Kapolcs közsé g Önkormán yzata Ké pviselő-testülete
8294. Kapolcs" Kossuth u. 62.

Szám: 1011-1112016.

Jegyzőkönyv
Ké szÜlt : KaPolcs kÖzsé g Önk ortninyzata Ké pvi selő-teshilete 20 I 6.
szeptemb er
(szerdán) 1 8. 00 Órai kezdettel megtartott rendkí vüli nyilváno
s ti^tesrol
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Az ülé s helye: Polgármester Irodája Kapolcs, Kossuth u.62.
Jelen vannak:
Gönté r Gyula
Horváth Ferenc
Dobosi Ferenc
kocsis csaba
Mohos Attila

polgármester
alpolgármester

ké pviselő 18 óra

30 perctől

ké pviselő

ké pviselő 18 óra

50 perctől

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlóné
Korponai Lászlő

jegyző
Kapolcs Polgarőr Egyesület elnöke

Lakosság ré szé rőljelen van:

3fő

Jegyzőkönywezető:
szaller zoltánné

főelőadó

GÖnté r GYula Polgármester: kÖszöntötte a jegyzőt, ké pviselőket, a lakosság
ré szé ről
megielenteket. Megállapí totta, hogy a megválasztóti-s teprriselőből : rci
.;eten ,un| u testi,ilet

határozatké pes.
Javasolta mé g a KaPolcs-Vigántpetend Egé szsé gügyi Alapí tvány Alapí tó
okiratának módosí tását
felvenni a napirendek közé .

Kocsis Csaba ké pviselŐ: javasolta
Alapí tványr ől

táj

é koztatás ké ré se.

a települé si honlap megú jí tásán aktáigyalását,

Kapolcs Jövőjóé rt

GÖnté r GYula Polgármester: ké rte a ké pviselőket, hogy a meghí vóban szereplő
napirendi
Pontoknak akiegé szí té sekkelegyutttörté nő tárgyalásával é rtsenek egí et,aztfogadjé kel.
KaPolcs kÖzsé g Önkormányzata ké pviselő-testiilete határozathozatal né lkül,
egyhangú lag 3 igen
szavazattal elfogadta az alábbí

NAPIRENDET:

1./

a)

Vegyes, aktuális ügyek

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormán yzati ösztőndij

pályáaathozcsat|akozás
b) szociális cé lú luzelőanyag vásárlásáh ozkiegé szí tőtámogatás
igé nylé se
c) Hnsz módosí tás vé lemé nyezé sidokumentáció elfogadása
d) Helyi Brté l<tát Bizottság lé trehozása
e) Mákófalva-i testvé r települé si megállapodás
f) Vásár szervezé sé vel kapcsolatos feladatok
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g) Szüreti felvonulással kapcsolatos táj é koztatás
h) Művé szetek Völgye Fesztivállal kapcsolatos beszámoló
11 Ű tháIőzat fej eszté s s el, felú j í tás s al kap csolato s dönté s
1

j) Kapolcs_Vigántpetend Egé szsé gugyi Alapí tvány Alapí tó okirat
módosí tás
k) Kapolcs honlap megú jí tása
l) Kapolcs J övőj é é rtA1 apí tványr őI tqé koztatás ké ré s
Előadó: Gönté r Gyula polgármester

1. Napirend
a)

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkorm ányzati Ösztöndí j pályázathoz csatlakozás

Gönté r Gyula polgármester: javasolta a testiiletnek, hogy csatlakozzanak a PáIYázathoz, azt nem
tudja, hogy most van-e olyan ftatal, akt apáIyázatotmajdbeadja,
Takács Lászlóné jegtző: az önkormí nyzatnaka csatlakozási nyilatkozatot2016. október 3-ig kell
megktilden i a pály ázatot kií ró Emberi Erőforrások Miniszté rium a r é szere.

Kocsis Csaba ké pviselő: az elmu\t é vekben is ré szt vett az önkormányzat apáIYázatban, voltak
kapolcsi diákok.
Gö nté r

Gyula

p ol

gármester

:

ké rte a határ ozat elfo gadás át.

Kapolcs Közsé g önkormányzata Ké pviselő-testülete egyhangú dÖnté ssel, 3 igen szavazattal,
ellenszavazat é s tartózkodás né lkül meghozta a következő
66í 201,6. (IX.21.)

