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Kapolcs közsé g Ö n ko rmá nyzata Ké pviselő-testü lete
8294. Kapolcs. Kossuth u. 62.

Szám: 101I-212016' 
Jeg yzőkönyv

Ké szült: Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-teshilete 2016. február 1l-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 polgármester
Horváth Ferenc alpolgármester
Dobosi Ferenc ké pviselő
Kocsis Csaba ké pviselő
Mohos Attila ké pviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Takács Lászlőné  jegyző
Molnrár Lászlőné  ftí előadó

Jegyzőkönywezetőz
szaller zoltánné  ftí előadó

Gönté r Gyula polgármester: köszöntette a jegyzőt, ké pviselőket. Megállapí totta, hogy a
megvé lasztott 5 ké pviselőből mind az 5 fő jelen van) a testiilet határozatké pes.

A vegyes ügyek kereté ben javasolta mé gtárgyalni a következő té mákat:
- té dté si dí jak vé lemé nyezé se
- szervezetek támo gatása: pol gárőrsé  g, kaitász
- Győriványi György ú t ügye
- pályáuatokkal kapcsolatos táj é ko ztatás
- lakótelkek visszavásárlási lehetősé ge

Kocsis Csaba ké pviselő: megké rdezte, hogy a Művé szetek Völgye rendezvé nnyel kapcsolatban
felmerült ,,Gólya udvar é s Zsanna-manna udvar"-ban lé vő közegé szsé gügyi hiányosságokkal
kapcsolatosan sikerült-e inté zkedni?

Takács Lászlóné  jegyző: az igyben nincs előrelé pé s, levé lben több alkalommal megkereste a
tulajdonosokat. Az önkormányzatnak sok lehetősé ge nincs, a közterületet a Nonprofit Kft. adta ki,
saját terület rendezetlensé ge miatt azÁNrSZ felé  lehet jelezni.

Gönté r Gyula polgármester: ké rte a ké pviselőket, hogy a meghí vóban szereplő napirendi pontok
tár gy alásával é rtsenek egyet, azt fo gadjik eI.

A ké pviselő-testtilet a kiegé szí té sekkel együtt határozathozata| né lkí il, egyhangú lag 5 igen
szavazattal elfogadta az alí hbi:
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N A P I R L N.D E T_i 1./ Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselőtesttilete 2015,é vi
költsé gveté sé ről szóló 21 201 5. (II. 1 5.) önkormrányzati rendelet
módosí tása
Előadó: Gönté r Gyula polgármester

2./ Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pvis elő-testülete 20 I 6 . é i
költsé gveté se
Előadó: Gönté r Gyula polgármester

3.1 Vegyes, aktuális ügyek
a) Kapolcs Roma Nemzetisé gi önkormarryzattal kötött

megáll apodás felülvizs gé lata
b) bölcsődei ellátásra feladat- ellát ási szer ző dé s megköté se
c) Tapolca Környé ki Önkormányzati Társulás Tiársulási

Megállapodás módosí tása
d.)té dté si dí jak vé lemé nyezé se
e) szervezetek támogatása
f) Győriványi György ú t ügye
g) lakótelkek visszavásárlási lehetősé ge

Előadó: Gönté r Gyula polgármester

l. Napirend

Gönté r Gyula polgármester: minden ké pviselő megkapta az előterjeszté st, akinek van ké rdé se,
tegye fel.

Kocsis Csaba ké pviselő: a 2 táblé uatban a kiadások előirátyzata 63780 e Ft, a szöveges
előterjeszté sben pedig 68.780 e Ft. szerepel, mi az oka az elté ré snek?

Molnár Lászlóné  főelőadó: a Z.sz"mellé kletben szereplő 63.780 e. Ft, főöss zeg ajó, a szöveges
előterjeszté sben elí rás törté nt.
Az önkortnámyzat bevé telei nőttek, többlet normatí vát kapfunk a mú lt é vben, amik nem voltak
tervezve. A pé nzmaraővány összege 34.03 5 e.Ft, ami az idei é v költsé gveté sé be beé pí té sre kenilt.

Gönté r Gyula polgármester: ké rte a rendelet elfogadását

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiilete egyhangú  dönté ssel, 5 igen szavazatí al,
e|Ienszavazat é s tartózkodás né lkiil megalkotta a következő

l" 1201,6 " (II.20.) önko rmányzati rendeletet

az önkormán yzat 2a | 5 .é vi költsé gveté sé nek elfo gadás áró1
szőlő 2 l 20 15 " (II. 1 5, ) önkormányzati rendeletet módosí tás áról

(rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz)
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2. Napirend

Gönté r Gyula polgármester: a költsé gveté ssel kapcsolatos előterjeszté st is megkapta mindenki.
Ké rte a ké pvi selők vé lemé ny é t, hozzászólását.

