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Kapolcs közsé g Önkormán yzata Ké pviselő-testülete
8294. Kapolcs. Kossuth u. 62.
Szám: 10II-1412016.

Jegyzőkönyv

Ké szült: Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testí ilete 2016. november 10-é n (csütörtökön)
17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános ülé sről

Az ülé s helye: Polgármester Irodája Kapolcs, Kossuth u.62.
Jelen vannak:

Gönté r Gyula
Dobosi Ferenc
Kocsis Csaba
Mohos Attila

polgármester

ké pviselő I7 őra

50 perctől

ké pviselő
ké pviselő

Távolmaradását előre j elezte:

Ferenc

Horváth

alpolgármester

Tanácskozási joggal jelen van:
Takács Lászlőné

jegyző

Meghí vottké ntjelen van:
Máwány Gyuláné
Domonkos Zsolt

Kapolcs Polgárőr Egyesület ké pviselője
Tapolcai Rendőrkapitányság Közrendvé delmi Osztály
alo sztályve zetőj e

Jegyzőkönyvvezetőz
Szaller

Zolté nné

r,

szds.

ftí előadó

Gönté r Gyula polgármester: köszöntötte

a jegyzőt,

ké pviselőket. Megállapí totta, hogy a

megválasztott 5 ké pviselőből 3 ftí jelen yan, a testiilet határozatké pes, Ké rte a ké pviselőket, hogy a
meghí vóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával é rtsenek egyet, azt,fogadják el.

Kocsis Csaba ké pviselő: a vegyes ügyek kereté ben javasolta a következő napirendek tárgyalását:
szociális cé lí űzifa páIyázat elbí rálásával kapcsolatos é szrevé tel, adó váItoztatási határidők,
kapolcsi honlappal kapcsolatos tájé koztatás,2017.é vi rendezvé ny-program naptár összeállí tása
Kapolcs közsé g önkormányzata ké pviselő-testtilete határozathozatal
szavazattal elfogadta az alábbi:

NAP

IRE NDE

T:

né l'kJJ,l, egyhangú

lag 3 igen

l./Kapolcs közsé g ÖnkormányzataKé pviselő-testületé nek
önkorm ányz ati rendel ete a hull adé k gazdáIko dás i kö z s zol gáltatásró
szőlő 8 l 20 I 4 . (IX.22,) önkorm ányz ati rendel et mó do sí tás áró l
Előadó: Gönté r Gyula polgármester
2

.

l B eszárlo l ó a kö zre nd, kö zbizto n s ág helyz
Előadó: Szöllősi Pé ter körzeti megbí zott

eté rő 1

l

2

Polgárőr Egyesület Kapolcs tevé kenysé gé ről
Előadó: Korponai LászIő elnök

3.1 Beszámtoló a

4.

lB

eszámo l ó a Mono storap áti Közö s Önkormán y zati lHiv

atal

20I 6.é ví tevé kenysé gé ről

Előadó

:

Takács Lászlőné jegyző

ügyek
a) Tapolcai Környé ki Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosí tása
b) A kötelező felvé telt biztosí tó általános iskolai körzethatí r
vé lemé nyezé se
c) Belső ellenőrzé si terv elfogadása
d) Közterület elnevezé sé nekké ré se
e) Kapolcs 246.hrsz.-ú ingatlanra fi)ldhasználatí jog bejegyzé sé nek
költsé ge
f)szociális cé lű űzifa pályázat elbí rálásával kapcsolatos é szrevé tel
g) adó változtatási határidők
h) kapolcsi honlappal kapcsol ato s táj é koztatás
1) 2017 "é vi rendezvé ny-program naptár összeállí tása
5./ Vegyes, aktuális

Napirend előtt

Tájé koztatő a

l8árl

határidejű haté rozatok vé grehajtásáról, átruhánott hatáskörben hozott

dönté sekről.

Gönté r Gyula polgármester: minden ké pviselő megkapta az előterjeszté st, ké rte annak tudomásul
vé telé t.

A ké pviselő-testtilet egyhangulag,hatirozathozatal né lktil elfogadta atájé koztatőt.
1.

Napirend

Gönté r Gyula polgármester: a rendeletet azé rt kell módosí tani, mert a közszolgáltatást vé gző
szervezet váItozott, Eszak-Balatoni Hulladé kgazdálkodási Nonprofit Kft. -8200. Veszpré m,
Hazgyái ú t 1.- lesz aközszolgáItatő, a hulladé kgffité st,ártalmatlaní tást továbbra is az NHSZ Kft.
-8300. Tapolca, Halápi u. 33- vé gzimint közreműködő.

Ké rte a módosí tá§ elfogadását.

Mohos Attila ké pviselő.: mikor lesznek számlák? Nem sikerült beszé lni valaki illeté kessel ez
ügyben?