Ökt. számú határozatot
Ké pviselő-testülete, csatlakozlk a,,Bursa
Hungarica" F el sőoktatási Önkorm ányzati Ó sztöndí j rendszer 20 I 7 é v t
p é ly ázati fo rdul ój áho z.
É elhatalmazza a p oI gárme stert a c s atl ako z ási nyil atko z at aláí r ás ár a.
Me gbí zza a j e gyzőt, ho gy a nyil atko z at oí a p áIy,ázatkezelő
Emú eri Erőforrás Támogatáskezelő - 1 3 8 1 . Bud"apest, Pf. 1 4 1 8ré szé re apí lyánatt kií rásban szereplő határidőre küldje meg,

Kapolcs közsé g Önkormányzata

.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2016. október 3.
b) Szociális cé tú tüzelőanyag vásárlásához kiegé szí tő támogatás igé nylé se

Gönté r Gyula polgármesterz a pályánati kií rást é s a beadandó adatlapot mindenki megkaPta,
j

avasolta a pály ázat beadását.

Takács Lászlóné jegyzőz az önkormányzat
biztosí tani é s a fuvardí j költsé gé t.

40 m3 fárapályé ahat, amihez 50.800,-Ft Önerőt kell
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Kocsis Csaba ké pviselő: ú gy emlé ksziktava|y 200 ezer Ft könili összeg volt a fuvardí j. Szerinte is
szüksé g van effe a progí amra, csatlakozni kell, vannak rászorulók a települé sen. Javasolta, hogy a
j

ogosultsági felté teleket egyé rtelműben í rj ák ki.

Takács Lász|őné jegyző: a ké relmek elbí rálásánál a vita a benyú jtott jövedelemigazolások
volt, a testtilet a beadott igazolások valódiságát nem vizsgálhatja.

miatt

Kocsis Csaba ké pviselő: volt olyan ké relem, amIhez nem volt kereseti igazoí ás csatolva.
Gönté r Gyula polgármester: ké rte, hogy ké zfeltartással szavazzanak apáIyázatbeadásáról.

Kapolcs Közsé g Önkormányzata Kepviselő-testülete egyhangú dönté ssel,

3 igen

szavazattal,

ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül megltozta a következő
67 t20l6. (IX.2 1.)

Ökt. szám ű határozatot

Kapolcs

közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete a települé si önkormányzatok szociális cé lú tllzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegé szí tőtí mogatásárőI
szőló 46|20I4.(IX.25.)BM. rendelet alapjántámogatási igé nyt nffit be szociális
cé Iu űzifavására.

Önkormányz at áItal igé nyelt mennyisé g: 40 m3 kemé nylomb os űzifa.
Az önkormányzat 50.800.-ft. plusz fuvar költsé get önerőké nt költsé gveté sé ből biztosí tja.

Ké pviselő-testület a szociális űzifábanré szesülőtől ellenszolgáltatástnem ké r.
Ké pviselő-testület felhatalmazza apolgí rrnestert apályé aat benyú jtására.

Felelős:

Gönté rGyula

Polgármester

Határidő: 2016. szeptember 30,

c)

HESZ módosí tás vé lemé nyezé sidokumentáció elfogadása

Kocsis Csaba ké pviselő: javasolta, hogy az é rintett lakók is vé lemé nyezzé k,azutcában lakóknak is
szüksé ges lenne egy forum tartása.
Takács Lászlóné jegyző: atervező meglaildte előzetes vé lemé nyeré srluterv dokumentáciőt. Az
egyezteté si anyagot a szakhatóságok vé lemé nyeztk, azt követően jóváhagyás előtt a testiiltnek
lehetősé ge lesz mé g egyszer meg|árgya|ni. Úgy tudja a lakossági egyezteté sre sor kenilt a zajhatás
volt a problé ma. Partneri egyezteté s során ismé t vé lemé nyt alkothatnak.

Kocsis Csaba ké pviselő: az eddig lakóövezetké nt szereplő terület kemping lenne, azt kell most
elfogadni. Atewező vé lemé nyealapján növekedne a terület beé pí thetősé giaránya, a lakóövezetben
a beé pí té siarány 5 Yo, a kempingben20 oÁ lenne, Azé rt kell kempingnek minősí teni mert a szállást
igé nybe vevőknek azonos tí pusú kicsi házakat é s az alkalmazottaknak is szálláshelyet akar
kialakí tani a terület tulajdonosa"

Horváth Ferenc alpolgármester: mekkora
Kocsis Csaba ké pviselő: szerinte

a

a terület nagysága? 6000 m2

körüli?