Kocsis Csaba ké pviselő: szellemi tevé kenysé g 400 ezerFt, ezmittakar?

Molnár Lász|őné z ügyviteli költsé geket jelent, pl. belső ellenőr feladatával kapcsolatos költsé g, ezt
a mú lt é vi kiadások alapjan tervezte.

Kocsis Csaba ké pviselő: vé dőnői szolgálatnál a villany költsé g 108 ezer Ft, ezt soknak találja.

Molnár Lász}iőné z a vé dőnő é s a gyógyszertár áramdí ja együtt van.

Kocsis Csaba ké pviselő: kikí ildeté s?

Molnár Lászlóné : a vé dőnő ú tiköltsé ge van elszámolva, Nagyvázsonyból autóval jé tr dolgozni,
annak a költsé ge, ami havonta kb. 25-30 .ezer Ft.
A vé dőnői szolgáIatnáI az OEP ftnanszí rozás fedezi a vé dőnő bé ré nek é s járulé kának a költsé gé t, az
önkormrányzatnak kiadás a helyi sé g fenntartás ának költsé ge.

Kocsis Csaba ké pviselő: önkormányzati é pületek villany felhaszná|ására 1200 e Ft-ot terveztek,
ebben szerepel aközvllágitás költsé gei is?

Molnár Lászl'őné :. minden önkormányzati é pület áramdijának költsé ge szerepel ebben a té telben, a
közvllágitás kiilön té tel.

Gönté r Gyula polgármester: a közvllágstásra több lett tervezve, a korszerűsí té s miatt több lesz a
költsé g, mert több lámpa van,

Molnár Lász|őné : a pé nzmaradványból 12,8 millió Ft a csatorna beruházásból maradt pé nz, a
2I.156 e.Ft a pé nzmaradvány, ez ftnanszitozási bevé tel, ezt felhalmozási tartalé kba tett, nem
működé sre tervezte.

Gönté r Gyula polgármester: a csatorna benlházásból megmaradt pé nzt csak meghatározott cé Ira
lehet felhasznáIni.

Kocsis Csaba ké pviselő: a Nonprofit Kft-től a bé rleti dí j II. ré szlete befolyt?

Molnár Lászlóné : befizetté k aré szletet é s a mobil parkoltatásé rt is fizettek.

Gönté r Gyula polgármester: ké rte a rendelet elfogadását.

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete egyhangú  dönté ssel, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat é s tartőzkodás né lkiil megalkotta a következő



4

2 12016. (II.20.) önkormányzati rendeletet

az önkormiányzat 201 6.é vi költsé gveté sé ről

(rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz)

3. Napirend

a) Kapolcs Roma Nemzetisé gi Önkormányzattalkötött megállapodás felülvizsgálata

Gönté r Gyula polgármester: van a kisebbsé gi önkormányzattal egy megáll apodás, ezzel
kapcsolatos előterjeszté st a ké pviselők megkapták.

Takács Lászlóné  jegtző: a kisebbsé gi é s a kapolcsi önkormányzat január 31-ig köteles
felülvizsgálni a megállapodást. A megállapodás betölti a szerepé t, annak módosí tása nem
indokolt. Javasolta az előterj eszté s szerint i batár ozat elfo gadását.

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiilete egyhangú  dönté ssel, 5 igen szavazattal,
ellmszavazat é s tartőzkodás né lktil meghozta a következő

4t2016. (n.11.) Ökt" számú  határozatot

Kapolcs közsé g Önkormanyzata ké pviselő-teshilete felülvizsgálata aKapolcs
Roma Nemzetisé gi Önkormányzattal kötött -l8l20l5,,(I'l. 27) Ökt. számú
hatfuozattal elfogadott - együttműködé si megállapodást, megállapí totta, hogy
a megállapodás módosí tása nem indokolt.

Ké pviselő-testiilet utasí tja a jegyzőt, hogy erről a nemzetisé gi önkormányzat
elnöké t tájé koztassa.

Felelős: Takács Lászlőné  jegyző
Határidő: 2016. február 15.

b) bölcsődei ellátásra feladat-ellátási szerződé s megköté se

Gönté r Gyula polgármester: a nagyvázsonyi önkormányzat Kapolcs, Taliándörögd é s
Vigántpetend közsé gek önkormányzatait kereste meg. Beszé lt a taliándörögdi polgármesterrel, ők
egy é we kötötté k meg a szerződé st.

