
Kapolcs község Önkormán yzata Képviselő-testülete
8294 Kapolcs. Kossuth u. 62.

Száma: 1011-412016.

Jegvzőkönyv

Készült: Kapolcs Önkormanyzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án(kedden)
1 8.40 Órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános testtileti üléséről.

Helve: Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal Tanácsterme
Monostorapáti, Petőfi u. I23.

Jelen vannak:

Göntér Gyula polgármester
Horváth Ferenc alpolgármester
Kocsis Csaba képviselő
Mohos Attila képviselő

Távolmaradását nem ielentette be:

Dobosi Ferenc képviselő

Tanácskozási ioggal meghívott:

Takács Lászlőné jegyző

Jegvzőkönvwezető: Török Józsefné ftíelőadó

Göntér Gyula polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, hisz 4 képviselő jelen van, így az ülést megnyitotta.

Ismertette a napirendet és javasolta annak elfogadását.

Képviselő-testiiletek tagata javaslattal egyetértettek , határozathorÁrnélkiil, egyhangúlag
elfogadták aza|abbi:

N a p i re n d e t: t./Vegyes, aktuális ügyek
a.) TOP-4. 1 . 1 - 1 5 számű,,Egészségügyi alapellátás infrastrukturális

fej lesztése " kódszámú p áIy énat b enyúj tása
b.) Nagyvázsonyi Mentőállomás támogatási kérelme
c.) Kapolcs 304 hrsz-u út kihízése
d.) Kapolcs 0202127. hrsz-u ingatlan használati szerződése

Előadó: Göntér Gyula
polgármester
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1. Napirend

a.) TOP-4.1.1-15 számú,,Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése "
kódszámú p áIy ázat b enyúj tása

Göntér Gyula polgármester elmondta, hogy TOP-4.1.1-15 számú ,,Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése " kódszámú Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgáIat
fejlesztésével" című projekt benyújtásával kapcsolatban a Veszprém Megyei Önkorményzat
megküldte a határ ozat tervezetet.
Ismertette ahatérozati javaslatot és kérte, hogy egyetértés esetén fogadjrák el.

A Képviselőtestiilet tagsai a javaslattal egyetértettek és egyhangúLag, 4 igen szavazattal
meghozták az alábbi:.

22t20l6.(IV.2ó.) Ökt. sz. h a t á r o z a t o tz

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a Terület és
Településfejlesztési Operatív Program TOP-4.1.1-15 kódszámú
Egészsé gtigyi alap ell átás infrastrukturáli s fej l esztése című felhívás a
keretében megvalósítandó ,, Orvosi rendelő bővítése védőnői
szolgáI* fejlesztésével" című projekt benyújtásával egyetért,
egyuttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014-2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származő támogatások felhasználásának rendjéről szőIő 27212014
(XI. 5,) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerint a támogatási
kérelem benyújtásáról szóló Konzorciumi Eg$ittműködési
Megállapodást és az egyéh kapcsolódó dokumentumokat aláiqa,
illetve a szükséges intézkedéseket megtegye.

F'elelős: Göntér Gyula polgármester

Határidő: azortrlal

Göntér Gyula polgármester elmondta, hogy véglegesíte tték az épület bővítésének, és
eszközbeszerzésnek a költségét. Aberuházás költsége bruttó: 23.444.661.-ft. eszközfejlesztés
költsége: |.4]4.160.-ft. Kérte ahatározatteryezetelfogadását. 

o

Képviselő-testtilet egyhangúla g, 4 ígen szav azattal meghozta az aláhbí:

23l20t6.(IY.26.)Ökt. sz. h a tár ozatot

Kapolcs község Onkormányzata Képviselőtestiilete pályéuatot nyújt be a
Tenilet és Településfejlesztési Operatív Program TOP-4.1.1-15
kódszámú - projektre. ,,Orvosi rendelő bővítése védőnői szolgálat
fej 1 e sztés ével ",, című p áIy azat tátmo gatás ár a.

Az épület felújítás bruttó költsége:

Eszköz,berendezés, informatika költsége:

összesen:

23.444.661.-ft.

1.474.760.-ft.

24.919.421.-ft.
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KéPviselőtestÜlet a pályázat megvalósításéhoz szükséges fedezetet 20t6.évi kÖltségvetéséből biztosítja. Képviselő-testiilet felhatalmazza a
polgármest ert a p á|y ázat b enyúj tására.

Felelős: GöntérGyula polgármester
Határidő: 2016. május 4. és folyamatos

Nagyvázsonyi Mentőállomás támogatási kérelme

§§qtér Gvula Polgármester elmondta, hogy az Országos Mentőszolg álat Alapitványkérelemmel fordult a képviselŐ-testiilethez, hogy a nagyvázsonyi Mentőállomás
menőautóinak felszereltségének javításához - az etmiit évhez hasonlóan - nyújtson anyagi
támogatást. Tavaly 5. 000.- Ft támogatást biztosítottunk.

Kocsis. Cs?ba kéPviselő megkérdezte, hogy más települést is megkerestek-e ez ügyben, őkmennYit adtak és Van-e biztosíték arra, hogy a támo§atás összegó1 valóban a nagyvá,,sonyi
Mentőállomás kapja?

T4kács Lászlóné je,gWŐ elmondta, hogy több település is kapott ez irányűmegkeresést, őkmég nem dÖntÖttek ez Ügyben. A támogatás í'elhasználáiáről a táÁgatottnak e1 kel1számolnia.