beé pí thetősé gíarány nem módosul, eddig is 20 oÁ volt.
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kiilÖnleges
Takács Lászlóné jegyző: lakóövezetben is tud kempinget kialakí tani, de faházÚ<at csak
hogY a
lehet,
é
PÍ
té
sé
t
fahátzak
övezetben é pí thet.Í átrattat működő kempinget kialakí that, de a
javaslatot
ki lehet
Nemzeti park nem fogja enged é |yezní .Az e|őterjeszté ské nt ké szí tetthatározatí
é
PÜletek
aZ
é
pí
thet,
egé szí tenibármilyen titótessé l, pl. csak termé szetes anyagból
javasolta
a
ffiYaE,
tetőszerkezeté nek hajlásszöge is meghatározhatő. Ez egy előzetes tewezői
hogY legYen-e
testületnek a határolati jú slat elfogadását. Mar nem gondolkodhatnak Ton,
ÖnkormánYzat
módosí tás, vagy nem, áert a módósí tásra vonatkozó tervezőí szerződé st az
ké pviseleté ben a polgármester Elekes Zsolttal a|áí rta,
18 óra 30 perckor Dobosi Ferenc ké pviselő megé rkezett,

Kocsis Csaba ké pviselő: a lakó é s szállás é pületekre ugyanazok a felté telek vonatkoznak

a

ktilönleges övezetben, mint a lakóövezetb e furtoző é pületekre.
18 óra 32 perckor a |akosság ré szé rőImegjelentek közül 2

fő elhagyta az Ülé stermet.

Gönté r Gyula polgármester: Kocsis Csaba ké pviselővel egyeté rt.
terÜletek
Kocsis Csaba ké pviselő: atervezőtől ké rte, hogy az anyagban szerepeljenek a kiilÖnleges
a
szerePelnek
3.§-ban
a
viszont
között a malmok, amit elutasí tott, a 2.§-bó1 kihagyta a malmokat,
problé mát okozott,
malmok, de az Ilona malmot kihagyta. Saját é pí té siügyben tapasztalta, hogy
azok az elŐÍ rások
ugyan
é
pületre
;;; nÉ ii_t", máské nt ,r"."pé it a tertilettik. A kiszolgáló
ké d' rőgziteni, a
szerepeljenek, mint amit a lakóövezetben előí rtak. A HÉ SZ.9 §-aban elŐÍ rtakat
zajhatásr a vonatko

zó1

ag i s.

Takáes Lászlóné jegyzőz szakmailag az elké szi\t anyaghoz nem
j

é rt, a hatátrozat

tervezetbe

avasolta beé pí teniaz elhangzottakat.

javasolta.
Gönté r Gyula polgármesterz azelhangzott kiegé szí té sekkelelfogadásra

Kapolcs Közsé g Önkonntányzata Ké pviselő-testiilete egyhangú dÖnté ssel, 4 igen szavazattal,
ellé nszavazat é startőzkodás né lkül meghozta a következő
6812016. (IX.2 1.)

Ökt. szám ű határozatot

Kapolcs közsé g önkormányzata Ké pviselő-testiilete Kapolcs
telápülé srendezé si eszközeinek módosí tásával - 30212. hrsz._ú telekre

vonatkozólag _ egyeté rt, a vé lemé nyezé sitervdokumentációt megismerte azt
kiküldé sre ákaláasnak tarlla azza| a ktegé szité ssel, hogy a kiszolgáló
é pületre vonatkozó előí rásol egyezzenek meg a lakóövezet előí rásaival.
Külörrl.g". területre vonatkozó előí rások között szerepeljenek a malmok is, A
tervezetl.§-nál kerüljön felttinteté sre minden malom, í gy az llona malom is,
Ké pvi selő-testiilet utasí tj a

aj

e

gyzőt, ho gy erről a tew ezőt

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2016. szeptember 30.

táj é koztass a,
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d)

Helyi Erté mer Bizottság lé trehozása

a Hungaricum páIyé natot, amit
remé lhetőleg megnyernek. A pályazat beadásakor tudta a testiilet, hogy é rté ktár bizottságot kell
lé trehozni. A Kapolcsi Kulturális é s Termé szetvé delmi Egylet lehetne a kezelője, vagy az
önkormányzat, akkor az ügyrendi bizottság tagjai é s ktilsős szemé lyek láthatnak el a feladatot. Az
é rté ktár kezelője az egylet lenne, de az önkormányzat is ré szt venne a dönté sekben.
Gönté r Gyula polgármester: az önkormányzat beadta

Kocsis Csaba ké pviselő: az é rté keké rté ktárba törté nő elfogadásában a mindenkori ké pviselőtestület vegyen ré szt, akezelé sé tbizzák az egyletre.

Dobosi Ferenc ké pviselő: az egyletvállalná?