Takács Lászlóné  jegyző: a szerződé st az#. kötötté k egy é vre, hogy addig tapasztalatokat gffitenek
az egyittműködé sről. A hivatalnak nincs információja arrő|, hogy Kapolcsról jár-e valaki
bölcsődé be.

Horváth Ferenc alpolgármester: lehet, hogy Dr. Vass István kislánya, ő a nagyvázsonyi óvodába
jár,tlgy tudja mé g nem ovis.

Gönté r Gyula polgármester: javasolta a szerződé s aláí rását, hogy az önkormányzat tudja a
normatí vát lehí vni. Szerinte falu helyen nincs igé ny a bölcsődei ellátásra.
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Kocsis Csaba ké pviselő: a szerződé s tervezet 10. pontja számára nem volt egyé rtelmű, az alaplé n
ú gy ttí nt, hogy a kapolcsi önkormányzatnak is hozzá kell jarulni a bölcsőde működteté sé hez. A
kí sé rőlevé lből egyé rtelmű, hogy a kapolcsi önkormányzatnak nem kerül pé nzé be.

Gönté r Gyula polgármester: egy é vre javasolta a szerződé smegköté sé t.

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiilete egyhangú  dönté ssel, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat é s tutőzkodás né lkül meghozta a következő

5t2lt6. (II.11.) Ökt. számú  határozatot

Kapol cs közsé g Önkormányz ata Ké pvi selő -testtil ete
megtárgyalta a Nagyvázsony Onkormányzatnak a bölcsődei
feladatellátásra vonatk ozőan küldött megállapodás tervezeté t.
A lehetősé ggel é lni kí ván é s egy é vre feladat ellátási
szerződé st köt a nagyv ázsonyi önkormányzat fenntartásában
működő Mesevár Ovoda é s Bölcsőde -829I. Nagyvázsony, Petőfi u.
13-15,- bölcsődé s koru gyermekek ellátására.
Megbizza a jegyzőt é s a polgármestert a további egyezteté ssel
kapcsolatos feladatok ellátásával.
A m e gál l ap o dás aláir ás ára felhatal mazza a p o 1 gárm estert.

Felelős: Takács Lászlőné  jegyző
Gönté r Gyula polgármester

Hatáidő: 20I 6. február 29.

c) Tapolca Környé ki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosí tása

Gönté r Gyula polgármester: 2016.január l-től ú j elnevezé sük lesz bizonyos szakfeladatoknak é s
kormányzati funkcióknak, amit át kell vezetní  a megállapodáson, ez gyakorlatilag csak formai
mó do sí tás. Ké rte az e1 őterj e s zté  s szeint határ o zat el fo g adás át.

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiilete egyhangú  dönté ssel, 5 igen szavazatta|,
ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül megllozta a következő

6t2016. (II.11.) Ökt. számú  határozatot

Kapolcs közsé g Önkormányz ata Ké pvi sel ő -testiil ete a
Tapolca Környé ki Önkormányzati Társulás Társul ási
Megállapod ását az előterj esztett módo sí tó okiratban
fo gl altakkal e gy ező en j őv áhagyj a.

Felké ri a polgármestert, hogy a dönté sről szőlőhatározatot
kiildje meg a Társulás elnöké nek tovribbi inté zkedé s vé gett.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Határidő: 2016. február I].
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d) Tapolca Környé ki Önkormányzati Társulás által biztosí tott eltátások té dté si dí jának
elfogadása

Gönté r Gyula polgármester: a té dté si dí jak január 1-tőlváltoznak, pl. a szociális é tkezteté s dí ja
8 1 0, -Ft/ada g, hází  segí ts é gnffi tás I I 2 5,-F tl őr a.

Kocsis Csaba ké pviselő: ki fizeti a dí jakat?

Takács Lászlóné  jegyző: a gondozott, aki igé nybe veszi az ellátást é s a társulás hí vja le az állami
normatí vát.

Kocsis Csaba ké pviselő: ki veszi igé nybe?

Gönté r Gyula polgármester: a faluban többen is ré szesülnek szociális é tkezteté sben é s házi
segí tsé gnyú jtásban. Kapolcs a Támogató Szolgálatban nincs benne, rajtuk kí vül szemé lyszáIlitást az
EFOESZ is vé gez, ők többször szállitotté k már ellátottat. A té rsé gen belül látják el a hé tvé gi orvosi
ügyeleti szolgálatot, ennek ahozzájárulása is változott,tavaly 58,-Ft/fő volt, ebben az é lben75,-
Ft/ftí  lesz. Kapolcsnak 909,822,-Ft-al kell hozzájárulrti a közös feladatok ellátásához.