Gönté r Gyula polgármester: nem. Ké rte az előterjeszté s szerinti rendelet elfogadását.

Kapolcs közsé g Önkormrányzata Ké pviselő-testtilete egyhangú dönté ssel

3 igen

szavazattal,

ellenszavazat é s tartőzkodás né lkí ilmegalkotta a következő
6 l20

16.(XL

20.)ö nko r mány

zati rendeletet

hulladé kgazdálkodásiközszolgí ltatásról
rendelet módosí tásáról.

a

(rendelet a jegyzőkönyv

mellé kleté t ké pezi)

sző|ő 8l2014.(Ix.22.)önkormányzati

J-

GÖnté r GYula Polgármester elmondP,.logv a rendőrkapit{v9ás
ké pviselője telefonon közölte,
ké sni fognak, ezé rt javasolta addig a többi riapirena
Á"g.;tutarat.

hogy

3. Napirend

GÖnté r GYula Polgármesterz abeszámoló ré szletes,
megké rte a jelen lé vő Márvány Gyuláné t ha
van szóbeli kiegé szí té se,aztmondja el.

Márvány Gyuláné : megkÖszÖnte az Önkorm ányzattámogatását.
A Kapolcsi Polgárőr Egyesület is
ré szt vesz a ,,Látni é s látszani" program! * Á,
egyesüTet tagjai nug'yorr-r"orgalmasak, aktí vak,
szabadidejükben látják el a feladatukit, amié rttisztelé ié s
köszönet illeti őket.
GÖnté r GYula Polgá_rmester: megköszönte a polgárőrs
é
erőt kí vánt a továbbiakban. ké rte a-beszámolo .iro§uaarai.

g egé sz é ves munk

KaPolcs kÖzsé g ÖnkormánYzata Ké pviselő-teshilete egyhangú
dönté ssel
ellenszavazat é s tartőzkodás né llnil meghozta a következő

7512016.

áját,

jő egé szsé geté s

3 igen

szavazattal,

(XI. 10.) Ökt. számú határozatot
kapol cs közsé g önkormányzata ké pvi selő-testiil
ete a l(apo lcs
Egyesület 2aI5. é r,üen vé gzettmunkájáról szóló beszámolót
a
jegyzőkönyvhöz csatolt formában elfogadja

p ol

gárőr

(beszámoló a jegyzőkőnyv mellé kleté t ké pezi)
{. Napirend

GÖnté r GYuIa Polgármester: megké rte Takács Lászlőné jegyzőt
kiegé szí té sé re.

a

beszámoló szóbeli

Takács LászlŐné jegYzŐ: TÖrÖk JÓzsefné jelenleg
a nyugdí j előtti felmenté si idejé t tölti. Kovács
Fanni határozott idejű szerződé se 2016. decembei 3l-eniqur,
aki Márvány Gyuláné helyé n van.
2017, január l-től ké t álláshelyet hirdet meg, szociális
vé gzettsé gúszemtl}t kí ván felvenni. A
hivatalban kevé s az any.akÖnyvvezetŐ,jelenleg hárman
vannak: Molniár Lászlőné ,Szaller Zoltfulné
é s BŐczi Brigitta, aki a nyáron vé gezte el a tanfolyamot,
,r"prilÜ;;l Budapes tre jar a
KÖzszolgálati EgYetemre államilag finanszí ro zottkepzé srá.
e ro"os Hivatal tanulmányi szerződé st
kötött vele, az ú tiköltsé gé tfizetia hivatal.
Kocsis Csaba ké PviselŐ: az adőhátralé kok behajtására
milyen inté zkedé seket lehet tenni?

Takács Lászlóné jegtzŐ: munkabé rből é s nyugdí jból
lehet letiltást ké rni, gé pjármű adőná! a
forgalomból törté nő kivonás rendszám levé tele, ré ázlőtfizeté s
enged.é lyezé se. A bí rósági vé grehajtók
nem vállalnak ÖnkormánYzattal szemben fennálló behajtást,
erre vonatkozőanmost fejeződött be

egyezteté s több vé greh ajtőv al.

Kocsis Csaba ké PviselŐ: a beszámolóban települé senké nt
szerepel a beftzetett adó összege é s
száaalé kos aránYa, KaPolcs eseté ben az iparőzé si
oÁ,
adó 90
a magánszemé lyek kommunális adója
73 oÁ, a ké sedelmi PÓtlé k IO Yo, az epitrné nyadó
32 %, uÁinagyon alacsony. Mi azoka, kik

akik é pí tmé nyadőfizeté sre kötelezettók, de nem fizettek?

azok
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Takács Lásztőné jegtző Epí tmé nyadót a nem lakás cé ljáraszolgálő helyisé gek után fizetnek.
I7 őra20 perckor Domonkos Zsolt aTapolcai Rendőrkapitányság ké pviselője megé rkezett.
Mohos Attila ké pviselő: a testület nem kaphat-e arról egy listát, hogy kik tartoznak adóval?