Kocsis Csaba ké pviselő: Márta Istvánnal beszé lt, megtisztelteté snek :artla a felké ré st, vállalnák a
kezelé st.
18 óra 50 perckor Mohos

Attila ké pviselő megé rkezett.

Horváth Ferenc alpolgármester: enől kell dönté s, vagy megállapodást kell kötni az egylettel?

Kocsis Csaba ké pviselő: ké t határozatot kell hozni:1. é rté ktárlé trehozásáról,2.

é rté ktar

kezelé sé rő1

Kocsis Csaba ké pviselő: az egylet elfogadja az é rté ktar kezelé sé t, szabályzatot is ké szí tenekhozzá,
amit be lehet illeszteni az előterjeszté sbe.
Mohos Attila ké pviselő: az egyletré szé rő| van effe hajlandóság?

Kocsis Csaba ké pviselő: egyleti gyűlé sen volt róla szó.

Korponai Lászlő 'elnök: milyen szinten kell ehhez az egyletnekhozzájárulni? Elé g avezetősé g
dönté se, vagy a közgyűlé snek kell dönteni? Javasolta, hogy egy megállapodásban fektesse le a
fenntartás, működteté s felté teleit az önkormí nyzat. Nem az é rté ktár megalakitása a költsé ges,
hanem a fenntartás. Pályfuatbenyú jtásánál fontos, hogy az önré szt ki fizeti majd. Hosszú távon van
szerepe annak, ki lesz az é rté ktfu kezelője. Ennek tükré ben is vállalja az.egylet?

Takács Lász|őné jegtző: javasolta

a

testiiletnek hozzanak olyan határozatot amiben

felhata|mazz(k a polgí trmestert, Itogy tárgyaljon az egylettel a felté telekről é s kössön
amit a|áirás előtt a testtilet jóváhagy.

megállapodást,

Kocsis Csaba ké pviselő: az é rté ktárkezelé se sok munkával jár, azé rt lenne jobb, ha nem az
önkormányz at, hanem civil sz erve zet v áIlalná ezt a fe|adatot.
Gönté r Gyula polgármesterz azt lehet-e javasolni, hogy a mindenkori Faluház vezetője legyen
benn a bizottságban, vegyen ré szt a dönté sekben?

Takács Lászlőné jegyzőz bárki tehet javaslatot arra, mi kerüljön az é rté ktáí ba.

Gönté r Gyula polgármester: nem a javaslatban, hanem

a működteté sben vegyen ré szt.

Takács Lász|őné jegyzőz a megállapodásban szerepeltetni kell, hogy az önkormányzat felajánlla a
Faluhí u technikai é s szemé lyi felté teleit.
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Kocsis Csaba ké pviselő: Hoffner Tibonal beszé lt, ő mondta, hogy mindenké ppen ké thatározatot
kell hozni, egyet az é rté ktffmegalakí tásáról, egyet pedig az é rté ktár kezelőjé nek megltatározásáról,
Takács Lászlóné jegy ző : hozzanak ké t határozatot.

Gönté r Gyula polgármester: ké rte, hogy ké zfeltartással jelezze aki egyeté rt az é rté ktár bizottság
|é trehozásával.

Kapolcs Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete egyhangú dönté ssel,

5 igen

szavazattal,

ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül megltozta a következő
69 t2016. (IX.2 1.)

Ökt. szám ű határozatot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete
A magyar nemzeti é rté kekről é s a hungarikumokról szóló
20L2.é vi XXX. törvé nyben kapott felhatalmazás alapján
települé si é rté ktárat kí ván lé trehozni.
Felké ri a polgármestert, hogy a testület dönté sé ről
Megyei Közgytí lé s Elnöké t táj é koztassa.

a

Veszpré m

Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Hatráridő: 2016. szeptember 30.

Kapolcs Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-tesftilete egyhangú dönté ssel,

5 igen

szavazattal,

ellenszavazat é s tartőzkodás né lkül meghozta a következő
7

0 t2016.

(IX.z 1 ") Ökt. szám ű határozatot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete
Amagyar nemzeti é rté kekről é s a hungarikumokról szóló
2012.é vi XXX. törvé nyben kapott felhatalmazás alaplán a
települé si é rté ktár kezelé sé vel a Kapolcsi Kulturális é s Termé szetvé delmi
Egyletet (szé khelye: 8294. Kapolcs, Kossuth v.62, ké pviselője Márta
István) bizzameg"

Megbizza a jegyzőt, hogy a testtilet dönté sé ről a Kapolcsi Kulturális é s
Termószetvé delmi Egyletet, valamin Veszpré m Megyei Közgytí lé s Elnöké t
tájé koztassa.
Ké pvi s el ő - testiil et felhatalmaz za a

p olgárme

stert

fo lytas

Kulturális é s Termé szetvé delmi Egylet elnöké vel az
fenntartásáró1.