Takács Lász|őné  jegző: az önkormányzat adhat kedvezmé nyt, vagy mentessé get, akkor a
kiilönbözetet az önkormányzatnak kell fizetni. A té dté si dí jakról az Abrahámhegy-i önkormányzat
alkot rendeletet.

Gönté r Gyula polgármester: ké rte az előterjeszté s szerint haté rozat elfogadását.

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete egyhangú  dönté ssel, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat é s tartőzkodás né lktil meghozta a következő

7t2016. (II.11.) Ökt. számú  batározatot

Kapolcs közsóg Önkormányzata Ké pvi selő-testiilete a Tapolca
Környé ki Onkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a fenntartásában
működő Balaton-felvidé ki Szociális, Gyermekjólé ti é s Háziorvosi
Ügyeleti Szolgálat álta| biztosí tott szociális é s gyermekj ólé ti
alapellátások inté zmé nyi té dté si dí j ainak meghatározásáról szóló
előterj eszté st megtárgy alta. Az előterj eszté sb en j avasolt dí j akat
elfogadja.
Felké ri a polgármestert, hogy a dönté sről sző|őhatározatot ktildje meg
a Társulás elnöké nek további inté zkedé s vé gett.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Határidő: 2016. március 5.

Gönté r Gyula polgármester: tájé koztatta a ké pviselőket, hogy a társulási ülé sen Krisztin L. Lászlő
badacsonytomaji polgármester javaslatára Tóth Csaba elnöknek, -aki Lesenceistvánd polgármestere
is- havi br. 100 ezer Ft tiszteletdí jat javasolt az elnöki feladatok ellátásáé rt, eddig nem kapott
té dté st.
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e) civil szervezetek támogatása.

Gönté r Gyula polgármester: ké t civil szervezet adott be támogatási ké relmet, a Katolikus
Karitász, tavaly 20.000,-Ft-ot kaptak, az iden 30.000,- Ft-ot ké rnek, é s a polgárőrsé g, ők tavaly
100.000,-Ft-ot kaptak é s az idé n is annyit ké rnek. Ezekkel az összegekkel egyeté rt, ké rte a
ké pviselők j avaslatát.

Mohos Attila ké pviselő: a polgárőrsé gnek a pé nzbeli támogatáson kí vül termé szetbeni
támogatáské nt javasolt mé g 5, vagy 6 m3 tú zifát.

Kocsis Csaba ké pviselő: egyeté rtett a termé szetbeni támogatással.
Mindegyik civil szervezetnek, amelyik a települé sen működik egy felhí vást kellene kiildeni, hogy
februáóan je|ezzé k az önkormányzatnak, hogy az é v során milyen programokat terveznek, mire
ké rik a támogatást. Javasolta mé g a Tördemic Táncegyí ittes támogatását, akik sok helyi
rendezvé nyen fell epnek.

Takács Lász\őné  jegyzőz azoknak a szewezetnek kiildté k ki a ké relem nyomtatványt, akik már
korábban is é ltek a tátmogatási lehetősé ggel. Bármikor beadhatlák a szervezetek a támogatási
ké relmüket, nem csak februárban.

Kocsis Csaba ké pviselő: a települé sen a polgárőrsé g a legjobban működő szewezet. Gondolt mé g a
Kapol cs Jövőj é é rt Alapí tvány támo gatásir a.

Takács Lászlóné  jegrző: az alapí t.vány kuratóriuma átalakulóban van, javasolta bejegyzé st
követően visszaté rni a támo gatásra.

Gönté r Gyula polgármester: javasolta a ké t szeryezetnek a támogatását szavazzameg a testiilet.

Dobosi Ferenc ké pviselő: most ne szavazzon a testtilet a ké t szervezet támogatásáről sem, a többi
civilnek is adja meg a testület a lehetősé get. A költsé gveté sbe tewezve van a civil szervezetek
támogatása, lehet, hogy több támogatást szeretné nek.

Mohos Attila ké pviselő: adtak be ké relmet?

Gönté r Gyula polgármester: csak az emlí tettké t szervezet. Javasolta atámogatásról döntsenek. A
polgárőrsé gnek 1 00 ezer F t támogatást javasolt.

Horváth Ferenc alpolgármester: van saját fájaaz önkormányzat,vagy venni kell?

Gönté r Gyula polgármester: saját fából tud adní  az önkormányzat.

Mohos Attila ké pviselő: egy é vre szől a támogatás?

Takács Lász|őné  jegyző: Egy é vre szől a támogatás, melyről december 31-ig el kell számolni a
szervezeteknek.