Takács Lászlóné jegrzőz A ké pviselő-testület nem jogosult a hátralé kosok listáját megké mi. A
hátralé kosok számát, é s tartozás összegé t közölni tudja. Az adótörvé ny lehetővé teszi,hogy az 50
ezer Ft feletti összeggel tartőzők né vsora helyben szokásos módon közzé tehető.
Kocsis Csaba ké pviselő: az adóhatós ág a jegyző. A testületnek nincs joga az adóssal tárgyalní ?
Takács Lásztóné jegyzőz

a

ké pviselő-testiilet nem járhat el adóbehajtás ügyé ben.

Mohos Attita ké pviselő: megköszönte

a

jegyző é s a hivatali dolgozók áldozatos munkáját.

Gönté r Gyula polgármester: megköszönte

a jegyző é s a dolgozók munkáját, a beszámolót

elfo gadásra j avasolta.

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete egyhangú dönté ssel

3 igen

szavazattal,

el|enszavazat é s tartőzkodás né lkül meghozta a következő
76t2016. (XI. 10.) Ökt.

száműhatározatot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete,,Beszámoló a
Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal 20l6.é vi munkájaról" cí mű
előterj eszté st elfo gadj a.

(beszámoló a jegyzőkönyv

mellé kleté t ké pezi)

2. Napirend

Gönté r Gyula polgármester: megké rte a beszámoló szóbeli kiegé szí té sé re.
Domonkos Zsolt Tapolcai Rendőrkapitányság Közrendvé delmi Osztály Yezetőjez a beszámolÓ
ré szletes, a2015.é vi adatokat tartalmazza. A Tapolcai Rendőrkapitánysághoz 54 telepilé s tartozik.
Kapolcs idegenforgalmi szempontból kevé sbé é rintett. A bűncselekmé nyek ftí leg a Művé szetek
Völgye rendezvé ny ideje alatt fordultak elő. Bűnügyi szempontból enyhé n fertőzőtt települé snek
számit. Összesen 16 bűncselekmé ny törté nt, ebből vagyon elleni é s közlekedé si 6-6, közrend elleni
2, sze.mé Iy elleni 2 eset volt. A határ vé delmé benis ré szt vettek a rendőrsé g munkatársai. A
polgárőrsé gtől jelentős segí tsé getkaptak, megköszönte a munkájukat. A bűnmegelőzé snek fontos
szerepe van, mert a megtörté nt esetek többsé ge az emberi figyelmetlensé g, felelőtlensé g miatt
következett be, az emberek kevé sbé figyeltek az é rté keí tre.Sztrik Gábor volt a körzeti megbí zott, ő
más feladatot lát el, helyette Szöllősi Pé ter megbizássaIlátja el akötzeti megbí zotti feladatokat, a
próbaidő vtán nevezhető ki. A közlekedé srendószeti munkában a balesetek számának csökkenté se
volt a cé l, de sajnos több törté nt, mint az elműlt é v azonos időszakában. Főleg Művé szetek Völgye
ideje alatt sok volt az ittas járművezető, a bí rság sem visszatartő erő. Jövőre is kiemelt feladatuk
Iesz a közlekedé si balesetek szé mának csökkenté se. A polgárőrsé g figyelmé t is felhí vták, hogy
fokozottan figyeljenek elTe a feladatra. A lakossági forumokon miné l többen vegyenek ré szt, ahol
tájé koztatást kaphatnak az emberek az őket é rintő té mákban. A rendőrsé gnek jó kapcsolata yal7 az
önkormányzattal é s a polgárőrsé ggel is. Megköszönte az önkormányzat segí tsé gé t,tátmogatását,
ké rte a beszámoló elfogadását.
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GÖnté r GYuIa Polgármester: hé tftí nlakossági fórum lesz, sajnos
kevesen szoktak elmenni,
kevesen é lnek a lehetősé ggel, pedig a forumon .Ók hurrrros
információt kaphatnak. Ké rte, havanrá
lehetősé g, akkor a telePülé sen belül sebessé gmé ré sttöbbször
kellene vé geini,mert sok a gyorshajtó,
a77-es Úton a nagY teherautók nagy sebessé ggel mennek a faluban,
többen tjrtet ezt a lakók közül.

Domonkos Zsoltz más telePÜlé sen is felmerült a gyorshajtás problé m
ája, ezta ké rdé sttolmácsolja
majd a közlekedé srendé szeti osztálynak. A sebessZgmeré sneÉ komoly
tech"iú i^áité til;;;;,
nem biztos, hogY mindenhol működik a ké szülé k, + ges
tefeaettsé ghez k ellhozzá.
Kocsis Csaba ké pviselő:

a lefedettsé g nem

megfelelő?