Felelős

:

Gönté r Gyula polgármester

Hatái'dő: 2016. október

3

1

19.00 órakor Korponai Lászlő elnök elhagyta az ülé stermet.

s

on tár gy alást a

er:té ktár működé sé ről,

7

V

e)

Mákófalva-i testvé rtelepülé si megállapodás

Kocsis Csaba ké pviselő: a tervezetet elküldte Mákófalvára, a következő módosí tásokat ké rté k:a
megállapodásban Egeres szerepeljen, mert ott ú gy hí vjak a települé st, Mákófalva csak zárőjelbe
kerüljön, a polgármester helyett pedig Both György alpolgármester neve legyen a megállapodáson,
mert a testvé r települé si megállapodás megköté se az ő feladatköré be tartozlk. Ezekkel a
v álto ztatásokkal

nekik i s

el fo

gadh atő a me

gáI1 ap o

dás s zöve ge.

Takács Lász|őné jegyző: a ké rt módosí tásokat átvezeti
Gö nté r

Gyula

p ol

gármester : ké rte a hatátr ozat elfo gadás át.

Kapolcs Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete egyhangú dönté ssel,

5 igen

szavazattal,

ellenszavazat é s tartőzkodás né lkiil meghozta a következő
7

1 t2016.

(IX.2 1.) Ökt. szám ű határozatot

Kapolcs közsé g ÖnkormányzataKé pviselőte.stiilete kifejezi azon szándé kát,
gy E geres (Mákó falva, /Románia-Erdé ly/) Onkormán yzatáv a|
együttműködé si megállapodást kössön a következő cé lok tekinteté ben:

ho

1. a települé si önkormányzatok

é s civil közössé gek

delegációinak

tapasztalatcseré ire,
2. a felnövekvő korosztály szabadidős tevé kenysé gebőví té sé reé s

gazdagí tására,
3.a hagyományápolás é s kulturális té ren egymás é rté keinekmegismerteté sé re,
4. a falu s i, s zelid í t/rzmus felté tel einek kihas znáIás ár a, term é sz eti - é s

.

környezeti é rté keinekmegismeré sé re,
5. az őkogazdálkodás, a vidé k- é s települé sfejleszté s teré n megszerzett
tapasztalatokcseré jé re,

Ké pviselő-testületí elhatalmazzaapolgármestertazegyittműködé si
meg ál l apo

d

ás aláí rás

ár a.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Határidő: 2016. október 31.
19 őra 10 perckor a lakosság ré szé rőlmegjelent egy fti elhagla az ülé stermet.
f)

Yásár szervezé sé vel kapcsolatos feladatok

Gönté r Gyula polgármester: a vásárt 2016. október 22-re tewezik. A vásár megfelelő alkalom
lehetne a testvé r települé si megállapodás ünnepé lyes aláí rására, az é rté ktárlé trehozásának
bejelenté sé re.
Előzetesen egyeztetett Ré vé szMártonnal, a vásár kereté ben rendezik meg a hú smarha tenyé sztők

országos seregszemlé jé t, a ré sztvevőknek különböző előadások lesznek, a többi prograrnot ezzel
összhangban kell megszervezni. Rendezvé nysátrat a tenyé sztők egyesülete felajánlotta. Az
önkormanyzatnak a hangosí tást é s a szí npadot kell biztosí tani. A Völgy TDM-tő1 lehet ezeket
elké rni, majd beszé l dr. Vass Istvánnal. Mohos Jóska bácsié k hazát akik megvetté k, ők már
korábban is segí tettek, majd beszé l velük is. Lesznek szakmai előadások, birálat a tenyé sztőknek,
utána vacsora é s zene. Már jelentkeztek ké zművesek, velük majd egyeztet. Beszé lni kell a Ké k
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V

Abrosz-os vendé glátókkal é s a STHIL ké pviselőjé vel is.
Az önkormányzatnak csak a szí npad bé rlet é s a hangosí tás lesz

Kocsis Csaba ké pviselő:

a

a

költsé ge.

hangtechnikát kezelőnek kell mé g fizetni.

Dobosi Ferenc ké pviselő: mobil WC-k bé rleti dí ja.
Mohos Attila ké pviselő: tavaly 80 ezer Ft volt.