Gönté r Gyula polgármester: ké rte a ké pviselőket, aki egyeté rt apolgárőr egyesület tárnogatásával
ké zfeltartáss aI j elezze.
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Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete egyhangú  dönté ssel, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat é s lartőzkodás né lki,il meghozta a következő

8t2lt6. (II.r1.) Ökt. számú  határozatot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete az áIlarnhiztartáson kí vüli
fonrás átvé telé re é s átadásí ra vonatkozó szabályokról szóló 312014. (II.15.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ö..) alapján a Kapolcs Polgárőr
Egyesületet -Kapolcs, Kossuth u. 62.- egyszeri 100.000 Ft-, azaz Száaezer forint
összeggel támogatja.
A támogatás kifizeté se egy összegben utalással törté nik az Egyesület bankszámlája
javára.
Atámogatás cé lja: Kapolcs közsé g közbiztonságának fenntartása é rdeké ben aköz-
területi j elenlé t biztosí tásának költsé geihez v alő hozzájirulás.
A felhasználás határidqe:2016. november 30.
Az Egyesület a támogatásról 2016. december 3 1- ig köteles elszámolni.
Utasí tja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Ké pviselő-testiilet dönté sé nek
megfelelő tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami te{edjen ki az
Or" 4. § (2) bekezdé sé ben meghatározottakra.
Utasí tja a jegyzőt, hogy a megállapodás megköté sé t követően inté zkedjen fenti ösz-
szeg kifizeté sé ről.
Utasí tja a polgármestert, hogy az elszé tmolás benyú jtásáről, illetve annak elmaradá-
sáról számoljon be a Ké pviselő-testtiletnek.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Takács Lászlőné  jegyző

Határidő: 2016. december 31.

Gönté r Gyula polgármester: a kaitász 30 ezer Ft támogatást ké rt, amit harom cé lra szeretné nek
felhasználni: 10.000,-Ft é rté kben hú své ti csomaggal támogatnák a rászoruló szegé ny családokat,
10.000,-Ft-ot beiskolazásra é s 10.000,-Ft-ból karácsonyi csomag adása arászorulőknak.
Javasolta a 3 0. 000, -Ft ö s szegú  támo gatás me gáIlapí tás át.

Mohos Attila kópviselő: ez egyszeitámogatás?

Gönté r Gyula polgármester: egyszeri tí lmogatás, a ké relemben felsorolt cé lokra.

Molnár Lász|őné : atámogatási összeggel el kell számolni a karitásznak.

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiilete egyhangú  dönté ssel, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat é s tartőzkodás né lktil meghozta a következő

9t201,6. (II.11.) Ökt. számú  határozatot

Kapolcs közsé g Önkormrányzata Ké pviselő-testtilete az állatűtaztartáson kí vüli
fonás áNé te|é re é s átadására vonatkozó szabályokról szóló 3l20l4. (II.15.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján a Veszpré m Főegyházmegyei

Karitász (8200. Veszpré m, Vár u. 25.) Kapolcsi szervezeté t egyszeri 30.000 Ft-,
azaz Harmí ncezer forint összeggel támo gatla.
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A támogatás kifizeté se egy összegben utalással törté nik a szervezet barrkszámlája ja
vára.
A támogatás cé lja: Kapolcs közsé gben é Iő rászoruló szemé lyek támogatása.
A felhaszn áIás hatáÁdeje: 20I 6. november 3 0.
Az Egyesület a támogatásról 2016. december 31- ig köteles elszámolni.
Utasí tja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Ké pviselő-testület dönté sé nek
megfelelő tartalommal kössön megállapodást a szervezettel, ami terjedjen ki az Ör.
4. § (2) bekezdé sóben meghatározottaka.
Utasí tja a jegyzőt, hogy a megállapodás megköté sé t követően inté zkedjen fenti ösz-
szeg kifizeté sé ről.
Utasí tja a polgármestert, hogy az elszámolás benyú jtásáról, illetve annak elmaradá-
sáról számoljon be a Ké pviselő-testtiletnek.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Takács Lász|őné  jegyző

Határidő: 2016. december 31.

Kocsis Csaba ké pviselő: a többi civil szervezetet milyen felhí vással keresse meg a testiilet?

Takács Lászlónó jegyzőz cé lzottan a működő civil szervezeteknek lett kikiildve a támogatási
ké relem. Az önkormányzat rendeletben szabályozza ki jogosult a támogatásra.

Kocsis Csaba ké pviselő: a honlapon megtalálja a rendeletet?

Takács Lászlőné  jegyző: a rendelet a honlapon megfalálható,mely szabáIyozza a támogatás
felté teleit.

f) Győriványi György ú t ügye

Gönté r Gyula polgármester: Győrivani György 2016. január 31-é n küldött egy levelet az í lt
ügyé ben é s é rdeklődött, hogy törté nt-e dönté s?
Kelemen Károly helyi vállalkozó adott a munkára árají nlatot, ezbruttő 49].000,-Ft, az ajánlat az
arryagköltsé get é s a fuvardí jat tarta|mazza.