Domonkos Zsott:. ha nincs 4 g-s lefedettsé g, akkor a rendszer nem
kap jelet, akkor nem tud
sebessé get mé rni. Az is megoldás lehet, ha aÉ örzeti megbí zott
a települer"r, ,r*, amí g gyalogosan
jár a faluban, addig a rendőrautót jól lárhaó helyre puótlu
le, miár a rendőrau tő |átványais lehet
visszatartó erő a gyorshajtóknak. Megpróbát valamit inté zni,de
biztosat nem tud í gé rni.

GÖnté r GYula Polgármester: a közbiztonsággal, közrenddel é v közben
nincs prob lé ma, az
emberek figYelnek egYmásra, a polgárőrsé g is segí ti az embereket,
megköszönte a polgárőrsé g

munkáját"

Kocsis Csaba ké PviselŐ: a fesztivál ideje alatt terrorfenyegetettsé g miatt
volt_e fokozottabb
ellenőrzé s?
Domonkos Zsolt: MagYarországon

is van bizonyos foku terror ké szültsé g,a veszé ly fennáll, ezé rt
tÖbblet feladatuk volt a rendőrÖknek, folyamatosan é rté kelté k
a helyzetet afesztiválideje alatt is.
GÖn_tgr GYula Polgármester: a rendőrsé ggel folyamatos
munkájukat é s ké rte a beszámoló elfogadását.

a

kapcsolattartás, megköszönte

K_aPolcs kÖzsé g ÖY\orytánVlata Ké pviselő-testiilete egyhangú
dönté ssel
ellenszavazaté startőzkodásné lktilmeghoztaakövetkező
7712016. (XI. 10.) Ökt.

3 igen

szavazattal,

szárnűhatározatot

§+9lcs közsé g Önkormányzata Ké pvi selő -testiil ete a Tapol cai
Rendőrkapitányságnak a 20I 5. é vre vonatk oző kőirend,, iőzbiztonság
helyzeté ről szóló beszámolőját a jegyzőkőnyvhöz csatoí t formaban
eifogadja.
(beszámoló a jegyzőkönyv

mellé kleté t ké pezi)

17 őra45 perckor Domonkos Zsolt é s Márvány Gyuláné

elhagla az ülé stermet.

5.Napirend:
a) TaPolca KÖrnYé ki Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosí tása

Gönté r GYula Polgármester: a megállapodást
napjával Gyulakeszi települé s kilé p a társuiásból.

M"_hql Attila ké PviselŐ: a

azé rt kell módosí tani,

mert 20t6. december

társulásb an ré szt vevő települé sek közösen
szolgáltatásokat, pl. hé tvé giorvosi ügyelet, gyermekjól é ti siolgálat.

a

31.

látnak el különböző

Takács Lászlőné jegrző: Gyulakeszi a Tapolcai Közös

Önkormányzati Hivatalhoz tartozik, a
gyermekjólé
ti
családsegí té st é s a
szolgálatot Tapolcával közösen látják el, a hé tvé gi orvosi ügyelet
fenntartásában benn maradnak. A társulásból törté nő kiválási szándé kot fé l é wel előtte kell jelezni,
ha következő é v január 1-től ki akarnak válni.
Gönté r Gyula polgármester: ké rte az előteq'eszté s szerintihatározat elfogadását.

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete egyhangú dönté ssel

3 igen

szavazattal,

ellenszav azat é s tartózkodás né lkiil meghozta a következő
78t2016. ()(I. 10.) Ökt. számú határozatot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete Gyulakeszi
Közsé gnek a l'apolca Környé ki Önkormányzati Társulásból 2016. december
3I. napjával törté nő kilé pé sé ttudomásul veszi. A kilé pé ssel kapcsolatban a
Társulási Megállapodás é s annak 1. mellé klete módosí tására vonatkozó
j avaslatot a mellé kelt tartalommal elfo gadj a.
1

.)

2.) Felké ri a Ké pviselő-testület a polgármestert, hogy a Társulási

Megállapodás módosí tását elfogadó ké pviselő-testiileti határozatot küldje
meg a Társulás elnöké nek.
F elhatalma zza a Ké pvi selő -testi,ilet a pol gármestert, ho gy a módo sí tott
Tarsulási Megállapodást az önkormányzat ké pviseleté ben í rla alá.
Felelős: Gönté r Gyula polgármester
Határidő: 2016" november 20.
b)

A kötetező felrvé teltbiztosí tó általános iskolai körzethatár vé lemé nyezé se

I7 őra 50 perckor Dobosi Ferenc ké pviselő megé rkezett.

Gönté r Gyula polgármesterz az előterjeszté sben nincs benne, hogy Nagyvázsonyba mennyi
gyerek jár.