Horváth Ferenc alpolgármester: azelőzetes információk szerint atetyé sztők 100-150-en lesznek,
családostól jönnek.

Kocsis Csaba ké pviselő: már van program?

Gönté r Gyula polgármester: dé lutánra tervezik az előadásokat Ré vé szMártonók, az ő
programjaik között lehetne a testvé r települé si megállapodást aláirni, az é rté kté lé
r trehozását
bejelenteni.

Kocsis Csaba ké pviselő: a plakátokat miné l előbb el kell ké szí teni, kirakni, hogy miné l többen
tudjanak a vásárról.

Dobosi Ferenc ké pviselő: pontos programot kellene már tudni, mert a STHIL-t csak akkor lehet
hivatalos támogatóké nt felttintetni, aztmár az előző vásárnál is ezt ké rté k.
g) Szüreti felvonulással kapcsolatos táj é k oztatás

Gönté r Gyula polgármester: a szüreti felvonulást 2016. október 8-ra tervezik, Vigántpetenddel
együtt lehetne megszerveznt, van rá l,gé ny, ú gy lehetne, mint ahogy tavaly is volt, az ővodánál lenne

afőzé s.
Mohos Attila ké pviselő : közös

felvonulás Vigántpetenddel?

Gönté r Gyula polgármester:

a 77-es ú ton rendőri biztosí tást

kell ké mi a felvonulás idejé re.

Kocsis Csaba ké pviselő: a Művé szetek Völgye Nonprofit Kft. 2016. október 8-ra hirdetett
tájé koztatást a rendezvé ny 20I6"é v tapasztalatairól é s 2017.é ví tervekről."Lakossági fórum is lesz é s
a
jó
a felvonulásra?
megbeszé lé sen. Más időpont nem lenne

kiilön tartanak tájé koztatőt a ké pviselőknek é s polgármestereknek. Jó lenne ré szt venni

Gönté r Gyula polgármester: Vigántpetendnek is jő az október 8-a, a felvonulásnak is vé ge lesz
már 17 őrára, a vacsora az ővodában lehetne.

Mohos Attila ké pviselő : szerinte jó az időpont

Kocsis Csaba ké pviselő: ki szervez|?
Mohos Attila ké pviselő: az önkormányzat é s a fiatalok.
h) Művé szetek Völgye Fesztivállal kapcsolatos beszámoló

Gönté r Gyula polgármester: van-e ké rdé s,hazzászőlás

a

kiktildött anyaghoz?
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Kocsis Csaba ké pviselő: amit először kapott anyagot, az hiányos volt.
Takács Lász(őné jegyző: ké t lapon yan az elszámolás.

Kocsis Csaba ké pviselő: mi az egyenlege?
Horváth Ferenc alpolgármester: az egyenleget nem találjaő sem.
Gönté r Gyula polgármester:

a vé gé nvan.

Kocsis Csaba ké pviselő: sok költsé g hiányzlkmé g a kimutatásból, biztos nem olyan j ő az egyenleg,
mint ami a lapon szerepel. Pl. a Jókai utca felú jí tás költsé ge sincs benne, ami napokra ké szült el.
Gönté r Gyula polgármesterz az ú t felú jí tásról mé g nem krildté k a számlát, azmé gnincs kifizetve.

Kocsis Csaba ké pviselő: a ké t anyagot össze kellene dolgozni, a következő testiileti ülé sre
pontosí tani az összes kiadást é s a bevé telt é s a té nyleges egyenleget egyé rtelműen kimutatni.

Takács Lászlóné jegyzőz következő testületi ülé sre az előterjeszté st elké szí tik.
i) űthá|őzat fej leszté ss el, felú j í tás sal kap

cs

olatos

dö

nté s

Gönté r Gyula polgármester: a felú jí tandó utcákat atervezővelbejárták, szakmai tanácsokat adott,
melyik utcát hogyan lenne cé lszení felú jí tani,azltán ké szí tette el az árajánlatot a Via Vomito Kft.
ké pviselője Dé nes Zoltán" Az aján|at összesen 23.I02.5l8,-Ft. Ké rt mé g ajánlatot a Strabag Kft-től,
azt nem tudta kiktildeni, mert ké sőn kapta meg. A felú jí tandóutcák: Pető köz, Manci né ni köz,
Fekete köz, Ács köz, Szakonyiköz,Temető utca, Kelemen köz.
Takács Lászlóné jegyzőz nettó 15 millió Ft-ot meghaladó beruházásközbeszerué si eljárás hatálya
alátartozlk
Mohos Attila ké pviselő: a felú jí tásnál fontossági sorrend feláIlitását javasolta.