Kocsis Csaba ké pviselő: milyen hosszú  azú t?

Dobosi Ferenc ké pviselő. Il7 m

Gönté r Gyula polgármester: 163 m

Mohos Attila ké pviselő: azűthossza mit befolyásol?

Dobosi Ferenc ké pviselő: Győriványi György akkor ad az űt epí té sé hez 1 millió Ft-ot, ha aszfaltos
ú t lesz, csakazaszfaltozás kertilne ennyibe.

Gönté r Gyula polgármester: Kelemen Károllyal beszé lt, szerinte az ttt alapjából nem kell foldet
kiszedni, inkább fel kellene tölteni.

Kocsis Csaba ké pviselő: javasolta, hogy a murváaás é s a csatorna fedelek szintbe helyezé sé nek
költsógé t az önkormányzat saját költsé gből csináltassa meg, kerdezze meg Győrivány Györgyöt,
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hogy merrrry pé nzt szán az ú t javí tására. Ez é irnti Horváth Csongoré kat is, tőlük is meg kellene
ké rdezti, hogy anyagilag nem tudnak-e, vagy nem akarnak-e hozzájé rulni az űt kialakí tásának
költsé gé hez. Meg kell né zni mennyibe kerülnek az e|őzőel<ben emlí tett munkák, azt váIlalja az
önkormanyzat é s akkor ez azut is meg lesz ú gy csináltatva, mint a faluban brárhol.

Dobosi Ferenc ké pviselő: ha nem lesz aszfaltos ú t, akkor nem kell alá tölteni murvát, a lé nyeg,
hogy azú t járható legyen.

Horváth Ferenc alpolgármester: a 20 cm vastag tömöfité snek a költsé ge kimaradt az ajánlatből,
pedig az sem kicsi összeg.

Dobosi Ferenc ké pviselő: aviz elvezeté st is mindenké ppen meg kell oldani.

Kocsis Csaba ké pviselő: a polgármester beszé ljen Győrivanyi Györggyel, mondja el milyen
összegú  ajánlatot adott Kelemen Károly.

Horváth Ferenc alpolgármester: másik árajánlatot nem kell ké rni?

Takács Lászlóné  jegyzőz 2 ajánlatkell

Gönté r Gyula polgármester: a Strabag is adott ajánlatot mé g tavaly, abban is benne volt az alap
ké szí té se.

Horváth Feren c alp o l gárm ester : az mé  g é lő ajánlaÍ ?

Gönté r Gyula polgármester: 2015. jú liusban adták, szerinte meg kell ú jí tani. Javasolta a dönté s
elhalasztását.
A ké pviselők javasolták, hogy a polgármester hí vja fel telefonon Győriványi Györgyöt é s beszé lje
meg vele most a ré szleteket.

19 őra 12 perckor Göntór Gyula felhí vta Győriványi Györgyöt é s a következő egyezteté s törté nt:

Gönté r Gyula polgármester: ha az űt alapozása é s a csatoma fedelek szintbe helyezé se ké szen
van, ezt az önkormányzat saját költsé gből elvé gezteti, akkor Győriványi György az aszfa|tozás
költsé gé t vállalja.

Kocsis Csaba ké pviselő: Kelemen Károllyal egy megállapodást ke1l kötni az ajánlat szerinti
munkára.

Gönté r Gyula polgármester; az önkormányzatnak az akna fedeleket meg kell emeltetni.

Mohos Attila ké pviselő: a kivitelezőnek el kell mondani, hogy az önkorm ányzatmit akar é s a ké t
kivitelező maj d me goldj a, egymással egyeztetnek.

Gönté r Gyula polgármesterz a kapolcsi 304.hrsz.-i ú t megé pí té sé vel egyutt aví z elvezeté sről is
gondoskodni kell.

Horváth Ferenc alpolgármester: Kelemen Károly ajanlatát fogadja el a testi,ilet, az ajánIattettő ár,
rá kell számolni az ÁPe,összegé t, ú gy kb. 750.000,-Ft a költsé g.
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Kocsis Csaba ké pviselő: Szerinte ez az összeg aránytalanul magas a faluban lé vő többi ú tra
fordí tott összeghez ké pest, 600.000,-Ft-ot javasolt a költsé gekre.

Gönté r Gyula polgármester: 500.000,-Ft-ot javasolt, ha enné l többe kerül, akkor az összeget lehet
módosí tani.

