi dolgozók, akik olyan cé gné ldolgoznak, akik ú t
felú jí tással, ú t é pí té sselfoglalkoznak, tőlük is lehetne árajánlatot ké rni.

dr. Győriványi Györgyi az ú t alapjának kiásását Kelemen Károly helyi vállalkozó

is

el tudná

vé gezni, akkor arrnyival kevesebbe kerülne az ú t.

Dobosi Ferenc ké pviselő: nem biztos, hogy ré szletekben vállalják a munkát, a cé gek é lta|ában
komplett csomagban szokták a kivitelezé st elvé gezni.
Gönté r Gyula polgármester: ha lesz több ajánlat, akkor könnyebben lehet dönteni.

fl dr. Vass István ké relme
Takács Lászlóné jegyzőz dr" Vass István ké relmet adott be a Kasté ly pincójé nek bé rleté re, ahol
melegkonyhás é ttermet szeretne működtetni. Ké rte, hogy lehetősé g szerint a testület vagy
szeptember 5, előtt, vagy szeptember 15. után tárgya|la a ké relmet, mert a köztes időszakban
nyaralnak é s nem tud jelen lenni.

Kocsis Csaba ké pviselő: jelezte neki e-mailben, hogy, szeptember 15. után tud vele a
szemé lyesen erről beszé lni.

testi,ilet
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Korponai Lászlő elnök:

a

kasté ly alját akaqa bé relni?

Kocsis Csaba ké pviselő:

a

kasté ly a|ját akaqabé relni, a sakktábla felőli oldalon.

Balogné Varga Krisztina: nem kell kifiiggeszteni a bé rbeadást? Amikor a boltot bé rbe vetté k,
akkor ké t hé tre ki kellett fiiggeszteni.
Takács Lászlőné jegyző: Vagyonrendelet alapján bé rletné lnem, csak eladásánál kell kifiiggeszteni.

Balogné Varga Krisztina: a bolt frí té senincs megoldva, a ké mé nyabban a helyisé gben megy az
é pületben, amit bé relni akar dr" Vass István.
Gönté r Gyula polgármester: ké rte a ké pviselőket mondják el

a vé lemé nyüket.

Horváth Ferenc alpolgármester: jó lenne, ha lerrrre a faluban egy olyan hely, ahol az é tkezé st
lehetősé g biztosí tott az ide látogatóknak, szerinte a ké relmezővel tárgyalni kell, mit szeretne
pontosan.

Kocsis Csaba ké pviselő: tárgyalni kell dr. Vass Istvánnal, mondja el pontosan mit akar az
é pületben csinálni. A Művé szeti Napok alatt a Nonprofit Kft, bé relte az é pületet.

Dobosi Ferenc ké pviselő: pontosí tani kell, mit is akar.

Horváth Ferenc alpolgármester: a Művé szeti Napok alatti bé rbeadáson kí vül egé sz é vben nem
hoz semmilyen bevé telt az önkormí nyzatnak az epűIet.
Kocsis Csaba ké pviselő: válaszolni kell neki az e-mall-te é s egyeztetni egy időpontot, szeptember
15. után beszé lni kell vele.
b) szüreti felvonulás

Takács Lászlóné jegyzőz mé g nem í rták ki az,,Itthonvagy Magyarország, Szeretlek"pályé aatot. Az
előző é vek alaplán szeptember 26-án lenne a program.

Gönté r Gyula polgármester: a könryező települé sek polgármestereivel beszé ltek arról, hogy
lehetne közös szüreti felvonulást rendezni, Monostorapáti, Kapolcs é s Vigántpetend közösen. A
vé gállomás lehetne Monostorapátin é s ott lenné nek a programok, de ahhoz kellene apá|yázat,hogy
melyik települé s mennyi pé nzre adhat be ké relmet.
Kocsis Csaba ké pviselő: ha kií rják a páIyí natot, akkor legyen közös proglam, ha nem, akkor csak
egy szeré nyebb programot kellene Kapolcson szervezni, mert ebben az é vben már voltak nagyobb
rendezvé nyek a települé sen.

Horváth Ferenc alpolgármcster: közös program eseté n a lakosság egy ré sze é s ftí leg a fiatalok
elmennek kocsival, vagy busszal Monostorapátira a programokra, de az idősebbek nem.

Kocsis Csaba ké pviselő:

a szállí tást meg

kellene szetvezni

Gönté r Gyula polgármester: a száIlitás megoldható, vagy a programokat lehetne űgy szervezní ,
hogy a busz közlekedé shez í gazí Bra.
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KorPonai Lászlő elnÖk: a polgárőrsé g szeptember 26-ra felké szül,
ha szüksé g lesz tá,lesznek
lovasok é s biztosí tják
a menetet is.

(

GÖnté r GYula Polgármester: a pályazat ezen a hé ten biztosan
megjelenik, utána te kell ülni é s
megbeszé lni a továbbiakat.
GÖnté r GYula Polgármester: szeptember 15-25. között

az

lesz.

űj

falugondnoki autó a kereskedőné l

Kocsis Csaba ké PviselŐ: A VÖlgy TDM-nek volt taggyűlé se,
ré szt vett, ők is nyertek pályáaaton
100%-os támogatással egY gé Pkocsit, Suzuki Vitaa
Az autő beszerzé ssel kapcsolatban az
egYesÜletnek 150 ez9r Ft kÖltsé ge Y&fl,..& pályazatirő
dí ja. Az egyesület bevé tele a

napok alatt az udvar

b

é rl eté ből tevődött

ö

tagdí jakból é s

ssze.

KorPonai Lász|Ő elnÖk: a polgárőr garé zsnakegy mobil garázstszeretné nek
vásárolni, amit a volt
kÖzé Pső iskola udvarán ellí tananaÉ fel. 130 ezer rÖ"t"rur.^ ,t";:;'.nn", ké relmet az
önkormányzatnak? A mobil garé ns felállí tásáh oz egy 6x6
m-es beton atap t<ett.
Takács LászlŐné jegYzŐ: kell egy megállapodás az önkorm
ányzaté s az egyesület között.
Más naPirend nem volt. GÖnté r Gyula polgármester megköszönte
perckor bezárta"

a ré szvé telt é s az ülé st 20 őra 30

K. m. f.
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