Kocsis Csaba ké pviselő: javasolta, hogy ré szletesen, pontosan minden té telt soronké nt
hasonlí tsanak össze a ké t ajánlatban é s csak utána döntsenek. Mikor lesz akövetkező ülós?

Takács Lász|őné jegyző:legközelebb

október vé gé n,egy rendkí vüli tilé sen is dönthetnek.

Gönté r Gyula polgármester: mindegyik vállalkozónak van szabad kapacitása, hogy a munkát
elké szí tse. Az önkormí nyzat mé g nem hasznáIta fel a viziközmű beruhazásbő| megmaradt pé nzt,
azzal is lehet számolni.

Kocsis Csaba kópviselő: az utcák javí tásával együtt a megfelelő ví ze|vezeté stis meg kellene
oldani, az idő fiiggvé nyé ben több utca felú jí tását el lehetne vé gezni mé g az idé n.

Mohos Attila ké pviselő: ha valakit megbiz a teshilet, akkor minden utcát vele kell felú jí ttatni.

Kocsis Csaba ké pviselő: aké t ajánlat között
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millió Ft kiilönbsé g van, az nagyon sok.

Gönté r Gyula polgármester: a Strabag ají nlatában nincs benne minden té tel, ami a Via Vomito
Kft. ajánlatában benne van.
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Kocsis Csaba ké pviselő: egy táblázatot kellene ké szí teni,amiben jól látható té telesen a ké t
aján|atban mi mennyibe kerül. Valaki a testtiletből ké szí tsen egy összehasonlí tást a következő hé tre,
é s csak utÍ na döntsenek, melyik vállalkozástbizzák meg. Ké rte Dobosi Ferenc ké pviselőt ké szí tse
eI, ő é rthazzá legjobban a testiiletből.

Horváth Ferenc alpolgármester: egyeté rtett Kocsis Csabával, az ajánlattartalmátpontosan né zzé k
át a dönté s előtt.

Kocsis Csaba ké pviselő: hé tftí negyeztessenek é s hé tftí n,vagy kedden hozzanakdönté st.
Mohos Attila ké pviselő: a Strabag ajánlatáttámogatla, a dönté sen valószí nűleg nem tud ott lenni.
j) kapolcs-vigántpetend Egé szsé gügyiAlapí tvány Alapí tó okirat módosí tás

Gönté r Gyula polgármester: az alapitő okiratot
az iógyv é dnek me ghatalmazást adtak a

te s tül

a

Törvé nyszé k é szrevé tele miatt kellett módosí tani

etek.

Takács Lászlóné jegrzőz kisebb javí tásokra került sor:
IV. fejezet 1. pontjából törölni kellett akőzhaszntljogállásra vonatkozó előí rásokat,
V. fejezet első bekezdé sé ben,valamint a VI. fejezet 1. pontjában a Ptk. szőhasználatamiattmódosí tásra került : az alapitvány igyvezető szerve a kuratórium,
V. fejezetben a kurátor fogalom helyett kuratóriumi tag került megjelölé sre,
VI. fejezet 6. pontjában szavazategyenlősé g eseté n az elnök dönt, ezt ké rté ktörölni,
X. fejezet törlé sre került, mert az V. fejezet már tartalmazza az összefé rhetetlensé gi szabályokat.
Módosí tásokat az ügyvé d átvezette é s ké rte annak elfogadását.

Gönté r Gyula polgármester ké rte a módosí tás elfogadását.

Kapolcs Közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete egyhangú dönté ssel,

5 igen

szavazattal,

ellenszavazat é s tartőzkodás né lkiil meghozta a következő
7

212016. (IX.2 1.)

Okt. szám ű határozatot

lcs közsé g Önkormányzata Ké pvi s elő-testtilete
Kapolcs-Vigántpetend Egé szsé gügyi Alapí tvany módosí tott Alapí tó
o
Okiratát elfogadja.

Kapo

Ké pviselő-testület felhatalmazzaapolgármestert azalapitő okirat aláirására.

Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Határidő: 2016. szeptember 23.

k) Kapolcs honlap megú jí tása

Kocsis Csaba ké pviselő: 3 helyről ké rt árajánlatot, kettő közülük nagyon jó referenciákkal
rendelkezik, 600-700 ezer Ft-os ají nlatot adtak, szerinte a települósnek nincs szüksé ge ilyen profi
honlap ké szí té sé re.
A cé l, hogy jól üzemeljen, a szüksé ges információk időben megjelenjenek.
Szalai Pé tertől is ké rt ajánlatot, ő 150-200 ezer Ft-ból elké szí teni, amí hez mé g kellene egy fotós é s
grafikus a ké pek megú jí tásához. Szerinte 300 ezet Ft-ot kellene tervezni a megú lí tásra, legyen a
honlap aktí v é s utána jól működjön. Aturisztikai információk megjelené se nagyon fontos, szállások,
programok, rendezvé nyek napraké szvezeté se, mobil aLkaLmazásról elé rhetősé g biztosí tása.
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Gönté r Gyula polgármester: szerinte is fontos lenne

a megují tás.

Takács Lászlóné jegyző: most a kapolcsi honlapon az jelenik meg, amit a Balaton Elektronika Kft_
nek elktildenek a Közös Hivataltól, a teshileti dokumentumokat is ők töltik fel, havi 5000,_Ft_é rt. A
hivatalnak nincs arra kapacitása, hogy az oldalt folyamatosan frissí tse.

Kocsis Csaba ké pviselŐ: nem is gondolt arra, hogy a hivatalból foglalkozzon ezzel valaki. A
Balaton Elektronika Kft-től is kell ajánlatotké rni.
Kocsis Csaba ké pviselő: több települé s honlapját is megné zte,vannaknagyon profik, jól működők.
Ké r ajánlatot, amelyik a legkedvezőbb azt kell majd választani é s mé g az idé n megbizni a honlap
szerkeszté ssel, mert egy jó ideje már hú zódik ez a dolog.
Gönté r Gyula polgármester:

a táblákkal kapcsolatban is kellene dönteni.

Kocsis Csaba ké pviselő: azutcané v táblál<ra gondolsz?
GÖnté r Gyula polgármesterz azutca é s ú tbaigazí tőtáblákra. A Hello Wood-al is tárgyaltak, ők egy
műhelY alakí tanának ki Vigántpetenden kiilönböző szerszámokkal, ahol asztalos munkákat lehetné
vé gezni, amit a kÖrnyező telepÜlé sek igé nybe vehetné nek. Egysé ges táb|ák lenné nek az előzetes
Polgármesten egyezteté sek szerint Kapolcson, Vigántpetend, Monostorapátin é s Taliándörögdön.
Ké rte Kocsis Csabát, hogy a korabbi árajánlatot, amit az llona Malom Műhely adott né zze át.

Kocsis Csaba ké pviselő: megné zi é s ha kell aktualizálla.
l) Kapolcs Jövőjé é rt Alapí tványról tájé koztatás ké ré s

GÖnté r Gyula polgármester: 2009-ben ké szült módosí tás, dr. Kajtár György ké szí tette, ami akkor
valamilYen okból nem lett átvezetve. A kuratóriumi tagok ví ltoztak, amí Ú átdolgozott okiratban
benne volt, a testiiletnek, mint az alapí tvánl alapí tónak el kellett fogadni aváltozásokat: ré gi tagok
lemondása, ú j tagok megválasztása.

Kocsis Csaba ké pví selő: a bejegyzé s folyamata hogyan áll?
Takács Lász|őné jegyző:a ké pviselő-testiilet elfogadta az alapí tő okirátot,
nyú jtotta be a Törvé nyszé kre.

d.e

azt az ügyvé d nem

Kocsis Csaba ké pviselő: nem arról volt szó, hogy fel kell szólí tani?
Takács Lászlóné jegyző: fel lett szőlí tva, de abban egyeztek meg, hogy azigyvé d, eljön testületi
Ülé sre, é s Pontosí tj ák az alapitó okiratot" Az ú j kuratóriumi tagok ré szere is át lett ktildve az alapitő
okirat, javaslataikat tegyé k meg, az alapitvány cé ljait bőví tsé k ki.

Kocsis Csaba ké pviselő: azigyvé d tudja, hogy az ő dolga

a

Törvé nyszé kenvalő átvezeté s inté zé se?

Takács Lászlóné jegyző: Azügyvé dnek tudomása van arról, hogy a tiszteletdijatartalmazza a
törvé nyszé kné l törté nő ügyinté zé st is.

I2
GÖnté r Gyula polgármester: hamarosan megjelenik a külterületi utak felú jí tására apályáaat, ahol
munkagé P beszerzé sre lehet pályazni, maximum 10 millió forint összegig, konzorcium eseté n
pedig 20 millió forintig. Saját forrás mé rté ke 25 %.

Más napirend nem volt. Gönté r Gyula polgármester megköszönte
perckorbezárta.

a ré szvé telt é s az ülé st 20

K. m. f.
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