Mohos Attila ké pviselő: az önkormányzatra eső munkát 500.000,-Ft-bó1 nem fogja tudni
megcsináltatni. Minden olyan, ami az ú ttal kapcsolatos -viz elvezeté s, csatorna fedelek szintbe
helyezé se-meg kell esinálni, ha van rá keret. A szavazásnál tartőzkodni fog, minden települé sen é lő
lakos egyformán fontos, de szerinte ez aköltsé g aránytalanul sok.

Dobosi Ferenc ké pviselő: szerint 600.000,-Ft-bőI az önkormányzat által elvé gzendő munkák
megoldhatók, ezt javasolta elfogadni.

Gönté r Gyula polgármester: az ú t javí tásával kapcsolatos önkormányzati költsé get maximum
600. 000,-Ft-ban j avasolta elfogadni.

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiilete egyhangú  dönté ssel, 3 igen szavazattal, é s 2
hrtőzkodással meghozta a következő

1012076. (II.tl.) Ökt. számú  határozatot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete megtárgyalta
Győrivanyi György Kapolcs, Dózsa Gy.u.40.sz. ké relmót a kapolcsi
304.hrsz.-ú  ú t é pí té sé vel kapcsolatban é s a következő dönté st hozta:
Az önkormányzat az ú t alaplának é s a szennyví zakna fedelek szintbe
hozásának költsé  geit maximum 6 00. 000, -Ft ö sszegb en v állalj a.

Az ú t alapj ának elké szí té sé vel me gbí zza Kel emen Károly helyi
vállalkozót, akivel az aján|atának megfelelő összegben a munka
elvé gzé sé re vállalkozási szerződé st köt.
Megbí zza a jegyzőt a szerződé s elké szí té sé re, a polgármestert
felhatalmazza a szerződé s alűt ására.

Felelős: Takács Lászlőné  jegyző
Gönté r Gyula polgármester

Határidő: 2016" április 30.

g) takótelkek visszavásárlási lehetősé ge

Gönté r Gyula polgármester: az önkormányzatnak jelenleg né gy szabad telke van, amit
é rté kesí teni tud. Hárman vannak, akiknek a 4 é ves beé pí té se kötelezettsé gelejárt, de mé g van öt é v
tiirelmi idő, ha ,azlejí r, akkor visszavásárolhatja az önkormányzat. Az eladások 2008-ban voltak.

Kocsis Csaba ké pviselő: milyen áron lehet visszavásárolni?

Takács Lászlóné  jegyzőz az eladási áron, vagy ha volt a telken é rté knövelő bervhé Lzás, al<kor azza|
növelt összegben.
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Gönté r Gyula polgármester: ügyvé ddel beszé lt erről, ő mondta, hogy fel kell szólí tani a
tulajdonosokat a beópí té si kötelezettsé g teljesí té sé re é s ha ennek nem tudnak eleget tenni, akkor
vissza lehet tőlük vásárolni a telket. Ők első tulajdonosok é s a 9 é v mé g egyik esetben sem járt le.

Kocsis Csaba ké pviselő: az örlkormányzatnak van elővásárlási joga?

Takács Lászlóné  jegyző: igen van, az eredeti adás-vé teli szerződé sben ez rögzitve van.

Dobosi Ferenc ké pviselő: a fiatalokat í gy lehetne helyben tartani é s lehetne a helyieknek csökkenti
a telek arát.

Kocsis Csaba ké pviselő: családi kedvezmé nyt lehetne adni, hiszen nem csak az a cé l, hogy valaki
megvásárolja a telkeket, hanem, hogy fiatalok vegyé k meg gyerekek alapján lehetne kedvezmé nyt
adni.

Mohos Attila ké pviselő: mi van akko1 ha az önkormányzat 9 é v után nem veszi vissza?

Takács Lászlőné  jegyző: hatráridő lqárta után a tulajdonos szabadon é rté kesí theti.

Napirend után
T ájé koztató, b ej elenté s ek

Göntór Gyula polgármester: é vek őta az önkormányzat nem adományozott dí szpolgári cí met.

Takács Lász|őné  jegyzőz meg kell né zni az önkormányzati rendelet hogyan szabályozza, meddig
lehet javaslatot terrrri é s mikor lehet kiadni.

Horváth Ferenc alpolgármester: ú gy emlé kszik, hogy első fé lé vben lehetett javasolni é s a
Művé szetek Völgye rendezvé nye ideje alatt volt az átadás.

Kocsis Csaba ké pviselő: a következő teshileti ülé sen erre vissza kell té mi.

Takács Lászlóné  jegyző: a kittintetettekről nyilvántartást kell vezetni, ilyen nyilvántartást
hivatalhoz törté nő csatlakozáskor nem vett át.