Takács Lász|őné jegyző: az előterjeszté sben nem szerepel, mivel az adatok nem állnak
rendelkezé sre. Megké rdezte a KLIK-et, hogy Tapolcára mennyi g}erek jár, de nem tudták
megmondani, nincs ilyen nyilvántartásuk.

Kocsis Csaba ké pviselő: eznem fontos?

Takács Lászlóné jegyzőz a körzet szerint kijelölt inté zmé nyek a Művé szetek Völgye Altalános
Iskola Monostorapátí ban é s a Taliándörögdi Taginté zmé ny. Szabad iskolaválasztás van, a szülők
oda viszik a gyermeket, ahova akarják.
Kocsis Csaba ké pviselő: Kapolcsról Tapolcára

a

katolikus iskolába 7-8 gyerek jár.

Takács Lászlőné jegrző: az önkormányzat nem járul hozzá az iskola fenntartásához. A
gyereklé tszámról a monostorapáti iskola adta az adatokat, Azt kell elfogadni a testületnek, hogy a
körzet szerinti iskolába mennyi gyerek jár.

Kocsis Csaba ké pviselő: kell róla haté rozatothozn?

7

Ta ká cs LászI,ő j egy ző : v an határ

o

zat tew ezet, ké rte annak

el fo gad ás

át.

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiilete egyhangú dönté ssel

4 igen

szavazattal,

e|lenszavazat é s tarlőzkodás né lktil meghozta a következő
79t2016. ()(I. 10.) Ökt.

száműhatározatot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testtilete kijelenti, hogy a nemzeti
köznevelé sről szóló 20II.é vi CXC. törvé ny 50. §. (8) bekezdé se alapján
elké szí tetté s közzé tett iskolai körzethaté trt megismerte, egyeté rt a
körzethatánal. Települé sen lakóhellyel, ennek hiányában tartőzkodási hellyel
rendelkező általános iskolaba járó tanköteles tanulók száma összesen: 22 fő.
Művé szetek Völgye Általános Iskola Monostorapáti alsó é s felső tagozatra
járó tanulóilé tszáma2z fő, halmozottan hátrányos helyzeűtanuló 1 ftí .
Ké pviselő-testtilet utasí tja a jegyzőt, hogy a testí ileti hatí rozatot ktildje meg a
Veszpré m Megyei Kormányhivatal Oktatási Főo sztály a r é szé re.
Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2016. november 30.
c) Belső ellenőrzé si terv elfogadása

Gönté r Gyula polgármester:
Katalint bizzameg a testület.

a feladat ellátásával az

előző é veknek megfelelően Kövessiné Müller

Takács Lászlóné jegyző: az ellenőrzé s té mája a költsé gveté s ellenőrzé se lesz, nincs inté zmé ny, az
iskola fenntartója nem az önkormtí nyzat, azt nem ellenőriztetheti. Minden é vben más területet
ellenőiz,ké t munkanapot számolt,20 ezer Ft+ÁFA a munkadí j
Gönté r Gyula polgármester: ké rte az előterjeszté s szeintihatározat elfogadását.

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiilete egyhangú dönté ssel

4 igen

szavazattal,

ellenszav azat é s tarlő zko dás né lktil m e ghozta a kö vetkező
8012016.

(XI. 10.) Ökt. számú

határozatot

"

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testiilete a 2OI7.é vre vonatkozó
ső ellen őrzé si tervet a határ ozat mellé klete szerinti tartalommal

b el

jőváhagyla.
Belső ellenőrzé si feladattal megbizza Kövessiné Müller Katalin Tapolca,
F azekas utc a 5 4 sz. alatti e gy é rn v áIlalkozőt, b el ső el l enő rt.
.

Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: folyamatos
5 d) közterület elnevezé sé nek ké ré se

Gönté r Gyula polgármester: Győriványi György ké rte a kapolcsi 304. hrsz.-ú ú t elnevezé sé t, az
előterjeszté st mindenki megkapta, ké rte a ké pviselők vé lemé nyé t.
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Takács Lász|őné jegyző: Horváth Csongor é rintett az ügyben. Közterület elnevezé sé ről helyi
rendeletet alkotott a ké pviselő-testület.

Kocsis Csaba ké pviselő: milyen rendelet van erről?
Takács Lász|őné jegyző: az önkormányzat 5l20l4.(YIll.13.)önkormányzati rendelete szabályozza
a közterületek elnevezé sé té s ahé aszámok megállapí tásának előí rásait. Meghatrározza, m7lyen né v
adható, ki kezdemé nyezheti, ki kell kerni az é rintettek vé lemé nyé t,stb.
Gönté r Gyula polgármester: csak Horváth Csongort é rinti.

Kocsis Csaba ké pviselő: a települé sen több olyan ré sz vart, amit ezzel együtt é rdemes lenne
elnevezni, pl. a különbőző ,,kőz"-ké nt emlegetett ré szeket.

