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Kapolcs község ÖnkormányzataKépviselő-testülete
8294. Kapolcs, Kossuth u.62.
Szám: 10II-1212016.

Jegyzőkönyv

KészÜlt: Kapolcs község ÖnkormányzataKépviselő-testülete20l6.október 5-én
(szerdrán) 8. 00 órai kezdettel me gtartott rendkívüli nyilváno s üléséről

Az Ülés helye:Monostorapáti Közös ÖnkormanyzatiHivatal Monostorapátí,petőfi u.I23.
Jelen vannak:

Göntér Gyula
Horváth Ferenc
Kocsis Csaba
Mohos Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Dobosi

Ferenc

kópviselő

Tanácskozási joggal jelen van:
Tákács

Jeryzőkönyvvezetőz
Takács

Lászlőné

jegyző

Lászlőné

jegyző

a jegyzőt, képviselőket. Megáll apitotta, hogy a
megválasztott 5 képviselőből 4 fő jelen van) atestület hatétrozatképes.
Kérte a képviselőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával értsenek
egyet, aztfogadjákel.
GÖntér Gyula polgármester: köszöntötte

Kapolcs község önkormányzata képviselő-testülete hatérozathozatalnélkul, egyhangúlag 4
igen szavazattal elfo ga dta az alábbi :

Nap irend et:

1./Önkorményzativízelvezetők, utakfelújítása,kivitelező kiválasztása
Előadó: Göntér Gyula polgármester

Napirend:
Göntér Gyula polgármester elmondta, hogy előző testületi ülésen nem döntöttek az
önkormányzati vízelvezetők, utak felújításaről. Kért urEárnatot a STRABAG . Épita Kft-től,
valamint a VIA VOMITO Kft-től. Képviselők az árajánlatot megkapták kérte a képviselők
vé l eményét, lto zzászőlását.

Kocsis Csaba kéPviselő elmondta, hogy elengedhetetlen avízelvezetők karbant artása, ehhez
csatlakozó utak felújítása. Javasolta, hogy abenlhéaást az elkülönített számlénkezeIt
csatornapé nzből oldj ák meg.

Mohos Attila kéPviselő elmondta, hogy nem ért egyet azzal, hogy a
használlákfel. Az a lakosság pénze.

csatornapé

nzt

erre

Takács Lászlőné jegző elmondta, hogy az érdekeltségihozzájárulás megállapítása az
EgervÖlgYe Szennyvízberuhaző Yiziközmű Tiársulat hatásk<irébe tartozott Amennyiben
a
beruhrázás kevesebbe került, a tarsulat dönthetett volna az érdekeltségihoziájárulás
mértékénekcsÖkkentéséről,és a maradvény visszafizetéséről. A viziközmű társulat
megszűnése uttín átutalt pénzt az önkorményzat nem oszthatja vissza a lakosoknak,
azt
vizikÖzmű számlán kell elkülönítetten kezelni, az célszerű környezetvédelmi beruhiázásokra
fordítani, v ízelv ezetők karbantart áséra, utak felúj ít ásár a.
GÖntér GYula polgármester elmondta, hogy egyenként végig mentek a költségvetési
tételeken, a STARAGAG. Épftőipari Kft. arujaniatakdvezőbb, J.értiuuurolt" őkJ #gbái
a kivitelezóssel. A kivitelezés költségét a viziközmű számlán elktilcinített összegből júsolta
kifizetni, A kivitelezés bruttó költsége: 9.816.923.- ft.
Kérte a kéPviselőket, aki egyetért az árajánlat elfogadásával, és a kivitelez
kézfeltartás sal

Képvi selő
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ezze.
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megbízásával

stiilet 3 igen, I tartőzko dő szav azattal meghozt a az a!ábbi:

73l20l6.(X.5.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t

Kapolcs község Onkormányzata Képviselő-testülete

az

önkormányzat

tulajdonát képező vizelvezető árkok, utak felújításarabenyúj tott árqánlat
,alapjarl
megbizza a STRABAG. Általános Epítő Kft. Veszpromi Foepitesvezetőségét Veszprém, a224 hrsz. céget.
A kivitelezés bruttó költségét : 9.8 I 6.923 .- ft-ban hatérozzák me1.
KépviselŐ-testület felhatalmazza
aláírására.

a

polgármestert

a

vállalkozási szerződés

Beruházás költségét az elkülönített viziközm ű számlából egyenlítik ki.

Felelős: Göntér Gyula polgármester

Hatáidő: 2016. október
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Mohos Attila kéPviselő elmondta, hogy a beruhtízással egyetért, a ftnanszírozás módjával

nem ért egyet.

GÖntér GYula Polgármester megköszönte
bezárta.

a képviselők megjelenésétés az ülést 8,30 órakor

k.m.f.t.
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jegyző