Molros Attila kéPviselő 10.000.- Ft támogatást javasolt,bár mégez is elég szerény de talán
segít.

§Öntér Gvula Polgármester az elhangzottak figyelembevételével javasolta 10.000.- Ft
összegű támogatás megállapítását.

A KéPviselŐ-testiilet tagtru a javaslattal egyetértettek és egyh angűlag, 4 igen szavazattal
megltozta az aláhbi

2412016. (IY.26.)Ökt. sz. h a t á r o z a t o t:

§po|cs község Önkormányzata képviselő-testülete az
államhaztartáson kívüli fonás átvételére és átadására vonatkozó
szabályokról szőlő 3l20l4.(ILls.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban Ör.) alapján az országos Mentőszo lgálat
Alapítvánl egyszeri,

1 0.000.-Ft azaz T uezer forint
összeggel támogatja.

A támogatás kifizetése egy összegb en) az országos Mentőszolgálat
Al apítvány b ankszámláj ár a v alő utal ás s al tört énÚ.

A támogatás célja: a Nagyvázsonyi Mentőállomás mentőautóinak
felszereltségének költségeihe z v alő hozzájárulás.

A felhaszn álás hatáil.dqe 2Ol 6. november 3 0.

Az Alapitvány a felhasználásról 2016. december 31-ig köteles
elszámolni.
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Utasítja a Polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-
testtilet döntésének megfelelő tartalommal kössön megállapodást az
Országos Mentőszolgálat Alapítvánnya|, ami te{edj enki az Ör. 4.

§ (2) bekezdéséb en me ghatár ozottakra.
Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás megkötését követően
intézkedj en fenti összeg kifizetéséről.

Utasída a Polgármestert, hogy az elszétmolás benyújtásáről, illetve
annak elmaradásáról számolj on be a Képvi selő -testiiletnek.

Felelős: Göntér Gyula polgármester
Takács Lászlőné jegyző

Határidő: 2016. december 31.

c.) Kapolcs 304 hrsz-u út kitúzése

Göntér Gvula polgármester elmondta, hogy a Kapolcs belterületi 304 helyrajzí számű út
felújításáról korabban már döntött a testiilet. Mivel felvetődött, hogy a térkép szerinti út és a
valóságban használt út nem egyezik meg, ezért a munka megkezdése előtt célszení lenne
kiméretni annak nyomvonalát. Az út mindössze 1563 m2, az előzetes tájékoződás szerint 14
pont kihízésóre lenne szükség, ennek költsége kb. 100 ezer forint.

Ő javasolja a kittízést, mert felmerült, hogy az utbarl, fák is vannak, amelyek ktvágásához
engedély kell, amit csak akkor kérhetünk meg, ha aztény|eg az önkormányzattulajdonán van.

Mohos Attila képviselő szotgalmazza a kituzést - még ha ez meg is emeli az ,tijavitás
költségét - de csak olyan ingatlanra szabad költeni, ami egyértelműen önkormányzati
fulajdon.

Kocsis Csaba képviselő is csak olyan ingatlan esetében tartja indokoltnak aberuhézást ami
önkormányzati tulajdon, nem szabad lehetőséget adni esetleges későbbi vitaknak.

Göntér Gyula polgármester kérte a képviselőket, aki egyetért az út kitúzésével,
kézfe|tartással jelezze.

A Képviselő-testület tagjai a javaslattal egyetértettek é. 
"gyhaogr 

!ag, 4 igen szavazatta|
meghoztákaz alábbi:.

25t2016.(IV.26.) Ökt. sz. határ ozatotz

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testíilete a Kapolcs 304
he|yrajzi számí út felújítási munkáinak megkezdése előtt annak
kittízését szükségesnek tartj a.

Felhata|mazza a Polgármestert, hogy ennek elvégzéséhez a
szükséges intézkedéseket tegye meg és maximum 100.000.- Ft
összeghatárig a munkát rendelje meg.

Felelős: Göntér Gyula polgármester
Hatiiridő:, 2016. május 3 1.
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d,) Kapolcs 0202/27-hrsz-uingatlan huználatiszerződése

GÖntér Gvula Polgrármester elmondta, hogy a mai nap délutránj an qanlat érkezett azÖnkormánYzat tulajdonában lévő 0202/27 heiyrajzi ,:;Ű szántő művelési ágíI 0,t184 haterÜlehÍ' 2,35 AK értékű ingatlan használati-.gair"p"áará.u _ u.u.,ykoroniinként 30 kg búzaértékének megfelelő összegért.

ffJf,J?jl_T]nt 
41 hektáros, osáatlan közös teniletben egy elenyé szőenkis rész, eddig nem

kocsis csaba képviselő javasolta, hogy napolják el a döntést, további egyeztetéseketfolytassanak azaján7attevővel, resztuta3aorrrol lévén r"ol."tt"g azeladásis szóbajöhet.
A jelenlévők egYetértettek a döntés elnapolásával és felkérték a polgármestert a továbbitáj éko ző dásra és egyeztetésre.

GÖntér GYula Polgármester - mivel további kérdés és észrevétel nem hangzott e' _megköszönte a képviselők részvét elét, azülést 19,20 órakor bezárta.

Kmf.

r-{ CJ-
Takács {ászlan{ )

jeeyző