Takács Lász|őné jegyző: Győriványi György azé rt szeretné ,ha a 304. hrsz.-ú ú t nevet kapna, mert
szeretne oda bej elentkezni.

Kocsis Csaba ké pviselő: javasolta

a dönté s elnapolását, amig a többi utca elnevezé se nern törté nik

meg.

Gönté r Gyula polgármester: egyeté rtett Kocsis Csaba javaslatával.

Kocsis Csaba ké pviselő: beszé lt Horváth Csongorral, aki az egyedüli é rintett, neki mindegy lenne
mi az utca neve, az elnevezé s után ú j lakcí m kártyát kellene csináltatni.
Dobosi Ferenc ké pviselő: a kicsi ,,közöknek"
,,kő fej

nehé z lerrne helyi vonatkozásű nevet találni, pl. a

tő" hangzott el.

Kocsis Csaba ké pviselő: nagy jelentősé ge nincs annak, hogy az utcának milyen neve vaí l, ha helyi
kötődé sű nevet adnának, akkor azt köruryebben megjegyezné k é s azé rt lenne jobb, mert jobban
kötődne valami miatt a települé shez.
Mohos Attila ké pviselő: aDőzsa utcában lakóknak jó ané v,4ztmegszokták, ha megbeszé lik é s a
kis ,,köz"-nek ú j nevet akarnak adni, akkor lehet változtatni. Ha az ott é lők art szeretné k, akkor
szerinte a testtiletnek mindegy az elnevezé s . Egy lakót -Horváth Csongort- é rint, neki mindegy mi
az elnevezé s, Győriványi György aZÁnyt Miklós utcát szeretné , szerintelegyen az.

Gönté r Gyula polgármester: az elhangzott vé lemé nyekalapján az utca elnevezé se nem
egyé rtelmű, javasolta a dönté s elnapolását, ké rte, aki egyeté rt azzd, hogy a 304. hrsz.-ú utca
elnevezé se ügyé ben a testület napolja el a dönté st, azké zfeltartással szavazzon.

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete 3 igen szavazattal,
tartózkodás né lkiil megfiozta a következő

l

ellenszavazattal é s

8lt201,6. (XI. 10.) Ökt. számú határozatot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő -testülete me g!ár gy alta Győriványi
György Kapolcs, Dőzsau. 40. szám alatti lakos ké relmé té s a következő
dönté st hozta:
A Kapolcs 304. hrsz.-ú közterület Zányi Miklós utca-ra törté nő elnevezé sé re
vonatkozó dönté st elnapolja, arról ké sőbb dönt.
Megbizza a a jegyzőt, hogy ké relmezőt a testtilet dönté sé ről tájé koztassa.
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Felelős: Takács Lászlőné jegyző
Határidő: 2016. november 30.
5 e)

Kapolcs 246, hrsz.-ú ingatlanra fiildhasználati jog bejegyzé sé nekköltsé ge

Gönté r Gyula polgármester: Sipos Tibor é s Tiborné ké rte az önkormányzattal közös fulajdonban
Ié vő 246. hrsz.-ú ingatlanra foldhasználati jog bejegyzé sót. Dr Kajtár György ügyvé d tájé koztatása
szerint a felmerülő költsé g összesen 140.600,-Ft. Az eredetí szerződé sben mi van?
Takács Lászlóné iegyző: az eredeti szerződé sben nincs a fijldhasznáIatra vonatkozóan bejegyzé s, a
területet nem lehet megosztani, mert 4l6-od ré szben az önkormányzat a tulajdonos, 2l6-od ré szben
Sipos Tiboré k, a területük nagysága 396 m2, a megosztás csak 500 m2 felett lehetsé ges.
Egyeztetett Dr. Kajtár György ügyvé ddel, ftjldhasználati jogot szeretné nek bejegyeztetni.

Kocsis Csaba ké pviselő: a foldmé rőnek megosztási vázrajzot kell ké szí tenié s a
megosztásáról szóló szerződé ssel együtt a Földhivatalba

Dobosi Ferenc ké pviselő:

a

terület

be kell adni.

kimé ré sa vevő költsé ge?

Kocsis Csaba ké pviselő: az önkormányzati ingatlanok hasznosí tása már többször

szőba került,
erről kellene majd beszé lni. Meg kell ké rdezni Siposé kat, hogy az ingatlan eladása eseté n a vásrárlás
nem é rdekli-e őket? Amí g a testiilet el nem dönti, IT gy ezzel az ingatlannal mi a szándé ka, addig
nem javasolja a költsé gek vállalását.

Gönté r Gyula polgármesterz az é letkoruk miatt szeretné k a terület használatának a rendezé sé t,
neki ezt mondták.

Dobosi Ferenc ké pviselő: a megosztást támogatja, a költsé gek viselé sé tnem, aztvalIa|jákSiposé k.