Gönté r Gyula polgármester: a testí ilet korábbi ülé sé n mátr elhatározta 3 db parabola ttikör
felszerelé sé t. Ké rt qánlratot, különböző mé retben lehet vásárolni, az ár is attól fiigg. A kisebb é s
nagyobb mé ret között jelenté ktelen különbsé g van.
A Veszpré m Megyei Közlekedé si Felügyelettől volt ellenőrzé s é s három helyre ki kell temti az
önkormányzatnak az elsőbbsé gadás kötelező táhlát, azokat is meg kell rendelni, egy helyről meg
lehetne.

Kocsis Csaba ké pviselő: azEgyletet meg kelleneké rdezni, hogy nekik nincs-e felesleges táblájuk,
amit tudnának né lkülözni é s kölcsön tudnák adni, ha eznem lehetsé ges, akkor meg kell venni.

Gönté r Gyula polgármester: megrendelheti a 3 db 900-as ttikröt?

Horváth Ferenc alpolgármester: a testiilet határozott róla, rendelje meg.
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Gönté r Gyula polgármester: a Veszpré m Megyei Önkormányzat a mú lt é vekben ké rte az
önkormányzatokat küldjé k meg, hogy milyen fejleszté seket terveznek. Erre csak a korábbi
monostorapáti polgármester küldte meg a javaslatát. Ma voltak Szigligeten egy té qé koztatón, hogy
milyen pá|yázatok fognak megjelenni, amelyeken az önkormányzatok különböző fejleszté sekre
tudnak p áIy ázni, ez ek TOP - o s p ály ázatok, amik már megj el entek.
Ezeka következők:
1. 77-es űt forgalom lassí tása, gyalogos átkelőhely kialakí tása. Erre az önkormányzat nem
páIyáahat, csak a közutkezelő.
2. felszini vizek elvezeté se, a Völgyi árokból lefolyó ós a faluban több helyen is problé mát okozó
csapadé k elvezeté sé re lehetne ez megoldás.
3. azegé szsé gügyi fejleszté sek pályázatkereté ben avé dőnői szolgáIaté pületé nek felú jí tása
Apá|yazatok 100 oÁ-ban támogatottak lesznek. Ké t ré szre osztják apályázők köré t: városok é s az
1000 ft' alatti települé sek. Egy-egy pé lyázaton 10 millió Ft összegre é rdemes beadni a ké relmet.

Kocsis Csaba ké pviselő: helyi termelők piacra jutása, meglé vő piacok kialakí tására is lesz
pályázatí  lehetősé g.

Gönté r Gyula polgármester: a szigligeti tájé koztatőn ott volt a közgyűlé s alelnöke Fenyvesi
Zoltán, aki ké rte a jelenlé vő polgármestereket, hogy a holnapi nap folyamán adjak le a Megyei
Önkormányzathoz azokat a páIyázati azonosí tó számokat amin szeretné nek indulni, é s azt, hogy
milyen összegre gondoltak. A Főjegyző Úr é s aFőepí té sz felajánlotta a segí tsé gé t apályázatokkal
kapcsolatban, a jegyző asszony egyeztetett időpontot é s a jövő hé ten csütörtökön tudják fogadni a
polgármestereket egy egyezteté sen. A Megyei Onkormányzathoz felvesznek egy embert, aki a
páIyálzatolt<kal foglalkozik é s segtrt az önkormányzatoknak a páIyé aatok elké szí té sé ben. Javasolta,
hogy a megjelent pályázatok alapján az önkormányzat állí tson fel egy fontossági sorrendet é s azt
kiildje el a megyé hez. Szerinte ezek a fejleszté sek lenné nek fontosak a TOP páIyinatokon belül:
1 . környezetvé delem (csapadé kví z elv ezeté s)
2. egé szsé g§gy inté zmé nyek fejleszté se (vé dőnői szolgálat é pület felú jí tása)
3. gazdaságfejleszté s

Kocsis Csaba ké pviselő: a sorrenddel egyeté rtett, a patak meder kotrása, rendbe té tele nagyon
fontos lerule, biztonságosság kell tenni a patak környé ké t.

Mohos Attila ké pviselő: fogadja el a testtilet a javasolt sorrendet.

Gönté r Gyula polgármester: ez csak egy felmé ré s, a sorrend nem jelent elkötelezettsé get

Más napirend nem volt. Gönté r Gyula polgármester megköszönte a ré szvé telt é s az ülóst 20 őra 35
perckor bezárta.

K. m. f.

fi] -\ t4--+--
a,,lltaKacs Laszlone )

Jegyzo