Kocsis Csaba ké pviselő: van mé g hasonló helyzetben lé vő terület a faluban?
Gönté r Gyula polgármester: szerinte Nagy Lajosé k területe.

Kocsis Csaba ké pviselő: ha ennek
a hasonló ingatlanok eseté ben is

a költsé gé hezhozzájárul az önkormányzat, akkor várható, hogy

felmerül majd ez a ké ré s,

Gönté r Gyula polgármester: javasolta, hogy a tónylegesen használt terület nagysága szerinti
mego sztásh oz j árulj on bo zzá az önkormányzat.

Mohos Attila ké pviselő: megosztást té mogatja Siposé k által té nylegesen hasznáIt396 m2 nagyságú
terület arányában, a költsé gek önkormányzat áItali viselé sé tnem, az Siposé k költsé ge legyen.
Gönté r Gyula polgármester: Dobosi Ferenc ké pviselő is ezt javasolta.
Mohos Attila ké pviselő: javasolta, hogy Nagy Lajosé k á|tal'haszné lt ingatlant is né zzé kmeg.

Kocsis Csaba ké pviselő: javasolta, hogy a testtilet döntse el, hogy az ingatlant saját tulajdonban
hagyja, vagy é rté kesí ti,é s csak ezután döntsön arról, hogy a megosztással kapcsolatos költsé gek
felé t viseli-e. Javasolta, hogy decernber 5-i ülé sen döntsenek erről.

Gönté r Gyula polgármester: ké t lehetősé g van: 1. a dönté s elnapolása,2. használat szeinti
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megosztáshozhozzilárulás,

de a költsé gekhez nem járul hozzá az őnkorrnányzat.

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete egyhangu dönté ssel 3 igen szavazattd,,

l

ellenszavazattal é s tartózkodás né lkül meghozta a következő

82t2lt6. (XI. 10.) Ökt. száműhatározatot

Kapolcs közsé g Önkormányzata Ké pviselő-testülete megtárgyalta
Sipos Tibor é s Sipos Tiborné Kapolcs, Petőfi u. 39. szám alattt
lakosoknak a kapolcsi 246.hrsz.-il ingatlanra foldhasználati jog
bejegyzé se iránti ké relmé té s a következő dönté st hozta:

Azönkormányzathozzájárulaké relmezőkáltalté nylegesenhasznáIt
396 m2 nagyságú területre haszná|ati jog áIlapí tásával,de az ezze|

kapcsolatos költsé gek viselé sé hez nem járul hozzá, az teljes egé szé ben
ké relmezőket terheli.

Megbizza a polgármestert, hogy a testület dönté sé ről a ké relmezőket
tájé koztassa.

Felelős: Gönté r Gyula polgármestert
Határid ő: 20I 6. november 3 0.

í ) szo ciális

cé Irű tűzií

a pály ázat elbí rálás ával kapcsolato

s é szrevé tel

Gönté r Gyula polgármester: a hirdetmé nyt a hirdetőtáblákra kirakták, a tudnivalók benn vannak,
a ké relmezők figyelmé t fel kell hí vni a jövedelmek benyú jtásának fontosságára, a valós jövedelmek
igazolására.

Kocsis Csaba ké pviselő: ha a ké pviselőknek tudomása van arról, hogy valakinek van olyan
jövedelme, amiről nem adott igazolást a ké relemhez, akkor mit lehet tenni?

Takács Lász|őné ^ jegyző: erre majd odafigyelnek, hiánypótlást küldenek a ké relmezőnek. Az
önkormányzat 30 m3 fát oszthat szé t arászorulóknak.
g) adóválto ztatási

határidők

Kocsis Csaba ké pviselő: szeretné k ha kedvezmé ny lenne az adőbefizé té sekné l, ami vonatkozna a
kommunális é s az é pí tmé nyadófizeté sre kötelezettetekre, aki települé ské pet javí tő fejleszté st
valósí tana meg, az kaphatna kedvezmé nyt.

Takács Lászlőné jegyző: ké rte, hogy az erre vonatkoző elké pzelé seket í rja pontosan, meg kell
né zni az adójogsiab ályban milyen lehetősé gek vannak. Új adónem bevezeté sé re akkor van
lehetősé g, ha a rendelet kihirdetóse 30 nappal korábban megtörté nik.

h) kapolcsi honlappal kapcsolatos tájé koztatás

Kocsis Csaba ké pviselő: Szalai Pé teré kké szí tettek4 sablont azűjhonlap tervre, amit majd minden
ké pviselőnek megküld, né zzé kmeg, melyiket javasolják. Az ú j honlaphoz kapolcsi fé nyké pekre
lenne szüksé g, amit beillesztené nek a szerkesztők. Ha a testí ilet elfogadja az ajánlatot, a|<kor 1-2
hé ten belül elké szú Ineaz ú j honlap.
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Gönté r Gyula polgármester:

a hungarikum pályázatban szerepelt a honlap megú jí tás költsé ge, erre

500 ezer Ft-ot terveztek.

i) 2017 .é vi rendezvé ny-program naptár összeállí tása

Kocsis Csaba ké pviselő: egé sz é vre kellene ké szí teniegy tervezetet, hogy milyen programokat
szeretné nek tartani, a fix programokat mindenké ppen meghatározott időponthoz lenne kötni, ha
napra pontosan nem is lehetne tartani a tewezetet, legalább havi szinten lehetne hozzá
alkalmazkodni. Evente hagyományosan megtartandó programok: nőnap, ferfinap, Mikulás,
karácsonyi ünnepsé g, szüreti felvonulás, vásár. A Völgy Turisztikai Egyesületnek lenne a feladata,
hogy az öt települé s által tervezett programokat összehangolja, hogy ne legyen átfedé s a települé sek
között.

Mohos Attila ké pviselő: Gönté r Gyuláné állí tott össze tervezetet, azt megkapták a ké pviselők, a
TDM is ké szí tettegy tervezetet.

Kocsis Csaba ké pviselő: az lenne a lé nyeg, hogy a programokat a szervezők összehangolják,
sokszor az utolsó pillanatban hoznak dönté st, azé rt vannak csú szások. Turisztikai szempontból is
fontos lerure a tervezé s, hogy azok a honlapon is megjelenhessenek.

Dobosi Ferenc ké pviselő: az ide látogatóknak a.szabadsá,guk tervezé se miatt is jó lenne ha látnák
az é ves programokat.

Kocsis Csaba ké pviselő: el kell dönteni, hogy az önkormányzat milyen programokat ú <ar é s ha
valami miatt elmarad, azt időben jelezni kell a lakosság felé .
Dobosi Ferenc ké pviselő: atervezet elké szült, de nyilvános helyen nem jelent meg.

Kocsis Csaba ké pviselő: javasolta az é ves programterv elké szí té sé ét s a TDM-e1

törté nő

egyezteté st

Mohos Attila ké pviselő: a testtilet javaslatainak ismerteté se, annak összedolgozása, a tőbbi
települé ssel összehangolása.

Gönté r Gyula polgármester: javasolta, hogy kellene 20l7-es naptárat ké szí ttetni.
Mohos Attila ké pví selő: idősek naplára elké szül? Ajándé knak lehetne adrfi.

Gönté r Gyula polgármester: ké szen lesz.
Kocsis Csaba ké pviselő: legyen naptár, de ké rjen mé g egy árqánlatot.
Mohos Attila ké pviselő: milyen költsé get jelent?

Gönté r Gyula polgármester: 800-900,-Ft/db, attól fiigg milyen mé retben é s mennyisé gben rendeli
meg a testiilet.

Kocsis Csaba ké pviselő: Művé szeti Napok alatt lehetne é rté kesí teni,lehet, hogy lenne rá kereslet.

Gönté r Gyula polgármester: a ké t boltost kórte meg, hogy a lakosság köré ben mé t'é kfel
mennyire vanigé ny rá"

I2

Mohos Attila ké pviselő: az igé nyelt mennyisé gné l többet kellene csináltatni, lehessen ajándé kba is
adni.

Gönté r Gyula polgármester ismertette Nagy Kálmán Ajka, Bé ke u.16.sz. alatti lakos ügyvé djé nek
levelé t. Az ú j tulajdonosokkal törté nt egyezteté sre sor került, nem zárkőznak eI az űt rendezé sé től,
sajnos nem jelent meg minden ingatlan tulajdonos. Nyí rő Lajosné elzárkőzik a telekalakí tástól,
közölte,

hogy a kisajátí tással sem é rt egyet.

Kocsis Csaba ké pviselő javasolta, hogy ké rjenek árajánlatot Veszpré mi foldmé rőtől is, azt
követően döntsenek a munka megrendelé sé ről. Nagy a ktilönbsé g a telekalakí tás eredeti költsé ge,
é s a mostani között. Javasolt további egyezteté st az ingat|antulajdonosokkal, szí vesen ré szt yesz az
egyezteté sen.

Takács Lászl'őné jegyző elmondta, hogy amikor a rcndezé si terv módosí tást megrendelté k, akkor
keves ebb helyr ajzi számmal számoltak.

Gönté r Gyula polgármester elmondta, hogy a llÉ SZ.módosí tásáról további egyezteté seket
javasolnak. Kocsis Csaba ké pviselő ké rdé seketinté zett a tervezőhöz, annak megé rkezé se után
döntenek.

Más napirend nem volt. Gönté r Gyula polgármester megköszönte
perckor bezé trta.

K. m.
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